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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ไดมุงเนนใหมหาวิทยาลัยผลิตนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ
พัฒนาไปสูการเปนนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชา
ตางๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางอิสระ รวมทั้ง
มีความ สามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับ
ศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะที่เปน
สถาบันอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดโครงการ “ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1” ขึ้น
เพื่อสนับสนุนใหมีการเผยแพรองคความรูที่เกิดจากการวิจัยของนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางนิสิต/นักศึกษา คณาจารย และ
นักวิชาการ ตลอดจนเปนเวทีที่เปดโอกาสเผยแพรผลงานทางวิชาการสูสาธารณะ และทําใหเกิดการ กระตุนการสราง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสรางองคความรู นวัตกรรมใหม ๆ ที่นําไปสูการเปนนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู
ความสามารถระดับสูงตอไป
โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 นี้ ไดรับเกียรติในการปาฐกถาพิเศษจากรองศาสตราจารย ดร.
วรากรณ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ หัวขอ “บทบาท
ของบัณฑิตในสังคมไทย” อันจะทําใหเห็นภาพบทบาทและความสําคัญของบัณฑิตในสังคมไทย ซึ่งสถาบันการศึกษาตอง
เรงพัฒนาบัณฑิตอยางไรใหมีคุณภาพและเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติในอนาคต
มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเปนอยางยิ่งวาการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 นี้ จะเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของ
มหาวิทยาลัยที่ชวยสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใหกาวไปสูการเปนนักวิชาการและนักวิชาชีพที่
มีความรูความสามารถระดับสูง เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหทัดเทียมกับนานาอารยะตอไป จึงขอขอบคุณ
วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร รวมทั้งผูมีสวนสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ใหสําเร็จดวยดี

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ก

เกี่ยวกับการประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
The 1st Phayao Graduate Research Conference (PGRC 1)
หลักการและเหตุผล
สถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงพัฒนากําลังคน ที่มีความสามารถไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ทองถิ่น
โดยพื้นฐานการวิจัยเปนศาสตรที่มีหลักวิชาและเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางองคความรู นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
คิดคนใหมที่เชื่อถือได ดังนั้นจึงถือไดวาการวิจัยและพัฒนาเปนตัวจักรสําคัญในการสนับสนุนทรัพยากรมนุษยตอการสราง
องคความรู นวัตกรรมใหม ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว รวม
ไปถึงเพื่อใหเปนตามประกาศเกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดจัด
โครงการ “ประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1” ขึ้น เพื่อสนับสนุนใหมีการเผยแพรองคความรูที่เกิดจากการวิจัยของ
นิสิต /นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณระหวางนิสิต/นักศึกษา คณาจารย และนักวิชาการ ตลอดจนเปนเวทีที่เปดโอกาสเผยแพรผลงานทาง
วิชาการสูสาธารณะและทําใหเกิดการกระตุนการสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสรางองคความรู นวัตกรรมใหม ๆ ใน
การพัฒนาประเทศตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนเวทีทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต/
นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน สูสาธารณชน
2. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานและขอมูลการวิจัยระหวาง
นิสิต/ นักศึกษา คณาจารย สาขาวิชาตาง ๆ ระหวางมหาวิทยาลัย และองคกรเครือขาย
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สูการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได ตอ
ชุมชน สังคมและประเทศตอไป

กลุมเปาหมาย
1. ผูเขารวมประชุมและเสนอผลงาน เปนนิสิต/ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนทั่วประเทศ
2. ผูเขารวมประชุมโดยไมนําเสนอผลงาน ไดแก นิสิต/ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย ผูบริหาร นักวิชาการ นักวิจัย ผูสนใจทั่วไป
ข

รูปแบบการประชุม
1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote speaker)
2. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นิสิต/ นักศึกษาไดเขารวมประชุมงานเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และผูนําเสนอผลงานไดรับ
ประสบการณ ซึ่งจะเปนการพัฒนาทักษะการนําเสนองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสูสาธารณชน
2. งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิต/ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนไดรับการเผยแพรสู
สาธารณชน
3. ไดเสริมสรางบรรยากาศการวิจัย และเปดโอกาสการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางนิสิต/นักศึกษา
คณาจารย สาขาวิชาตาง ๆ ระหวางมหาวิทยาลัย และองคกรเครือขายตาง ๆ
4. งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพของนิสิต/ นักศึกษา ไดรับการสนับสนุนใหมีการตีพิมพเผยแพรใน
รูปแบบที่เปนเอกสารทางวิชาการที่เปนที่ยอมรับ
5. นิสิต/ นักศึกษาไดรับการกระตุนใหเกิดการพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ใหมีคุณภาพสูการวิจัยที่
สามารถนําไปใชประโยชนได ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป

ค

กําหนดการ
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
The 1st Phayao Graduate Research Conference (PGRC 1)
วันที่ 4 -5 เมษายน 2558
ณ อาคารเรียนรวม(หลังเดิม) มหาวิทยาลัยพะเยา

วันเสารที่ 4 เมษายน 2558
กิจกรรม

เวลา
สถานที่
08.00 น. – 08.45 น. ลงทะเบียน
กลาวเปด โดย รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
08.45 น. – 09.00 น.
รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทบัณฑิตในสังคมไทย” โดย หองภูกามยาว 1
รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ
09.00 น. – 10.30 น.
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
- อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
10.30 น. – 11.00 น.
พักรับประทานอาหารวาง
นําเสนอผลงาน
หอง C-101 / C-102 / C-103 / C-104
- วิทยาลัยการศึกษา
/ C-201
- คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
หอง C-202
- คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
หอง C-203 / C-204
- คณะแพทยศาสตร
หอง C-301 / C-302
11.00 น. – 12.20 น.
- คณะศิลปศาสตร
หองประชุม 3 / หอง B-102
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หองประชุม 3
- คณะวิศวกรรมศาสตร
หองประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร
- วิทยาลัยการจัดการ
อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 กรุงเทพ
12.20 น. – 13.20 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

ง

เวลา

13.20 น. – 17.00 น.

วันเสารที่ 4 เมษายน 2558 (ตอ)
กิจกรรม
นําเสนอผลงาน
- วิทยาลัยการศึกษา
- คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
- คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
- คณะแพทยศาสตร
- คณะศิลปศาสตร
- คณะวิศวกรรมศาสตร

วันอาทิตยที่ 5 เมษายน 2558
กิจกรรม

สถานที่
หอง C-101 / C-102 / C-103 / C-104
/ C-201
หอง C-202
หอง C-203 / C-204
หอง C-301 / C-302
หอง B-102
หองประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร

เวลา
สถานที่
08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน
หองภูกามยาว 1
08.30 น. – 09.00 น.
พักรับประทานอาหารวาง
นําเสนอผลงาน
หอง C-101 / C-102 / C-103 /
- วิทยาลัยการศึกษา
C-104 / C-201
- คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
หอง C-202
09.00 น. – 12.00 น.
- คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
หอง C-203 / C-204
- คณะแพทยศาสตร
หอง C-301 / C-302 / หองประชุม 3
- คณะวิศวกรรมศาสตร
หองประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร
12.00 น. – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นําเสนอผลงาน
หอง C-101 / C-102 / C-103 / C-104
- วิทยาลัยการศึกษา
/ C-201
13.00 น. – 16.00 น.
- คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
หอง C-202
- คณะแพทยศาสตร
หอง C-301 / C-302

จ

จานวนการนาเสนอผลงาน Oral Presentation
รวม 300 ผลงาน
กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สังกัด
คณะแพทยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
วิทยาลัยการศึกษา
วิทยาลัยการจัดการ (กรุงเทพ)
รวม

ฉ

จานวน
54
18
1
34
9
29
149
6
300

สารบัญ
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา………………………………………………………………………………………………………………………….ก
เกี่ยวกับการประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1………………………………………………………………………………………..........ข
กําหนดการ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1……………………………………………………………………………………………….ง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ : คณะแพทยศาสตร
การวิเคราะหผลการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เรื่องการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรอง
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร บริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพ ธ
ของการดํ า เนิ น งาน และศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งลั ก ษณะทางประชากรกั บ บริ บ ท ป จ จั ย นํ า เข า กระบวนการ
และผลลั พ ธ ข องการดํ า เนิ น งานโครงการการฝ ก อบรมอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น (อสม.) เรื่ อ งการ
เจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้ว เพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใชเครื่องตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนิดพกพา จังหวัดพะเยา
ซึ่งใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชศึกษาเปน อสม. ที่ผานการอบรมจํานวน 1,636 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจาก
ตารางสําเร็จรูป โดยใชตารางเครซี่และมอรแกน ไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 345 คน ในการสุมตัวอยางจากขนาด
กลุม ตั ว อยา งแต ล ะหมู บานมาศึก ษา ใชวิธี การสุ ม ตัว อยางแบบจัด ชั้น (Stratified sampling) โดยกําหนดใหข นาดกลุ ม
ตั ว อย า งของแต ล ะชั้ น ภู มิ ใ ห ไ ด สั ด ส ว นกั น จากนั้ น นํ า มาสุ ม ตั ว อย า งจากขนาดกลุ ม ตั ว อย า งแต ล ะหมู บ า นใช วิ ธี ก าร
สุมตัวอยางแบบงายโดยการจับฉลาก จากการศึกษาพบวาการประเมินผลโครงการดานบริบทอยูในระดับสูง ดานปจจัย
นําเขาอยูในระดับปานกลาง ดานกระบวนการอยูในระดับปานกลาง และดานผลลัพธอยูในระดับสูง และจากการวิเคราะห
หาความสัมพันธ พบวา อายุ อาชีพ และรายได มีความสัมพันธกับการประเมินผลดานปจจัยนําเขา เพศ และระยะเวลา
การปฏิบัติหนาที่เปน อสม. มีความสัมพันธกับการประเมินผลดานกระบวนการ และพบวา อายุ มีความสัมพันธกับการ
ประเมินผลดานผลลัพธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนลักษณะทางประชากร ดานเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได และ
ระยะเวลาการปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ป น อสม. ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การประเมิ น ผลด า นบริ บ ทอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
ผลการวิจัยนี้สามารถนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรและการฝกอบรมมาตรฐาน อสม. ตอไป
คําสําคัญ: การประเมินผล ลักษณะทางประชากร อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
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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 เป น โรคเรื้ อ รั ง ที่ รั ก ษาไม ห ายขาด และเป น ป ญ หาสาธารณสุ ข ทั่ ว โลกที่ มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น
จากรายงานสถิติสุขภาพทั่วโลก ป พ.ศ. 2555 ขององคการอนามัยโลกพบวา 1 ใน 10 ของประชาชนในวัยผูใหญ ปวยเปน
โรคเบาหวาน จากรายงานจากการสํารวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจรางกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 พบความชุก
ของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 6.9 ทั้งนี้พบวาหนึ่งในสามของผูที่เปนเบาหวานแตไมได
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
ขึ้ น ไป โดยมี ผ ลงานการคั ด กรองเบาหวาน ร อ ยละ 90.59 ซึ่ ง ผู ที่ ผ า นการคั ด กรองแล ว พบว า ผู มี ป จ จั ย เสี่ ย งได รั บ
การตรวจหาระดับน้ําตาลในเลือด รอยละ 67.59 ของผูมีปจจัยเสี่ยงทั้งหมด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, 2556)
จังหวัดพะเยาไดจัดทําโครงการการฝกอบรม อสม. เรื่องการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช
เครื่ อ งตรวจระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ดชนิ ด พกพา เพื่ อ ให อสม.ที่ ผ า นการอบรม สามารถคั ด กรองโรคเบาหวานโดยใช
เครื่องตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนิดพกพาได ภายใตการควบคุมกํากับของเจาหนาที่สาธารณสุข
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร บริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ
และความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรของ อสม. กับ บริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธของการ
ดําเนินงานของโครงการการฝกอบรม อสม. เรื่องการเจาะเลื อดฝอยจากปลายนิ้วเพื่ อคัด กรองโรคเบาหวานโดยใช
เครื่องตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนิดพกพา จังหวัดพะเยา เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษา มาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรและการฝกอบรมมาตรฐาน อสม. ตอไป
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีตัวแปรตาง ๆ ที่สัมพันธกันดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ลักษณะทางประชากร

ผลการประเมินโครงการ 4 ดาน
- ดานบริบท
- ดานปจจัยนําเขา
- ดานกระบวนการ
- ดานผลลัพธของการดําเนินงาน

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได
- ระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่เปน อสม.

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา เปน อสม. ทั้งเพศชายและหญิง ที่อาศัยอยูในจังหวัดพะเยา จํานวน 9 อําเภอ และ
ผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมมาตรฐาน อสม. เรื่องการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช
เครื่องตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนิดพกพา จํานวน 1,636 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดกําหนดคาความเชื่อมั่นที่
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)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ผูศึกษาไดสรางขึ้น ซึ่งมีลักษณะโครงสรางของแบบสอบถาม
ประกอบดวยขอคําถาม 6 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะทางประชากร เปนแบบสอบถามใหเลือกตอบหรือเติมขอความลงในชวงวาง
สวนที่ 2 แบบประเมินบริบทของโครงการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
สวนที่ 3 เปนแบบประเมินปจจัยนําเขา ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
สวนที่ 4 เปนแบบประเมินกระบวนการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
สวนที่ 5 เปนแบบประเมินผลลัพธ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
สวนที่ 6 เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหอาสาสมัครสาธารณสุขใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูศึกษานําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณ 5 ทาน ตรวจสอบความถูกตองความ
ครอบคลุมของขอมูลไดคาความเที่ยงตรงเทากับ 0.80 จากนั้นนําแบบสอบถามดังกลาวไปทดลองใชกับกลุมประชากร
เปาหมายจํานวน 30 ราย ที่มีลักษณะเหมือนกับกลุมตัวอยางที่จะเก็บขอมูลจริง แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคา
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยวิธีของสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค ไดเทากับ 0.78
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาติดตอประสานงานกับผูรับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับอําเภอ และประธานชมรม อสม. ระดับ
อําเภอทุกแหงในจังหวัดพะเยา เพื่อขอขอมูลและขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัย มีการชี้แจงแบบสอบถามกับกลุม
ตัวอยาง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม มีการวิเคราะหขอมูล แปรผลขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และ
เขียนรายงานการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- วิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากร โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
- วิ เ คราะห แ บบสอบถาม บริ บ ท ป จ จั ย นํ า เข า กระบวนการ และผลลั พ ธ ข องโครงการ ค า สถิ ติ ร อ ยละ
(Percentage) คาเฉลี่ยของคะแนน (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติเชิงวิเคราะห (Analytical Statistics)
- ใชสถิติ Chi-Square วิเคราะหความสัมพันธระหวาง ขอมูลทั่วไปของประชากร กับการดําเนินงานดานบริบท
ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธของโครงการ

ผลการศึกษา
การศึกษาครั้ง นี้เปนการศึกษาการวิเ คราะหผลการพัฒ นา อสม. เรื่องการเจาะเลื อดฝอยจากปลายนิ้ว เพื่ อ
คัดกรองโรคเบาหวานโดยใชเครื่องตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนิดพกพา จังหวัดพะเยา มีการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 345 คน โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งขอมูลที่ไดวิเคราะหจากแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้
จากการศึกษาขอมูล ทั่วไปของกลุมตัวอยางพบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญเ ปนเพศหญิง รอยละ 16.5 มีอายุ
อยูในชวง 41–60 ป รอยละ 75.5 มีสถานภาพการสมรส คู รอยละ 83.5 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.
รอยละ 41.2 ประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ 59.1 มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 65.2 มีชวงระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
เปน อสม. ในชวง 1–10 ป รอยละ 46.4 มีจํานวนครัวเรือนที่รับผิดชอบนอยกวา 10 หลังคาเรือน รอยละ 82.9 และไมมี
จํานวนหลังคาเรือนที่มีผูปวยโรคเบาหวานอยูในความรับผิดชอบ รอยละ 69.3
จากการศึกษาการประเมินบริบทของโครงการ พบวา มีระดับการประเมินบริบทอยูในระดับสูง รอยละ 52.8 ระดับ
ปานกลาง ร อยละ 46.7 และระดั บต่ํ า ร อยละ 0.6 กลุ มตั วอย างส วนใหญ มี ก ารประเมิ น บริ บ ทของโครงการเกี่ ยวกั บ
เรื่องการคัดกรองโรคเบาหวานในประชาชนอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป ทําใหทราบจํานวนประชากรกลุมเสี่ยง ซึ่งสามารถหาวิธี
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ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปองกันการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคตได มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 4.50 จากคะแนนเต็ม 5
รองลงมาคือ โครงการฝกอบรม อสม. เรื่องการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใชเครื่องตรวจ
ระดับน้ําตาลในเลือดชนิดพกพา มีความสําคัญ/ความจําเปน ตอการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันและควบคมโรคไมติดตอ
เรื้อรังในพื้นที่มี คาเฉลี่ย 4.48 และทานมีความเขาใจวัตถุประสงคของการจัดอบรมตามโครงการฝกอบรม อสม. เรื่องการ
เจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใชเครื่องตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนิดพกพามีคาเฉลี่ย 4.34
และพบวา การดําเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานดวยการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเปน การเพิ่มภาระงานของทาน
มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 2.80
จากการศึ ก ษาป จ จั ย นํ า เข า ของโครงการ พบว า มี ร ะดั บ ป จ จั ย นํ า เข า ของโครงการอยู ใ น ระดั บ ปานกลาง
รอยละ 53 ระดับสูง รอยละ 29.6 และระดับต่ํา รอยละ 17.4 กลุมตัวอยางสวนใหญมีปจจัยนําเขาของโครงการเกี่ยวกับ
เรื่องทานมีความเชื่อมั่นในระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฯ ที่ให อสม. สามารถเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรอง
โรคเบาหวานโดยใชเครื่องตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนิดพกพา ภายใตการดูแลและควบคุมของเจาหนาที่สาธารณสุข
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 4.37 จากคะแนนเต็ม 5 รองลงมาคือ ทานมีความเชื่อมั่นในระบบพี่เลี้ยง อสม. ที่คอยชวยเพิ่มพูน
ทักษะในการปฏิบัติงานการคัดกรองโรคเบาหวานโดยใชเครื่องตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนิดพกพา มีคาเฉลี่ย 4.31 และ
ทานไดรับขอมูลการจัดอบรมหลักสูตรการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใชเครื่องตรวจระดับ
น้ําตาลในเลือดชนิด พกพา กอนเขารวมโครงการอยางชั ด เจน มีคาเฉลี่ย 4.25 และพบวา เจาหนาที่ที่เปน นักเทคนิค
การแพทย มีจํานวนเพียงพอตอการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรม อสม. เรื่องการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรอง
โรคเบาหวานโดยใชเครื่องตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนิดพกพา มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 3.67
จากการศึกษากระบวนการดําเนินงานของโครงการ พบวา มีระดับกระบวนการดําเนินงานของโครงการอยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ 70.7 ระดับต่ํา รอยละ 17.7 และระดับสูง รอยละ 11.6 กลุมตัวอยางสวนใหญมีกระบวนการดําเนินงาน
ของโครงการเกี่ยวกับเรื่อง ทานไดแ จง ผลระดั บน้ํา ตาลในเลื อ ดให แ ก ประชาชนในพื้น ที่ที่ ม ารั บบริการตรวจคัด กรอง
โรคเบาหวาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 4.38 จากคะแนนเต็ม 5 รองลงมาคือ ทานไดคัดกรองโรคเบาหวานใหกับประชาชนกลุม
เสี่ยงที่มีอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป รวมกับเจาหนาสาธารณสุขประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) มีคาเฉลี่ย
4.37 และวิธีการคัดเลือก หรือกําหนด อสม. ผูรับผิดชอบการคัดกรองโรคเบาหวานในพื้นที่มีความเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 4.23 และพบวา ทานทิ้งเข็มและอุปกรณที่ใชในการเจาะเลือดรวมกับขยะทั่วไป มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
1.72
จากการศึ ก ษาผลลั พ ธ ก ารดํ า เนิ น งานของโครงการ พบว า มี ร ะดั บ ผลลั พ ธ ห รื อ ผลผลิ ต การดํ า เนิ น งาน
ของโครงการอยูในระดับสูง รอยละ 93.9 ระดับปานกลาง รอยละ 5.8 และระดับต่ํา รอยละ 0.3 กลุมตัวอยางสวนใหญมี
ผลลัพธหรือผลผลิตการดําเนินงานของโครงการเกี่ยวกับเรื่อง ประชาชนใหความสนใจและใหความรวมมือในการมาตรวจ
คัดกรองโรคเบาหวาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 4.45 จากคะแนนเต็ม 5 รองลงมาคือ หลังเสร็จสิ้นการฝกอบรมทานมีความรู
ความเขาใจในเรื่องการคัดกรองโรคเบาหวานไดดียิ่งขึ้น มีคาเฉลี่ย 4.33 และ ทานอานคาระดับน้ําตาลในเลือดไดอยาง
ถูกตอง มีคาเฉลี่ย 4.30 และพบวา ทานมีความเขาใจภาระงานที่ตองปฏิบัติหลังการฝกอบรมการเจาะเลือดฝอยจากปลาย
นิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใชเครื่องตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนิดพกพา มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 2.24
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ตาราง 1 ความสัมพันธ ระหวางลักษณะทางประชากร กับ บริบทของโครงการ
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. ชวงอายุ
20–40 ป
41–60 ป
มากกวา 60 ปขึ้นไป
รวม
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช.
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.
ปริญญาตรี
รวม
4. อาชีพ
เกษตรกร
คาขาย
รับจาง
แมบาน / พอบาน
ประกอบธุรกิจสวนตัว
รวม

ระดับบริบทของโครงการ
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

χ

2

df

P-value

N

%

N

%

N

%

0
2
2

0
0.6
0.6

23
138
161

6.7
40.0
46.7

34
148
182

9.9
42.9
52.8

1.361

0.520

0
2
0
2

0
0.6
0
0.6

37
117
7
161

10.7
33.9
2.0
46.7

33
142
7
182

9.6
41.2
2.0
52.8

2.557

0.692

1
0
1
0
2

0.3
0
0.3
0
0.6

42
38
73
8
161

12.2
11.0
21.2
2.3
46.7

60
44
68
10
182

17.4
12.8
19.7
2.9
52.8

4.470

0.635

2
0
0
0
0
2

0.6
0
0
0
0
0.6

91
18
34
14
4
161

26.4
5.2
9.9
4.1
1.2
46.7

112
10
50
9
1
182

32.5
2.9
14.5
2.6
0.3
52.8

12.300

0.151
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ตาราง 1 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป

ระดับบริบทของโครงการ
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
N

5. รายได
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,001–10,000 บาท
10,001–15,000 บาท
15,001–20,000 บาท
รวม
6. ระยะเวลาเปน อสม.
1–10 ป
11–20 ป
21–30 ป
31 ปขึ้นไป
รวม

χ

2

df

P-value

%

N

%

N

%

1
1
0
0
2

0.3
0.3
0
0
0.6

105
52
3
1
161

30.4
15.1
0.9
0.3
46

119
58
4
1
7

34.5
16.8
1.2
0.3
182

5.142

0.994

0
0
2
0
2

0
0
0.6
0
0.6

76
52
31
2
161

22.0
15.1
9.0
0.6
46.7

84
69
27
2
182

24.3
20.0
7.8
0.6
52.8

9.373

0.157

จากตาราง 1 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธ ระหวางลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได และระยะเวลาการปฏิบัติงานเปน อสม. กับระดับผลการประเมินบริบทของโครงการ พบวา เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได และระยะเวลาการปฏิบัติงานเปน อสม. ไมมีความสัมพันธกับระดับผลการประเมินบริบทของ
โครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตาราง 2 ความสัมพันธ ระหวางลักษณะทางประชากร กับ ปจจัยนําเขาของโครงการ
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ระดับปจจัยนําเขาของโครงการ
ระดับต่ํา ระดับปานกลาง
ระดับสูง
N
%
N
%
N
%
8
52
60

2.3
15.1
17.4

32
151
183

9.3
43.8
53.0

8

17
85
102

χ

2

4.9 0.567
24.6
29.6

df

2

P-value

0.753

ตาราง 2 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
2. ชวงอายุ
20–40 ป
41–60 ป
มากกวา 60 ปขึ้นไป
รวม
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช.
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.
ปริญญาตรี
รวม
4. อาชีพ
เกษตรกร
คาขาย
รับจาง
แมบาน / พอบาน
ประกอบธุรกิจสวนตัว
รวม
5. รายได
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,001–10,000 บาท
10,001–15,000 บาท
15,001–20,000 บาท
รวม

ระดับปจจัยนําเขาของโครงการ
ระดับต่ํา ระดับปานกลาง
ระดับสูง
N
%
N
%
N
%

χ

2

df

P-value

5
55
0
60

1.4
15.9
0
17.4

40
131
12
183

11.6
38.0
3.5
53.0

25
75
2
102

7.2
21.7
0.6
29.3

14.120*

14
17
26
3
60

4.1
4.9
7.5
0.9
17.4

57
38
77
11
183

16.5
11.0
22.3
3.2
53.0

32
37
39
4
102

9.3
7.8
11.3
1.2
29.6

3.524

36
7
16
1
0
60

10.4
2.0
4.6
0.3
0
17.4

113
18
34
15
3
183

32.8
5.2
9.9
4.3
0.9
53.0

56
3
34
7
2
102

16.2
0.9
9.9
2.0
0.6
29.6

15.722*

0.030

34
24
2
0
60

9.9
7.0
0.6
0
17.4

116
64
1
2
183

33.6
18.6
0.3
0.6
53.0

75
23
4
0
102

21.7
6.7
1.2
0
29.6

12.343*

0.025

9

0.005

6

0.741

ตาราง 2 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
6. ระยะเวลาเปน อสม.
1–10 ป
11–20 ป
21-30 ป
31 ปขึ้นไป
รวม

ระดับปจจัยนําเขาของโครงการ
ระดับต่ํา ระดับปานกลาง
ระดับสูง
N
%
N
%
N
%
27
20
13
0
60

7.8
5.8
30.8
0
17.4

91
60
30
2
183

26.4
17.4
8.7
0.6
53.0

42
41
17
2
102

12.2
11.9
4.9
0.6
29.6

χ

2

df

3.941

P-value

0.679

จากตาราง 2 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธ ระหวางลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได และระยะเวลาการปฏิบัติงานเปน อสม. กับระดับผลการประเมินปจจัยนําเขาของโครงการ พบวาตัวแปรที่มี
ผลตอระดับผลการประเมินปจจัยนําเขาของโครงการ ไดแก อายุ อาชีพ และรายได มีความสัมพันธกับระดับผลการ
ประเมินปจจัยนําเขาของโครงการ โดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเปน อสม. ไมมีความสัมพันธกับระดับผลการประเมินปจจัยนําเขาของโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตาราง 3 ความสัมพันธ ระหวางลักษณะทางประชากร กับ กระบวนการของโครงการ
ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. ชวงอายุ
20–40 ป
41–60 ป
มากกวา 60 ปขึ้นไป
รวม

ระดับกระบวนการของโครงการ
ระดับต่ํา ระดับปานกลาง
ระดับสูง
N
%
N
%
N
%

χ

2

13
48
61

3.8
13.9
17.7

32
212
244

9.3
61.4
70.7

12
28
40

3.5
8.1
11.6

8.337*

17
41
3
61

4.9
11.9
0.9
17.7

49
187
8
244

14.2
54.2
2.3
70.7

4
33
3
40

1.2
9.6
0.9
11.6

6.766

10

df

2

P-value

0.015

0.126

ตาราง 3 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช.
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.
ปริญญาตรี
รวม
4. อาชีพ
เกษตรกร
คาขาย
รับจาง
แมบาน/พอบาน
ประกอบธุรกิจสวนตัว
รวม
5. รายได
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,001–10,000 บาท
10,001–15,000 บาท
15,001–20,000 บาท
รวม
6. ระยะเวลาเปน อสม.
1–10 ป
11–20 ป
21–30 ป
31 ปขึ้นไป
รวม

ระดับกระบวนการของโครงการ
ระดับต่ํา ระดับปานกลาง
ระดับสูง
N
%
N
%
N
%

χ

2

df

6

P-value

18
10
29
4
61

5.2
2.9
8.4
1.2
17.7

73
59
98
14
244

21.2
17.1
28.4
4.1
70.7

12
13
15
0
40

3.5
3.8
4.3
0
11.6

7.996

0.433

35
6
15
4
1
61

10.1
1.7
4.3
1.2
0.3
17.7

151
22
54
14
3
244

43.8
6.4
15.7
4.1
0.9
70.7

19
0
15
5
1
40

5.5
0
4.3
1.4
0.3
11.6

12.362

0.102

42
19
0
0
61

12.2
5.5
0
0
17.7

153
83
6
2
244

44.3
24.1
1.7
0.6
70.7

30
9
1
0
40

8.7
2.6
0.3
0
11.6

4.143

0.612

34
15
10
2
61

9.9
4.3
2.9
0.6
17.7

115
88
40
1
244

33.3
25.5
11.6
0.3
70.7

11
18
10
1
40

3.2
5.2
2.9
0.3
11.6

13.962*

0.021

จากตาราง 3 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธ ระหวางลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได และระยะเวลาการปฏิบัติงานเปน อสม. กับระดับกระบวนการดําเนินงานของโครงการ พบวาตัวแปรที่มีผล
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ตอระดับกระบวนการดําเนินงานของโครงการ ไดแก เพศ และระยะเวลาการปฏิบัติงานเปน อสม. มีความสัมพันธกับระดับ
กระบวนการดําเนินงานของโครงการโดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได
ไมมีความสัมพันธกับระดับกระบวนการดําเนินงานของโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตาราง 4 ความสัมพันธ ระหวางลักษณะทางประชากร กับ ผลลัพธของโครงการ
ขอมูลทั่วไป

ระดับผลลัพธของโครงการ
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
N

1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. ชวงอายุ
20–40 ป
41–60 ป
มากกวา 60 ปขึ้นไป
รวม
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช.
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.
ปริญญาตรี
รวม
4. อาชีพ
เกษตรกร
คาขาย
รับจาง
แมบา น/พอบาน
ประกอบธุรกิจสวนตัว
รวม

%

N

%

N

%

χ2

df

P-value

0
1
1

0
0.3
0.3

5
15
20

1.4
4.3
5.8

52
272
324

15.1
78.8
93.9

1.806

0.455

0
1
0
1

0
0.3
0
0.3

0
20
0
20

0
5.8
0
5.8

70
240
14
324

20.3
69.6
4.1
93.9

9.070*

0.050

0
0
1
0
1

0
0
0.3
0
0.3

7
2
11
0
20

2.0
0.6
3.2
0
5.8

96
80
130
18
324

27.8
23.2
37.7
5.2
93.9

6.048

0.424

1
0
0
0
0
1

0.3
0
0
0
0
0.3

12
3
4
0
1
20

3.5
0.9
1.2
0
0.3
5.8

192
25
80
23
4
324

55.7
7.2
23.2
6.7
1.2
93.9

9.854

0.428
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ตาราง 4 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป

ระดับผลลัพธของโครงการ
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
N

5. รายได
ต่าํ กวา 5,000 บาท
5,001–10,000 บาท
10,001–15,000 บาท
15,001–20,000 บาท
รวม
6. ระยะเวลาเปน อสม.
1–10 ป
11–20 ป
21–30 ป
31 ปขึ้นไป
รวม

%

N

%

N

%

χ2

df

P-value

1
0
0
0
1

0.3
0
0
0
0.3

12
8
0
0
20

3.5
2.3
0
0
5.8

212
103
7
2
324

61.4
29.9
2.0
0.6
93.9

7.144

0.858

0
0
1
0
1

0
0
0.3
0
0.3

9
8
1
2
20

2.6
2.3
0.3
0.6
5.8

151
113
58
2
324

43.8
32.8
16.8
0.6
93.9

15.465*

0.013

จากตาราง 4 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธ ระหวางลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได และระยะเวลาการปฏิบัติงานเปน อสม. กับระดับผลการประเมินผลลัพธของโครงการ พบวาตัวแปรที่มีผล
ตอระดับผลการประเมินผลลัพธของโครงการ ไดแก อายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงานเปน อสม. มีความสัมพันธกับระดับ
ผลการประเมินผลลัพธของโครงการ โดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได ไมมีความสัมพันธกับระดับผลการประเมินผลลัพธของโครงการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

วิจารณและสรุปผล
จากผลการศึกษาลักษณะทางประชากร กับการประเมินบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธของการ
ดําเนินงานโครงการ สามารถสรุปผลการประเมินไดดังนี้
ด า นบริ บ ทของโครงการ พบว า กลุ ม ตั ว อย า งมี ร ะดั บ การประเมิ น บริ บ ทของโครงการอยู ใ นระดั บ สู ง
รอยละ 52.8 ซึ่ ง สอดคลอ งกับการศึก ษาของ ชาลี ยะวร และชอทิพ ย บรมธนรัต น (2553) ที่ พ บว าการประเมินผล
การพัฒนา อสม. เชี่ยวชาญ สาขาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จังหวัดมหาสารคาม ผลการประเมินดานบริบท
อยูในระดับสูง
ดานปจจัยนําเขาของโครงการ พบวา มีระดับการประเมินปจจัยนําเขาของโครงการอยูในระดับปานกลาง
รอยละ 53 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชาลี ยะวร และชอทิพย บรมธนรัตน (2553) ที่พบวาการประเมินผลการพัฒนา
อสม. เชี่ยวชาญ สาขาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จังหวัดมหาสารคาม ผลการประเมินดานปจจัยนําเขาอยูใน
ระดับปานกลาง
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ดานกระบวนการดําเนินงานโครงการ พบวา มีระดับการประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการอยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ 70.7 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของแววตา พฤกษา (2550) ที่พบวาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการประเมินดานกระบวนการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ดานผลลัพธของการดําเนินงานโครงการ พบวา มีระดับการประเมินผลลัพธการดําเนินงานของโครงการอยูใน
ระดั บ สู ง ร อ ยละ 93.9 ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ ชาลี ยะวร และช อ ทิ พ ย บรมธนรั ต น (2553) ที่ พ บว า
การประเมินผลการพัฒนา อสม. เชี่ยวชาญ สาขาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จังหวัดมหาสารคาม ผลการประเมิน
ดานผลผลิตของโครงการ อยูในระดับสูง
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากร กับบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ
ของการดําเนินงานโครงการ สามารถสรุปผลการวิเคราะหความสัมพันธไดดังนี้
ดานบริบทของโครงการ พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ระยะเวลาการปฏิบัติงานเปน อสม.
ไมมีความสั มพันธกับการประเมินผลดานบริบท สอดคลองกับการศึกษาของ เสาวภา ศรีสวาง (2555) ที่ศึกษาการ
ประเมินผลโครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ผลการวิจัยพบวา ลักษณะสวน
บุคคลดานเพศ อายุ การศึกษา รายไดตอเดือน ที่แตกตางกันสงผลใหมีความคิดเห็นตอการประเมินดานบริบท ไมแตกตาง
กัน
ด า นป จ จั ย นํ า เข า ของโครงการ พบว า อายุ อาชี พ และรายได มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การประเมิ น ผลด า น
ปจจั ยนํ าเขา แตกตางกับการศึกษาของ เสาวภา ศรีส วาง (2555) ที่ศึกษาการประเมิน ผลโครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ผลการวิจัยพบวา ลักษณะสวนบุคคลดานเพศ อายุ และรายได
ตอเดือน ที่แตกตางกันสงผลใหมีความคิดเห็นตอการประเมินดานปจจัยนําเขา ไมแตกตางกัน
ด า นกระบวนการดํ า เนิ น งานของโครงการ พบว า เพศ และระยะเวลาการปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ป น อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน มีความสัมพันธกับการประเมินผลดานกระบวนการ
ด า นผลลั พ ธ ข องการดํ า เนิ น งานโครงการ พบว า อายุ และระยะเวลาการปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ป น อสม.มี
ความสัมพันธกับการประเมินผลดานผลลัพธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตกตางกับการศึกษาของ เสาวภา ศรีสวาง
(2555) ที่ศึกษาการประเมินผลโครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน ผลการวิจัย
พบวา อายุ ที่แตกตางกันสงผลใหมีความคิดเห็นตอการประเมินดานผลผลิตไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
จากข อ มู ล การประเมิ น ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของการดํ า เนิ น งานโครงการฯ พบว า ด า นป จ จั ย นํ า เข า และด า น
กระบวนการดําเนินงาน ในสวนที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับต่ํา สูงกวาดานบริบทและดานผลลัพธในระดับเดียวกัน
จึงเปนภาพสะทอนใหเห็นวา อสม. มองปจจัยนําเขาและกระบวนการเปนสิ่งสําคัญ เพราะฉะนั้นการทําวิจัยครั้งตอไปเราจึง
ควรใหความสําคัญกับปจจัยนําเขาและกระบวนการดําเนินงานใหมากขึ้นกวาเดิม
ควรมีก ารวิจัย เชิ ง คุ ณภาพ โดยการสนทนากลุม และการสัม ภาษณเ ชิง ลึก เพื่ อศึ กษารูป แบบในการพั ฒ นา
ศักยภาพ อสม. เพื่อยกระดับเปน อสม. เชี่ยวชาญดานงานควบคุมโรคไมติดตอ ดานโรคเบาหวาน
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ดร.ประจวบ แหลมหลัก ที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่องการวิเคราะหผลการพัฒนา
อสม. เรื่องการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใชเครื่องตรวจระดับน้ําตาลในเลือดชนิดพกพา
จังหวัดพะเยา ผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ชวยตรวจสอบความถูกตอง ผูรับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับอําเภอ และ
ประธานชมรม อสม. ระดับอําเภอทุกอําเภอ และประชาชนกลุมตัวอยางในจังหวัดพะเยา ที่ไดเขารวมการวิจัยในครั้งนี้
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การประยุกตใชระบบเอบีซี และตัวแบบสําหรับการสั่งซื้อที่ประหยัด ในการบริหารคลัง
เวชภัณฑ โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร
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* และบุญลือ ฉิมบานไร2
Surachai Jitjong1* and Boonlue Chimbanrai2
1

บทคัดยอ
การวิจัย ครั้ง นี้มีวัต ถุป ระสงคเพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑระหวางวิธีปจจุบัน กับวิธี ABC
classification และ EOQ model และเพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ โดยใชวิธี ABC
classification และ EOQ model กลุมตัวอยาง คือ รายการยา กลุม A จํานวน 35 รายการ จากจํานวนรายการยาทั้งหมด
233 รายการ และมี มู ล ค า ของการเบิ ก ยาจากคลั ง เวชภั ณ ฑ คิ ด เป น ร อ ยละ 72.70 ของมู ล ค า การเบิ ก ยาทั้ ง หมด
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑทั้งหมด ตนทุนรวมของการจัดเก็บยา และตนทุนรวม
ของการจั ด ซื้ อยา ระหว างการบริห ารคลั ง เวชภัณ ฑร ะบบ ABC classification และ EOQ model กับ ระบบที่ดํ าเนิน การ
ในปจจุบัน พบวาไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติพบวาระบบ ABC classification
และ EOQ model สามารถลดจํ านวนครั้ ง ของการสั่ง ซื้อ ยา และลดจํ านวนครั้ ง ของรายการยาขาดคราว ซึ่ง เป นผลดี
ตอการลดตนทุนองคกร
คําสําคัญ: ระบบเอบีซี การสั่งซื้อที่ประหยัด 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)
1

นิสิตคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
Graduate Student, School of Medicine, University of Phayao, Phayao 56000
2
School of Medicine, University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author: sura_jit01@hotmail.com
2

16

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
ในชวงทศวรรษที่ผานมารายจายเพื่อสุขภาพของประเทศไทย มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้นจาก
มูลคา 25,315 ลานบาท ในป พ.ศ. 2523 เปนมูลคา 588,154 ลานบาท ในป พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นถึง 20 กวาเทา
และคิดเปนรายจายดานยาเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 46.4 ตอรายจายดานสุขภาพทั้งหมดของประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศตาง ๆ ในเอเชีย พบวารายจายดานสุขภาพตอประชากรของประเทศไทยไมสูงมากนัก แตเมื่อคิดเปนรอยละตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ กลับมีคาที่สูงเปนอันดับหนึ่งของเอเชีย คือ 6.4% ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(เกาหลีใต 6.3% มาเลเซีย 4.4% สิงคโปร 3.1% อินโดนีเซีย 2.2% ตามลําดับ) (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, 2554)
จากขอมูลการรายงานทางการเงินของหนวยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 831 แหง
ในปงบประมาณ 2555 และ 2556 หนวยบริการที่ประสบปญหาภาวะวิกฤตทางดานการเงิน มีจํานวนเฉลี่ย 150 แหงตอป
ซึ่งจังหวัดแพรมีหนวยบริการทั้งหมด 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
บางรายการขาดคราวไมเพียงพอตอการใหบริการ และมีการสั่งซื้อยาฉุกเฉินไมเปนไปตามแผน เปนตน
จากการศึกษาในการลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารคลังพัสดุพบวา มีการประยุกตใช ABC
classification และ Economic Order Quantity Model (EOQ model) ตัวอยางเชน การศึกษาของ พัชรินทร ดอรอมาน (2550)
สามารถลดตนทุนรวมการบริหารคลังยาไดทั้งสิ้น 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 กําหนดจุดสั่งซื้อไดอยางเหมาะสม และลดคาใชจายในการดําเนินงานลงได
ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการประยุกตใชแนวคิด ABC classification รวมกับ EOQ model ในการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ
โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑของหนวยบริการ
และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑระหวางวิธีปจจุบัน กับวิธี ABC classification และ Economic Order
Quantity (EOQ) โดยมี ค วามคาดหวั ง ว า รู ป แบบการบริ ห ารคลั ง เวชภั ณ ฑ แ บบใหม จ ะสามารถลดต น ทุ น และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารคลังยาไดดีกวารูปแบบการบริหารคลังเวชภัณฑแบบปจจุบัน
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) โดยทําการศึกษาจากขอมูลที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต
เดื อ นสิ ง หาคม 2557 ถึ ง เดื อ นตุ ล าคม 2557 ของงานบริ ห ารเวชภั ณ ฑ กลุ ม งานเภสั ช กรรมและคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค
โรงพยาบาลสอง
วัสดุอุปกรณ
การศึก ษาครั้ ง นี้ใ ช เ ครื่อ งมื อ คื อ แบบบัน ทึกการเก็บ ขอมูล 6 แบบ ที่ไ ดพัฒ นาจากเครื่อ งมื อของ พั ชรินทร
ดอรอมาน (2550) เพื่อใชเก็บขอมูลในการศึกษา ไดแก แบบบันทึกมูลคาการจายยา แบบบันทึกอาคารและสิ่งกอสราง
แบบบันทึกครุภัณฑ แบบบันทึกคาแรงบุคลากร แบบบันทึกมูลคาวัสดุ และแบบบันทึกคาใชจายหมวดสาธารณูปโภค
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ ม ตั ว อย า ง ประชากรที่ ใ ช ในการศึ กษาครั้ ง นี้ คื อ ข อ มู ล รายการยาทั้ ง หมดในฐานข อ มู ล
โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑของโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร ในปงบประมาณ 2557 ที่มีการเบิกจากคลังเวชภัณฑ
ในชวงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 233 รายการ และตนทุนคาใชจายของการบริหารคลังเวชภัณฑ
เชน ตนทุนของหนวยงานตาง ๆ ของโรงพยาบาลสองที่เกี่ยวของกับกระบวนการในการบริหารเวชภัณฑ ตั้งแต การจัดซื้อ
จัดหา การตรวจรับ การควบคุมเก็บรักษา และกลุมตัวอยางที่ศึกษา ทําการคัดเลือกเฉพาะรายการยากลุม A จํานวน
35 รายการ เนื่องจากเปนรายการยาที่มีความสําคัญมากที่สุด มีมูลคาการเบิกยาจากคลังเวชภัณฑรวมกันทั้งหมดประมาณ
รอยละ 80 ของมูลคาการเบิกทั้งหมด และการวิจัยครั้งนี้ไดรับใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยพะเยา
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นเตรีย มการ จัด ทํา หนัง สื อขออนุญาตผูอํา นวยการโรงพยาบาล เพื่ อขอเก็บข อมูล ต าง ๆ ที่เ กี่ยวข องกั บ
การศึกษา เชน คาแรงของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับกระบวนการบริหารเวชภัณฑ คาใชจายสาธารณูปโภค
คาเสื่อมราคาของอาคารและครุภัณฑ เปนตน
ขั้นดําเนินการ มีรายละเอียดในการดําเนินงานที่สําคัญ 3 ขั้นตอน ไดแก
1. การจัด ลําดับความสําคัญของยาโดยวิธี ABC classification เพื่อทําการจัดแบงกลุมยาออกเปนทั้งหมด 3 กลุม
แลวทําการคัดเลือกเฉพาะรายการยากลุม A ที่มีความสําคัญมากที่สุดในการบริหารคลังเวชภัณฑ เนื่องจากเปนรายการ
ยาที่มูลคาการเบิกจายสูงแตมีจํานวนรายการยาต่ํา มาใชเปนกลุมตัวอยางการศึกษา
2. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริหารเวชภัณฑอยางครบถวน โดยใชเครื่องมือ
ในการศึกษาทั้งหมด 6 แบบ เชน คาจางแรงงาน คาวัสดุ คาครุภัณฑ คาใชสอยพื้นที่ เปนตน แลวนํามาวิเคราะหหาตนทุน
การจัดซื้อ ตนทุนการจัดเก็บ และตนทุนรวมของการบริหารคลังเวชภัณฑระบบการดําเนินการในปจจุบัน
3. ทําการวิเคราะหขอมูล หาปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (EOQ model) การคํานวณหาปริมาณคงคลังเผื่อขาด
(Safety Stock) ในรายการยากลุม A เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาเปนตัวกําหนดรูปแบบของการบริหารคลังเวชภัณฑ
ระบบ ABC classification และตัวแบบสําหรับการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) แลวผูศึกษาทําการบริหารคลังเวชภัณฑตามรูปแบบ
ที่กําหนดที่กําหนดไวอยางเครงครัด เปนระยะเวลา 3 เดือน
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การวิเคราะหขอมูล เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบแลว ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล แลวทําการวิเคราะห
ขอมูลตามรูปแบบการบริหารคลังเวชภัณฑระบบการดําเนินการในปจจุบัน และรูปแบบการบริหารคลังเวชภัณฑระบบ ABC
classification และตัวแบบสําหรับการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยมีการกําหนดระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 และใชสถิติในการศึกษา 2 รูปแบบ ไดแก
1. สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหขอมูลทางคุณลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางดวยสถิติรอยละ
2. สถิติเชิงอนุมาน เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยตนทุนการจัดซื้อ ตนทุนการจัดเก็บยา และตนทุนรวม
การบริหารคลังเวชภัณฑ ระหวางการบริหารคลังเวชภัณฑในระบบการดําเนินการปจจุบัน กับการบริหารคลังเวชภัณฑระบบ
ABC classification และ EOQ โดยใชสถิติ Paired sample t-test

ผลการศึกษา
จากการศึกษาขอมูลการเบิกจายยาจากคลังเวชภัณฑ ในชวงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2557
มีจํานวนรายการยา 233 รายการ และมีมูลคาการเบิกยารวมกันทั้งหมด 3,009,921.75 บาท ผูวิจัยไดทําการจัดกลุม
ความสําคัญของยาโดยวิธี ABC classification ผลการศึกษาพบวา สามารถจัดแบงประเภทยาได 3 กลุม ไดแก กลุมยา A
มี จํ า นวน 35 รายการ คิ ดเป นร อยละ 15.02 ของรายการยาทั้ งหมด มี มู ล ค า ยาต น ทุ น ในการเบิ ก จ า ยรวมกั น ทั้ ง หมด
รอยละ 72.70 กลุมยา B มีจํานวน 70 รายการ คิดเปนรอยละ 30.04 ของรายการยาทั้งหมด คิดเปนมูลคาการเบิกยารวมกัน
รอยละ 20.67 และกลุมยา C จํานวน 128 รายการ คิดเปนรอยละ 54.94 ของรายการยาทั้งหมด มีมูลคาการเบิกยารวมกัน
เพียงแครอยละ 6.63 ดังแสดงในภาพ 1

ภาพ 1 แสดงความสัมพันธระหวางรอยละสะสมของจํานวนรายการยา และรอยละของมูลคาการเบิกยา
จากคลังเวชภัณฑ
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ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการบริห ารคลังเวชภัณฑระบบ ABC classification และ EOQ กับระบบ
การบริห ารเวชภัณฑที่ดํา เนิน การในปจ จุบัน พบวา ตนทุน รวมของการบริห ารเวชภัณ ฑทั้ง หมด ตน ทุน รวมของการ
จัด เก็บ ยา และตนทุนรวมของการจัดซื้อยาไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ยังพบวาตนทุนรวม
ของการจัดใหมียาสํารองเผื่อขาดในการบริหารคลังเวชภัณฑ สามารถพบไดเฉพาะการบริหารคลังเวชภัณฑรูปแบบ ABC
classification และ EOQ เทานั้น ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบตนทุนการบริ ห ารคลั ง เวชภั ณ ฑ แ ต ล ะประเภท ของระบบ ABC classification
และ EOQ กับระบบที่ดําเนินการในปจจุบัน
ตนทุนการบริหาร
คลังเวชภัณฑ
1. ตนทุนรวมของการบริหาร
เวชภัณฑ (TIC)
Χ

S.D.
2. ตนทุนรวมของการจัดเก็บยา
(HC)
Χ

S.D.
3. ตนทุนรวมของการจัดซื้อยา
(OC)
Χ

S.D.
4. ตนทุนรวมของการจัดใหมียา
สํารอง (SC)
Χ

S.D.

ABC & EOQ

รูปแบบปจจุบัน

ความแตกตาง

t-value

p-value

10,655.06
2,040.57

9,416.63
1,923.04

1,238.44
1,866.53

1.15

0.37

3,940.58
162.44

3,369.52
275.14

571.06
320.81

3.08

0.09

4,787.30
2,152.77

6,047.11
1,652.23

1,259.82
1,902.28

1.15

0.37

-

-

1,927.19
89.18

-

-

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05

วิจารณและสรุปผล
1. การจัดกลุมความสําคัญของยา โดยวิธี ABC classification พบวายากลุม A เปนกลุมยาที่มีมูลคาสูง รายการยา
สวนมากเปนยาสําหรับรักษาโรคเรื้อรังที่ไมติดตอ เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มีจํานวนรายการยา และมูลคา
ยาของการเบิ ก จ า ยทั้ ง กลุ ม มี ค า ที่ คํ า นวณได มี ค วามใกล เ คี ย งกั บ ทฤษฎี ABC classification ที่ ก ล า วว า สิ น ค า กลุ ม A
เปนสินคาคงคลังที่มีปริมาณนอย 5-15% ของสินคาคงคลังทั้งหมด แตมีมูลคารวมคอนขางสูง ประมาณ 80% ของมูลคา
ทั้งหมด จากทฤษฎีไดนํามาสูการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานการบริหารคลังเวชภัณฑ กําหนดใหมีการลงบัญชีรับจายให
เปนปจจุบัน มีการตรวจสอบความถูกตองของปริมาณสินคาเทียบกับใบคุมคลังทุก 2 สัปดาห มีการกําหนดจุดสั่งสินคา
ที่ แ น น อน มี ก ารกํ า หนดปริ ม าณการสั่ ง สิ น ค า แต ล ะรอบที่ ชั ด เจนตามรู ป แบบ EOQ model และมี ก ารจั ด หาบริ ษั ท ยา
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ที่จําหนายรายการยากลุม A ไวสํารอง เพื่อปองกันปญหายาขาดคราว สว นรายการยากลุม B และกลุม C มีจํานวน
รายการยา และมูลคายาตนทุนในการเบิกจายรวมกัน ตรงตามทฤษฎีที่กลาววา สินคากลุม B เปนสินคาคงคลังที่มีปริมาณ
ปานกลาง มีจํานวนรายการสินคาประมาณ 30% ของสินคาคงคลัง มีมูลคารวมปานกลาง 15% ของมูลคาทั้งหมด และ
รายการยา กลุม C เปนสินคาคงคลังที่มีปริมาณมากประมาณ 50-60% ของสินคาคงคลัง แตมีมูลคารวมคอนขางต่ํา
5-10% ของมูลคาทั้งหมด จากขอมูลยากลุม B และกลุม C พบวาเปนกลุมยาที่มีจํานวนรายการยาที่สูงมากแตมูลคาต่ํา
งานบริหารเวชภัณฑจึงไดมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคลังเวชภัณฑ เพื่อใหเอื้อตอการทํางานแตคงซึ่งความมี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบปริมาณยาคงคลังปองกันยาขาดคราว และการตรวจสอบความถูกตองของ
ปริมาณยาและใบคุมคลังทุก 1 เดือน ในรายการยากลุม B สวนรายการยากลุม C เปนกลุมรายการยาที่มีปริมาณมากที่สุด
การสั่งซื้อสินยากลุมนี้ใชระบบสองกลอง คือ เมื่อมีการใชยาในกลองแรกหมดก็นําเอายาจากกลองสํารองมาใช แลวรีบ
ดําเนินการซื้อยาเติมใสกลองสํารองปองกันยาขาดคราว และทําการตรวจสอบความถูกตองของปริมาณยาและใบคุมคลัง
ทุก 3 เดือน เปนตน (บูรณะศักดิ์ มาดหมาย, 2556)
2. การเปรียบเทียบตนทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑทั้งหมด (Total Inventory cost) ระหวางสองระบบ พบวา
ตนทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑเ ฉลี่ยทั้ง สองระบบไมแ ตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 อาจเนื่องจาก
ระยะเวลาที่ทําการศึกษาครั้งนี้สั้นเกินไป ขอมูลที่จัดเก็บไดจึงไมสามารถจําแนกถึงความแตกตางของของตนทุนรวมของ
การบริหารเวชภัณฑทั้งสองระบบได แตจากขอมูลการศึกษายังพบวาระบบการบริหารเวชภัณฑแบบปจจุบัน สามารถ
บริหารตนทุนรวมของการจัดซื้อยา และตนทุนรวมของการจัดเก็บยาไดคอนขางสมดุลกัน (117,162.77 บาท และ 155,139.58 บาท
ตามลําดับ) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการคํานวณหาปริมาณการสั่งซื้ออยางประหยัด (EOQ model) ที่กลาววาจุดที่เหมาะสม
ที่สุดที่ทําใหตนทุนในการจัดใหมีสินคาคงคลังทั้งหมด (TIC) ต่ําสุด คือ ตรงจุดตัดของกราฟระหวางตนทุนในการจัดใหมี
สินคาคงคลัง กับตนทุนในการสั่งซื้อ นั่นก็คือจุดที่ตน ทุนรวมของการจัดซื้อยาเทากับตนทุนรวมของการจัดเก็บยา ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดการบริหารเวชภัณฑระบบ ABC classification และ EOQ (ระพีพรรณ พิริยะกุล, 2550)
3. ตน ทุน รวมของการจัด เก็บ ยา (Holding cost) เมื่อ ทํา การเปรีย บเทีย บทางสถิติ พบวา ตน ทุน รวมของ
การจัดเก็บยาของทั้งสองระบบไมแตกตางกัน ที่ร ะดับ นัย สํา คัญ ทางสถิติ 0.05 อาจเนื่อ งมาจากขอ มูล ที่ไ ดจ ากการ
ทดลองที่ใชระยะเวลาในการศึกษาเพียงแค 3 เดือนตอรูปแบบ เปนระยะเวลาที่นอยเกินไป เมื่อนําผลมาวิเคราะหเปรียบเทียบ
จึงไมสามารถบอกความแตกตางได แตนอกเหนือจากผลการทดลองที่กําหนดไวยังพบวา จํานวนรายการยาขาดคราว คือ
จํานวนรายการยาที่คลังเวชภัณฑไมสามารถสนับสนุนใหหนวยรับบริการที่มาขอเบิกยาในแตละรอบนั้น มีความแตกตาง
กันอยางเห็นไดชัด ระบบที่ดําเนินการในปจจุบันมีรายการยากลุม A ขาดคราวตลอดระยะเวลาที่ทําการศึกษา 3 เดือน
จํานวน 17 รายการ (6, 4 และ 7 รายการตอเดือน ตามลําดับ) สวนระบบ ABC classification และ EOQ มีรายการยากลุม A ขาด
คราวตลอดระยะเวลาที่ทําการเก็บขอมูล จํานวน 4 รายการ (3, 1 และ 0 รายการตอเดือน ตามลําดับ)
4. ตน ทุน รวมของการจัด ซื้อ ยา (Ordering cost) เมื่อ ทํา การเปรีย บเทีย บทางสถิติ พบวา ตน ทุน รวมของ
การจัดซื้อยาของทั้งสองระบบไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 อาจเนื่องมาจากขอมูลที่ไดจากการทดลอง
ที่ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลนอยเกินไป แตจากผลการทดลองยังพบวาจํานวนครั้งของการจัดซื้อยามีความแตกตางกัน
คือ ระบบที่ดําเนินการในปจจุบัน มี จํา นวนครั้ ง ของการจั ด ซื้ อ ยาตลอดระยะเวลา 3 เดือน รวม 72 ครั้ง (25, 17 และ
30 ครั้ง) และระบบ ABC classification และ EOQ มีจํานวนครั้งของการจัดซื้อยารวม 57 ครั้ง (28, 11 และ 18 ครั้ง)
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5. ตนทุนรวมของการจัดใหมียาสํารองเผื่อขาด (Safety Stock Cost) จากการศึกษาตนทุนประเภทนี้ พบไดเฉพาะ
รูปแบบการบริหารคลังเวชภัณฑระบบ ABC classification และ EOQ เทานั้น เนื่องจากระบบนี้ไดจัดใหมียาสํารอง (Safety Stock)
เผื่ อ ขาดในกรณี ที่ มี ก ารเบิ ก จา ยยาไม เ ป น ไปตามอั ต ราการเบิ ก ปกติ หรื อ มี ก ารจั ด ส ง ยาที่ ล า ช า กว า กํ า หนด ส ง ผลดี
ตอการบริห ารคลัง เวชภัณฑส ามารถลดจํา นวนรายการยาขาดคราวได ซึ่ง ไมพ บการดํา เนิน งานรูป แบบนี้ใ นระบบ
ที่ดําเนินการในปจจุบัน ตนทุนรวมของการจัดใหมียาสํารองเผื่อขาดจะกระทบตอตนทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑ
ทั้งหมดเทานั้น
จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการบริหารเวชภัณฑระบบ ABC classification และ EOQ
กับระบบการบริหารเวชภัณฑที่ดําเนินการในปจจุบัน พบวา ตนทุนรวมของการบริหารเวชภัณฑ ตนทุนรวมของการจัดเก็บยา
และตนทุนรวมของการจัดซื้อยาไมแตกตางกัน ที่ร ะดับ นัย สํา คัญ ทางสถิติ 0.05 อาจเนื่อ งมาจากขอ มูล ที่ไ ดจากการ
ทดลองที่ใชระยะเวลาในการศึกษาเพียงแค 3 เดือนตอรูปแบบ ซึ่งเปนระยะเวลาที่นอยเกินไป แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียด
ของขอ มูล ที่ ร วบรวมมาศึ ก ษา พบว า การบริ ห ารคลั ง เวชภั ณ ฑ ระบบ ABC classification และ EOQ อาจมี ประสิ ทธิ ภาพ
มากกวาระบบการบริหารเวชภัณฑที่ดําเนินการในปจจุบัน ซึ่งมีเหตุผลที่มาสนับสนุนประเด็นแรก คือ จํานวนครั้ง ของ
การสั่งซื้อยาลดลง สงผลใหมีการใชทรัพยากรของหนวยงานในการทํางานแตละขั้นตอนที่เกี่ยวของลดลง เชน การติดตอ
ประสานงาน การจัดทําเอกสารทางการเงิน การตรวจรับยาเขาคลังเวชภัณฑ การจายเงินใหแกบริษัทยา เปนตน และประเด็น
ที่สอง คือ จํานวนรายการยาขาดคราวที่ลดลงมีผลดีตอการปฏิบัติงาน สามารถลดการสั่งซื้อยาฉุกเฉิน หรือลดการยืมยา
จากสถานพยาบาลใกลเคียงได เปนการลดการใชทรัพยากรขององคกร ซึ่งผูวิจัยเห็ น ว า มี ค วามหมายและความสําคัญ
ในทางปฏิบัติ
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการประชุมชี้แจงทีมงานที่เกี่ยวของในการทํางานบริหารคลังเวชภัณฑ ใหมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง
กอนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงาน เพื่อความตอเนื่องในการดําเนินงาน และความถูกตองตามระเบียบพัสดุฯ
ของทางราชการ
2. ควรทําการขออนุญาต และชี้แจงโครงรางการศึกษาตอผูบริหารองคกรกอนลงมือทําการศึกษา เนื่องจาก
รูปแบบการศึกษาอาจจะกระทบกับขั้นตอนการดําเนินงานตามระเบียบพัสดุฯ หรือนโยบายของกระทรวง เชน การจัดซื้อ
ยาตามแผนการจัดซื้อยาประจําป อัตราการสํารองยาคงคลังตองนอยกวา 2 เดือน หรือรอบของการตรวจสอบพัสดุ
คงคลัง
3. การศึกษาควรมีการกําหนดรายการยาในกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาใหชัดเจน ควรยกเวนรายการยาที่มี
ผู ผ ลิ ต หรื อ ผู จํ า หน า ยรายเดี ย ว เช น ยามอร ฟ น รู ป แบบเม็ ด ซึ่ ง จั ด เป น ยาเสพติ ด ให โ ทษ ที่ จั ด จํ า หน า ยโดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาเท า นั้ น เพราะไม ส ามารถควบคุ ม ระยะเวลาในการจั ด ซื้ อ ยาให เ ป น ไปตามรู ป แบบ
ที่ทําการศึกษาได หรืออาจมีปญหายาขาดไมสามารถจัดสงใหไดตามกําหนด หรือการยกเลิกการผลิตหรือจําหนายยา
4. ควรมีการทําบัญชีรายชื่อบริษัทยาสํารองในแตละรายการยา เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อยา เมื่อบริษัทยาเดิม
ที่เคยจําหนาย หรือองคการเภสัชกรรมแจงรายการยาขาด
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5. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพรูปแบบการบริหารคลังเวชภัณฑ ควรเปรียบเทียบผลลัพธในการศึกษา
ดานอื่นเพิ่มเติม เชน จํานวนรายการยาขาดคราวตอเดือน อัตราการสํารองยาคงคลัง อัตราความถูกตองของรายการยา
เทียบกับใบคุมคลัง อัตราความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน เปนตน
6. ควรเพิ่มระยะเวลาที่ทําการศึกษาในแตละรูปแบบของการบริหารคลังเวชภัณฑอยางนอย 6–12 เดือน เพื่อให
ขอมูลที่ไดจากการศึกษามีความนาเชื่อถือ ถูกตองเพิ่มมากขึ้น
7. การศึกษาอาจมีการผสมผสานแนวคิดในการจัดแบงกลุมยา เชน ABC classification และ VED (V = Vital drug,
E = Essential drug and D = Desirable drug) เพื่ อ ให เ กิ ด ความเหมาะสมในการแบ ง กลุ ม ยาในมุ ม มองที่ ห ลากหลาย
มีความครอบคลุม เหมาะสมกับบริบทในการทํางานของแตละที่
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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
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการบริโภคขาวแดงและขาวขาวตอระดับน้ําตาลในเลือด
และไลปดโปรไฟลของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ดําเนินการเก็บเลือดจากกลุมตัวอยาง
เพื่อตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการทุก 2 สัปดาห เปนระยะเวลา 2 เดือน โดยมีขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน
และคัดเลือกกลุมตัวอยางใชการคัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ๆ ละ 20 คน โดยกลุม
ตัวอยางทั้งสองกลุม ถูกจัดใหบริโภคขาวแตละชนิดดวยวิธีการจับฉลาก วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ Independent sample t-test
และ Pair sample t-test ผลการทดลองพบวาความแตกตางระหวางกลุมผูปวยเบาหวาน มีระดับน้ําตาล ไขมันไตรกลีเซอไรด
และไขมัน LDL-c กอนการทดลองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบผลของการบริโภคขาว
แดง และขาวขาวกอนและหลังการทดลอง พบวา ผูปวยที่บริโภคขาวแดงมีระดับน้ําตาล และระดับโคเลสเตอรอลในเลือด
หลังการทดลองที่แตกตางกัน (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. ตามลํ า ดั บ ) อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
จากผลการศึกษาสามารถสงเสริมการบริโภคขาวแดงเพื่อลดระดับน้ําตาล และโคเลสเตอรอลในเลือดในกลุมผูปวยเบาหวาน
และยังใชเปนแนวทางดานโภชนบําบัดในกลุมผูปวยเบาหวานชนิดที่ 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
โรคเบาหวานเปนโรคที่มีสาเหตุอยางหนึ่งมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารจําพวกคารโบไฮเดรตที่ไมเหมาะสม
ไมสมดุลกับความตองการของรางกาย คารโบไฮเดรตจะถูกยอยน้ําตาลกลูโคสและสงผลใหระดับน้ําตาลกลูโคสในเลือดเพิ่ม
สูงขึ้น เมื่อรางกายไมสามารถใชน้ําตาลกลูโคสได ก็จะเกิดการคั่งคางอยูในกระแสเลือดมากเกินไปจนเกิดภาวะเบาหวาน
สําหรับประเทศไทย พบความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป รอยละ 6.9 (สถาบันวิจัยและประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย.เอกสารขอมูลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (Fact sheet), 2557, ระบบออนไลน)
จังหวัดพะเยา มีผูปวยเบาหวานที่ตองไดรับการดูแลรักษา 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 มีผูปวยเบาหวานที่ตองไดรับการดูแลรักษา จํานวน 3,985 ราย คิดรอยละ 20.09
ซึ่งมีอัตราปวยสูงกวาจังหวัดพะเยา และประเทศ ซึ่งผูปวยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลไดคิดเปนรอยละ 35.78
อีกรอยละ 64.22 ยังควบคุมระดับน้ําตาลไดไมดี (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ระบบคลังขอมูลโรคไมติดตอเรื้อรัง
จังหวัดพะเยา, 2557, ระบบออนไลน)
ขาวจัดเปนอาหารหลักของคนไทย เปนแหลงคารโบไฮเดรตที่ใหพลังงานกับรางกาย ซึ่งคนไทยสวนใหญยังคง
รับประทานขาวทุกวัน บางก็รับประทานขาวเจา บางก็รับประทานขาวเหนียว แลว แตความคุน เคย และการสืบทอด
วัฒนธรรมอันยาวนาน ซึ่งสวนของขาวที่รับประทาน คือ เมล็ดขาว (Rice Grain) มีเปลือกหุมหลายชั้น โดยชั้นนอกสุดคือ
แกลบ (Rice Husk) เมื่อสีเอาแกลบออกจะไดขาวกลอง (Brown rice) ซึ่งมีเยื่อหุมเมล็ด (Seed Coat) เรียกวา รําขาว (Rice Bran)
และมีสวนจมูกขาว (Rice Germ) สวนเมล็ดขาวขาว เปนขาวที่ถูกขัดสีเอาเยื่อหุมออก เหลือไวแตสวนที่เปนเมล็ดขาวสีขาว
และอุดมไปดวยคารโบไฮเดรต เยื่อหุมเมล็ดที่ถูกขัดสีออกไปนั้นประกอบดวยสารอาหารที่มีประโยชน ไดแก กลุมวิตามินบี
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ไนอาซิน วิตามินอี ไขมัน ใยอาหาร เปนตน (บริษัท อิสเทิรนไรซ จํากัด, 2557. ระบบออนไลน) ดังนั้นการรับประทานขาว
กลองจึงทําใหเราไดรับสารอาหารที่มีประโยชนมากกวาขาวขาว โดยเฉพาะขาวกลองที่มีสีแดงหรือดํา ซึ่งมีสารตานอนุมูล
อิสระสะสมอยูมากมาย การบริโภคขาวกลองจึงถือเปน “โภชนบําบัด” อยางหนึ่ง ซึ่งขาวกลองไทยสามารถชวยลดความเสี่ยง
ตอโรคเรื้อรังบางชนิด ไดแก โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง เปนตน (สยาม ภพลือชัย, 2556, หนา 6-7) จากปรากฏการณ
ของโรคเบาหวานที่กลาวในขางตน ขาวจึงเปนแหลงคารโบไฮเดรตที่สงผลกระทบตอผูปวยเบาหวาน ผูวิจัยจึงในใจศึกษา
เปรียบเทียบผลของการบริโภคระหวางขาวแดงกับขาวขาว ตอระดับเคมีในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยา ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะนําไปใชเปนขอมูลดานโภชนบําบัดสําหรับการเลือกบริโภคขาวที่ใหไดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการลดระดับน้ําตาลในเลือด และเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพสําหรับผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) เพื่อเปรียบเทียบผลของการบริโภคขาวแดง
และขาวขาวตอระดับเคมีในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ซึ่งใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 รวมเปนระยะเวลา 2 เดือน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 (ไมพึ่งอินซูลิน) ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในคลินิกเบาหวาน
ในโรงพยาบาลดอก อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา โดยขนาด และการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ใชการคัดเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 40 คน ซึ่งใชเกณฑการคัดเลือก ดังนี้
เกณฑการเลือกผูเขารวมการศึกษา (Inclusion criteria) มีดังนี้
1. เพศหญิง
2. อายุระหวาง 45–65 ป
3. ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนเบาหวานชนิดที่ 2 อยางนอย 6 เดือน
4. มีคาระดับน้ําตาลในเลือดมากกวา 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
5. ควบคุมเบาหวานโดยใชอาหาร หรือยากินลดระดับน้ําตาล
6. ไมเปนโรคทางพันธุกรรมหรือโรคแทรกซอน ไดแก โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคภูมิคุมกันบกพรอง โรคตับ
เรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคจิตเภท
7. ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมมีประวัติการใชสารเสพติด
8. ตลอดระยะเวลาเขารวมการวิจัย ผูปวยตองไมบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมหรือยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดน้ําตาล
ในเลือด
เกณฑการคัดออกของผูเขารวมการศึกษา (Exclusion criteria) มีดังนี้
1. ใช Insulin ในการรักษา
2. เปนโรคทางพันธุกรรมหรือโรคแทรกซอน ไดแก โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคภูมิคุมกันบกพรอง โรคตับเรื้อรัง
โรคไตเรื้อรัง โรคจิตเภท
3. ไดรับยาสเตียรอยดในชวง 3 เดือนที่ผานมา
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4. ดื่มสุรา สูบบุหรี่ มีประวัติการใชสารเสพติด
5. บริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมหรือยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือด
เกณฑการยุติการเขารวมการศึกษา (Termination criteria) มีดังนี้
1. มีอาการไมพึงประสงคจากการรับประทานอาหารทดสอบ
2. มีอาการแสดงของภาวะน้ําตาลที่ต่ําหรือสูงมากเกินไปในระหวางการทดสอบอาหาร
3. ผูเขารวมวิจัยไมตองการทดสอบอาหารอีกตอไป
จากประชากรกลุมตัวอยางที่คัดเลือก จํานวน 40 คน จะแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลอง และกลุมควบคุม
กลุมละ 20 คน กลุมตัวอยางทําการสุมชนิดการบริโภคขาวโดยวิธีจับฉลาก
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผลระดับเคมีในเลือด (Blood Chemistry) ของผูปวยเบาหวานที่เขารวมการศึกษา จากการตรวจทางหองปฏิบัติการ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ดําเนินการเก็บขอมูลผลตรวจทางหองปฏิบัติการ จํานวน 40 ตัวอยาง ทุก 2 สัปดาห ติดตอกันเปนเวลา 2 เดือน
โดยมีเงื่อนไขกําหนดใหกลุมตัวอยาง บริโภคขาวอยางนอยวันละ 2 มื้อ ระหวางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557
วิเคราะหผล ดังนี้
1. Glucose ในสัปดาหที่ 2, 4, 6 และ 8
2. Lipid profile: Cholesterol, Triglyceride, HDL-c และ LDL-c ในสัปดาหที่ 4 และ 8
การวิเคราะหขอมูล
สถิติพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติอนุมาน ใชในการวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงค ดังนี้
1. วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมผูปวยเบาหวานที่บริโภคขาวแดง และขาวขาวกอนการทดลอง
โดยใชสถิติ Independent sample t-test
2. วิเคราะหผลการบริโภคขาวแดงและขาวขาวกอน และหลังเขารวมโครงการของผูปวยเบาหวาน โดยใชสถิติ Pair sample
t-test

ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการ เปนเพศหญิงทั้งหมด จํานวน 40 คน รอยละ 100 อายุเฉลี่ย
58 ป ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนเบาหวานชนิดที่ 2 เฉลี่ย 8 ป มีคาระดับน้ําตาลในเลือดเฉลี่ย 161.78 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
ควบคุมเบาหวานโดยใชยากินลดระดับน้ําตาล รอยละ 100 ไมเปนโรคหรือโรคแทรกซอน ไดแก โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคภูมิคุมกัน
บกพรอง โรคตับเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคจิตเภท รอยละ 100 ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมมีประวัติการใชสารเสพติด รอยละ 100
ผูปวยไมบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมหรือยาสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดน้ําตาล ในเลือด รอยละ 100
จากตาราง 1 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของระดับน้ําตาลในกลุมผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 พบวา ระดับน้ําตาล
ของกลุมผูปวยเบาหวานกอนการทดลองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.124) ระดับไขมัน
ไตรกลีเซอไรดของกลมผูปวยเบาหวานกอนการทดลองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.574)
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ระดับไขมันที่มีความหนาแนนต่ํา LDL-c ของกลุมผูปวยเบาหวานกอนการทดลองไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (p = 0.382) สวนไขมันโคเลสเตอรอล และไขมัน HDL-c มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
เมื่อเปรียบเทียบผลของการบริโภคขาวแดง และขาวขาวในกลุมผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ทั้งกอนทดลอง และหลังทดลอง
พบว า กลุม ผู ปว ยเบาหวานที่บริ โ ภคขา วแดงมีร ะดั บน้ํา ตาลในเลื อ ดกอ นทดลองและหลั ง ทดลองแตกต างกั นอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.015) เชนเดียวกับกลุมผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่บริโภคขาวแดงมีระดับโคเลสเตอรอล
กอนทดลองและหลังทดลองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.039) สวนไขมันไตรกลีเซอไรด ไขมัน
HDL-c และไขมัน LDL-c ไมแ ตกตา งกัน อย างมี นัยสํ าคั ญทางสถิ ติที่ร ะดั บ 0.05 และในกลุม ผูปว ยเบาหวานชนิด ที่ 2
ที่บริโภคขาวขาว มีระดับน้ําตาลในเลือด ไขมันไตรกลีเซอไรด ไขมันโคเลสเตอรอล และไขมัน LDL-c ที่ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวนไขมัน HDL-c ที่มีความแตกตางเชิงลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(p = 0.000)
ตาราง 1 ผลของการเปรียบเทียบการบริโภคขาวแดงกับขาวขาวระหวางการทดลองเปนเวลา 2 เดือน
(กลุมทดลอง = 20 คน, กลุมควบคุม = 20 คน)
ตัวแปร
น้ําตาลในเลือด
มก./ดล.#
ไขมันไตรกลีเซอไรด,
มก./ดล.#
ไขมันโคเลสเตอรอล
มก./ดล.##
ไขมัน HDL-c มก./ดล##
ไขมัน LDL-c มก./ดล.#

ขาวแดง
ขาวขาว
ขาวแดง
ขาวขาว
ขาวแดง
ขาวขาว
ขาวแดง
ขาวขาว
ขาวแดง
ขาวขาว

กอนทดลอง

หลังทดลอง

154.30±23.05
170.58±38.87
150.95±76.85
162.90±53.07
172.53±34.28
148.60±33.74
49.89±9.78
36.50±12.39
92.53±33.88
83.37±29.82

135.30±25.58
153.78±27.85
117.80±48.72
133.40±49.94
161.73±26.72
169.65±26.72
48.47±18.37
51.00±11.11
86.87±25.66
87.70±28.47

ความแตกตาง
คาเฉลี่ย
19.00
9.53
38.79
14.30
10.00
-6.20
0.43
-10.70
4.57
0.75

หมายเหตุ: # ระดับเคมีในเลือดของกลุมบริโภคขาวแดงและขาวขาวไมแตกตางกัน
##
ระดับเคมีในเลือดของกลุมบริโภคขาวแดงและขาวขาวแตกตางกัน
©
P-value ที่ไดจากการเปรียบเทียบระหวางในกลุมทดลองและกลุมควบคุม
* P-value < 0.05
** P-value < 0.01
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P-value©
0.015*
0.529
0.083
0.262
0.039*
0.382
0.935
0.000**
0.468
0.923

วิจารณและสรุปผล
การวิ จัย ครั้ ง นี้เ ป น การศึ ก ษาเพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลของการบริโ ภคข าวแดงและข าวขาวตอ ระดับ เคมี ในเลื อ ด
ของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา พบวา ผูปวยเบาหวานที่บริโภคขาวแดงที่เขารวมโครงการ
มีระดับเคมีในเลือดของผูปวยเบาหวานที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2 ตัวแปร คือ ระดับน้ําตาลในเลือด (Glucose)
และโคเลสเตอรอล (Cholesterol) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน และสรุปไดดังนี้
1. ระดับน้ําตาลในเลือด (Glucose) ผลการศึกษาพบวา กลุมผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่บริโภคขาวแดงกอนทดลอง
เปรียบเทียบกับหลังทดลอง มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.015) กลาวคือ กลุมผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่บริโภคขาวแดงติดตอกันเปนประจํา สงผลใหมีระดับน้ําตาลในเลือดลดลง (Pre 154.30 ± 23.05,
Post 135.30 ± 25.58) ซึ่งสอดคลองกับ Akiko Nanri และคณะ (2010) ไดศึกษาพบวา ในประเทศแถบเอเชียไดแก ไทย จีน
ญี่ปุน มีการบริโภคขาวขาวมากกวาคนในแถบยุโรป และคนในกลุมดังกลาวที่บริโภคขาวขาวทุกวันมีอัตราเสี่ยงการเกิด
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากที่สุด และพบในประชากรเพศหญิงมากกวาเพศชาย จากการศึกษาการบริโภคขาวขาวเทียบ
กับขาวกลองสีน้ําตาลที่ผานการขัดสีนอย พบวา กลุมผูปวยที่รับประทานขาวกลองสีน้ําตาลสามารถลดระดับน้ําตาลและ
ไขมันในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานชนิด ที่ 2 ได และสอดคลองกับเนริส า วงศเลิศประยูร , (2013) ไดศึกษาผลของ
การรับประทานขาวกลองตอการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําตาลและอินซูลินในผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบวา
ชุดอาหารเชา ขาวกลองมีผลตอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําตาลในเลือดหลังอาหารนอยกวาขาวขาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่เวลา 120 และ 180 นาที (เนริสา วงศเลิศประยูร, 2013) แตไมสอดคลองกับสมชาย ภพลือชัย ที่กลาววา การวัดการ
เพิ่มขึ้นของระดับน้ําตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร (เปนเวลา 3 ชั่วโมง) หรือเรียกวา ดัชนีน้ําตาล (Glycemic Index: GI)
คา GI < 55 จัดใหอยูในกลุม GI ต่ํา หากคาอยูระหวาง 56–69 จัดอยูในกลุม GI ระดับปานกลาง และหากคามากกวา 70 จัดอยู
ในกลุม GI ระดับสูง โดยขาวที่เหมาะแกผูปวยเบาหวานคือ ขาวที่มีคา GI ต่ํา หรือปานกลาง สําหรับขาวไทยที่มีรายงาน
การศึกษาคา GI ในขาวหอมมะลิแดงพบวามีคา GI = 80 ไมเหมาะสําหรับผูปวยเบาหวาน (สมชาย ภพลือชัย, 2556, หนา 6)
เชนเดียวกับรสสุคนธ วาริทสกุล กลาววา ผูปวยโรคไตเรื้อรังจากเบาหวานควรควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดโดยการเลือก
รับประทานอาหารที่มีคาดัชนีน้ําตาล (GI) ต่ําหรือนอยกวา 55 (รสสุคนธ วาริทสกุล. 2557)
2. โคเลสเตอรอล (Cholesterol) ผลการศึกษาพบวา กลุมผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่บริโภคขาวแดงกอนทดลอง
เปรียบเทียบกับหลังทดลองมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.039) กลาวคือ กลุมผูปวย
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่บริโภคขาวแดงติดตอกันเปนประจําทุกวัน สงผลใหมีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดลดลง (Pre 172.53 ± 34.28,
Post 161.73 ± 26.72) ซึ่งสอดคลองกับ Aggarwal BB และคณะ, (2010) การศึกษาขาวเกี่ยวกับโรคเบาหวานในสัตวทดลอง
และมนุ ษ ย ข องสารพฤกษเคมี ก ลุ ม ดั ง กล า ว พบว า การบริ โ ภคข า วที่ มี ส ารสี ส ามารถลดสภาวะเครี ย ดออกซิ เ ดชั่ น
(Oxidative stress) และเพิ่ ม ความสามารถในการต า นอนุ มู ล อิ ส ระทั้ ง ในหลอดทดลองและในสั ต ว ท ดลอง ยั ง พบว า
สาระสําคัญทางพฤกษเคมีที่มีฤทธิ์ในการสงเสริมสุขภาพ (health promoting compounds) คือ สารในกลุมสารประกอบ
ฟนอลิกรวมและอนุพันธุของวิตามินอี เปนวิตามินธรรมชาติจากพืชละลายไดในไขมัน ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 กลุม คือ
ในรูปของสาร Tocopherols และ Tocotrienols นอกจากนี้ยังพบวา Tocopherol สามารถยับยั้งการอักเสบ (Anti-inflammation)
ยับยั้ง เอนไซมที่เ กี่ยวของกับการสัง เคราะหโ คเลสเตอรอลและลดปริม าณของปฏิกิริยาการรวมตัว ของไขมันไมดีกับ
ออกซิเ จน (LDL oxidation) ได ทั้ง ในหลอดทดลองและสัต วทดลองได และสอดคล องกั บสมชาย ภพลื อชั ย ที่ กลา วว า
29

ในเมล็ดขาวกลอง หรือขาวไมขัดสี ซึ่งมีสวนของรําขาว (Rice Bran) ติดอยู และรําขาวอุดมไปดวยไขมันที่มีประโยชน และอาง
รายงานการศึกษาในอาสาสมัคร พบวาการบริโภครําขาว 84 กรัม/วัน เปนอาหารเสริมนาน 6 สัปดาห มีสวนชวยลดปริมาณ
โคเลสเตอรอลลงได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (สมชาย ภพลือชัย, 2556, หนา 7)

ขอจํากัดในการวิจัย
1. การควบคุมตัวแปรเชื่อมโยง ซึ่งไดแกพฤติกรรมของผูปวยที่บริโภคขาวแดงและขาวขาว ตัวแปรที่เกิดขึ้นจาก
พฤติกรรมในระหวางการศึกษาที่สงตอระดับเคมีในเลือด สวนใหญเกิดขึ้นจากภายในบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ไดแก
การจูงใจ การปรับตัว ความใสใจ ความวิตกกังวล เปนตน
2. การควบคุ ม ตั ว แปรแทรกซ อ น หรื อ ตั ว แปรภายนอก เป น ตั ว แปรที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งการดํ า เนิ น การศึ ก ษา
เปรียบเทียบผลของการบริโภคขางแดงและขาวขาว ที่อาจมีอิทธิพลตอระดับเคมีในเลือด ซึ่งตัวแปรดังกลาวไดแก
2.1 กลุมตัวอยางหรือกลุมประชากรที่ใชในการศึกษา อาจเกิดตัวแปรแทรกซอนได เชน อายุ ความรูพื้นฐาน
อาชีพ สภาพครอบครัว เจตคติ เปนตน
2.2 วิธีดําเนินการวิจัย อาจเกิดตัวแปรแทรกซอนได เชน ระยะเวลาการเก็บขอมูล ลักษณะและวิธีการเก็บ
ขอมูล
อยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดปลอยใหการควบคุมตัวแปรตาง ๆ เปนไปตามธรรมชาติ ตามวิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุมตัวอยาง ดําเนินการควบคุมเฉพาะการบริโภคขาวแดงและขาวขาว
โดยกําหนดใหรับประทานอยางนอยวันละ 2 มื้อ ในชวงเวลาที่ศึกษา

ขอเสนอแนะ
1. การสงเสริมดานโภชนบําบัดใหผูปวยเบาหวานดูแลสุขภาพโดยการบริโภคขาวแดง จะชวยใหสามารถควบคุมระดับ
น้ําตาล และไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือดใหลดลง หรืออยูในเกณฑปกติ ซึ่งจะสงผลตอระดับปริมาณยาที่รับประทานลดลง
หรือไมเพิ่มไปจากเดิม ลดการเกิดผลขางเคียงของการใชยา สามารถปองกันโรคอื่น ๆ เชน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
โรคอวน เปนตน
2. ในการพัฒนาการวิจัยครั้งตอไปควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองใหนานขึ้นจากเดิม 2 เดือน เปน 3 เดือน หรือ
6 เดือน หรือ 1 ป เพื่อติดตามดูความตอเนื่อง แนวโนมของการลดของระดับเคมีในเลือด รวมทั้งเพิ่มการตรวจระดับเคมี
ในเลือดประเภทอื่น ๆ เชน ระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสม (Hemoglobin A1C: HbA1C) เพื่อใหทราบระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสม
ของผูปวยเบาหวาน ซึ่งสามารถทราบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูปวยได และเพิ่มการตรวจหนาที่การทํางานของไต
(Kidney Function Tests) เพื่อทราบลักษณะการทํางานของไตระหวางที่มีการบริโภคขาวแดงและขาวขาว
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ในโครงการศึกษาวิจัย และขอขอบคุณเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของทุกทาน ทุกหนวยงาน ตลอดจนกลุมผูปวยเบาหวานที่ไดให
ความอนุเคราะห ในการเก็บขอมูล จึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
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บทคัดยอ
การศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายพฤติกรรม ประสบการณการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็ก
นักเรียนอายุ 10–15 ป รวมถึงอธิบายปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลนเกมคอมพิวเตอร แนวคิด ทัศนคติ คานิยม และการรับรูถึง
ขอดีและขอเสียของการเลนเกมคอมพิวเตอร ผูใหขอมูลหลักคือ เด็กนักเรียนอายุในชวง 10–15 ป ผูปกครองเด็ก ครูในโรงเรียน
ที่เด็กเรียนอยู และผูประกอบการรานคอมพิวเตอรในพื้นที่ รวมจํานวน 24 ราย เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก วิเคราะห
ข อมู ลโดยการวิ เคราะห เนื้ อหา ด วยวิ ธี การของ Graneheim and Lundman (2004) อ างอิ งใน ชมพู นุ ช ดอกคํ าใต , (2555)
ผลการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลหลักเปนนักเรียน อายุ 10–15 ป จํานวน 10 ราย เพศชาย 6 ราย และเพศหญิง 4 ราย เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 3 เริ่มเลนเกมคอมพิวเตอรครั้งแรกตอนอายุ 8 ถึง 11 ป เนื่องจากการชักชวนของเพื่อน
คนรูจัก และการอยากรู อยากลองของเด็ก ลักษณะการเลนเกมในปจจุบันพบวาเด็กผูชาย จะเลนเกมประเภทเกมแอคชั่น เกม
วางแผนการรบ เกมผจญภัยและเกมกีฬา เด็กผูหญิงจะเลนเกมประเภท เกมปารตี้ และเกมออนไลน ความถี่ในการเลนเกมอยู
ระหวาง 1-7 วันตอสัปดาหและใชเวลาในการเลนเกมแตละครั้ง 2-8 ชั่วโมง มีคาใชจายในการเลนเกมตอครั้ง 15-100 บาท ผูให
ขอมูลหลักสามารถรับรู แยกแยะขอดีและขอเสียของการเลนเกมคอมพิวเตอรได ในดานปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม การเลนเกม
คือ ปจจัยภายใน ซึ่งไดแกความชอบ ความสนุกเพลิดเพลินที่ไดรับจากการเลนเกม ปจจัยภายนอก ไดแก ผูปกครอง ครู และ
ผูประกอบการรานคอมพิวเตอร ตองดูแลและควบคุมเด็กในการการใชคอมพิวเตอร ซึ่งการดูแลและควบคุมการใชคอมพิวเตอร
ใหเหมาะจะเปนการสงเสริมใหเด็กมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรในทางที่สรางสรรคและปองกันปญหาการติดเกมได
คําสําคัญ: เกมคอมพิวเตอร เด็กนักเรียน ผูปกครอง ครู ผูประกอบการรานคอมพิวเตอร
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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 ปทั่วประเทศในระหวาง 12 เดือน กอนทําการสัมภาษณ มีอัตราการใชคอมพิวเตอร รอยละ 55.6 กลุมเด็กอายุ
11-17 ป มีอัตราการใชสูงที่สุด รอยละ 82.6 รองลงมาเปนเด็กกลุมอายุ 5-10 ป มีอัตราการใชคอมพิวเตอรรอยละ 44.2
กิจกรรมที่ใชคอมพิวเตอรของเด็กและเยาวชน 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 59ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปเลนเกมออนไลน และรอยละ 18.0 เปนผูเลนเกม
Ragnarok 2 และสํารวจความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับการใชอินเตอรเน็ตหรือคอมพิวเตอรในเขตกรุงเทพมหานคร
ในป พ.ศ. 2546 พบวารอยละ 69 ของเด็กและวัยรุนที่มีอายุนอยกวา 20 ปใชอินเตอรเน็ตหรือคอมพิวเตอรเพื่อเลนเกมคอมพิวเตอร
และรอยละ 21 ใชเพื่อเลนเกมออนไลน
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เกมคอมพิวเตอร ถือเปนสื่อบันเทิงประเภทหนึ่ง ที่ไดรับความนิยมสูงขึ้นในปจจุบัน เมื่อโลกกาวเขาสูยุคดิจิตอล
อยางชัดเจน เกมคอมพิวเตอร จึงเปนสิ่งหนึ่งที่เหลาเด็ก และเยาวชนทั้งหลายมีความปรารถนาที่จะเขาไปสัมผัส และเมื่อเขาไป
สัมผัสแลว ก็เกิดอาการติดใจอยางถอนตัวไดยาก เกมคอมพิวเตอรในปจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลาย บางเกมเปนเกมที่มี
ลักษณะสรางสรรค ชวยพัฒนาทักษะดานตาง ๆ ของผูเลน (วนิพพล มหาอาชา, 2554) เชน ทักษะดานการใชความคิด
และจินตนาการ พัฒนาการทางสติปญญาของผูเลน เสริมสรางแรงจูงใจ เรียนรูการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ
อยางสมเหตุสมผล เปนตน แตเกมบางประเภทนั้น อยูในลักษะที่เขาขายมีเนื้อหาไมเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน ไมวาจะ
เปนในแงของโครงสรางของเกมแนวคิดของเกม วิธีการเลน หรือสิ่งตาง ๆ ที่แสดงออกมาในเกม โดยมีลักษณะที่ไม
เหมาะสมคื อ ใชความรุนแรง ปาเถื่อน และลามกอนาจารหรื อสื่อสารดานเพศที่ไมเ หมาะสมและในประเทศไทยเกม
คอมพิวเตอรในมีกระแสตื่นตัวมาตั้งแตป พ.ศ. 2544 โดยมีปจจัยสนับสนุน 4 ดาน คือ การพัฒนาประสิทธิภาพของของ
คอมพิ ว เตอร ราคาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ละซอฟแวร เ กมที่ ถู ก ลง การแพร ก ระจายของสิ น ค า ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ และ
ผูประกอบการจํานวนมากหันมาเปดบริการรานอินเตอรเน็ต (ฉัตรรพี เกษมสันต ณ อยุธยา, 2550 อางอิงใน วีระพงศ
รัตนพันธศรี, สัมภาษณ) ขอมูลดานระบาดวิทยาของสถานการณปญหาเด็กติดเกมของไทยอยูที่ รอยละ 14.4 และมี
แนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเด็กที่ระบุวาตนเองเลนเกมคอมพิวเตอรหรือเกมออนไลนเปนประจําเพิ่มขึ้นจากรอยละ
20.12 ในป 2550 เปน รอยละ 26.79 ในป 2552 โดยใชเวลาเฉลี่ยอยางนอย 2 ชั่วโมงตอวัน ซึ่งสอดคลองกับการเพิ่มขึ้น
ของจํ า นวนร า นเกมจาก 16,077 แห ง ในป 2550 เป น 25,398 แห ง ในป 2552 ด ว ย (สถาบั น รามจิ ต โครงการ
Child Watch, ม.ป.ป., สื่อออนไลน) จากสถานการณที่เด็กและวัยรุนนิยมเลนเกมคอมพิวเตอรมากขึ้น สิ่งที่นาเปนหวงคือ
ผลกระทบที่ตามมาจากการเลนเกมมากเกินไป และผูเลนเกมสวนหนึ่งหมกมุนกับการเลนเกมมากจนถึงขั้นที่เรียกไดวามี
ปญหาติดเกมคอมพิวเตอร (ศิริไชย หงษสงวนศรี และพนม เกตุมาน, 2557, สื่อออนไลน) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการติดเกมมี
ทั้งตอสุขภาพทางรางกายเชน แสบตา ปวดเมื่อย ออนเพลีย และตอสุขภาพจิต เชนเกิดความขัดแยงภายในจิตใจ ขัดแยงกับ
คนรอบขาง สูญเสียการเรียน (จันทรพิมพ สุขเสริม และฉันทนา กลอมจิต, 2553)
ในพื้นที่ตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนพื้นที่หางไกลจากตัวเมือง กลับพบวามีรานเกม
คอมพิวเตอรอยูหลายแหงโดยมีเด็กและเยาวชนไปใชบริการเปนจํานวนมาก ผูวิจัยซึ่งเปนผูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จึงตองการ
ที่จะศึกษาถึงการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็กนักเรียนในตําบลปาซาง อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงรายโดยการศึกษา
ในเชิงลึก โดยละเอียดถึงลักษณะและพฤติกรรมการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็กนักเรียนที่มีอายุระหวาง 10-15 ป รวมถึง
ศึกษาในผูมีสวนเกี่ยวของกับการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็กนักเรียน ไดแก ผูปกครอง ครู และผูประกอบการรานเกม
คอมพิวเตอร ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อเปนแนวทางในการปองกันปญหาการติดเกมของ
เด็กนักเรียน และสงเสริมการใชคอมพิวเตอรและการเลนเกมคอมพิวเตอรในทางที่เหมาะสม ใหกับเด็กนักเรียนและ
เยาวชนในพื้นที่ตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเลนเกมคอมพิวเตอรและอธิบายถึงลักษณะ ประสบการณในการเลนเกมคอมพิวเตอร
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลนเกมคอมพิวเตอร แนวคิด ทัศนคติ คานิยม และการรับรูถึงขอดีละขอเสียของการเล นเกม
คอมพิว เตอรของเด็กนักเรียนที่มีอายุ 10–15 ป ผูปกครอง ครู และผูประกอบการรานคอมพิวเตอร ในตําบลปาซาง
อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการศึกษาจากผูใหขอมูลหลักดังนี้
1. ผูใหขอมูลหลักที่เปนเด็กนักเรียนทําการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากเด็กนักเรียนที่อาศัยอยูในพื้นที่เขตบริการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานปาซางเหนือ ตําบลปาซางอําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย และมาใชบริการที่รานเกม
คอมพิวเตอรในพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขประกอบคือมีประสบการณในการเลนเกมคอมพิวเตอรมาเปนเวลาอยางนอย 6 เดือน
โดยแบงผูใหขอมูลหลักตามชวงชั้นการเรียน ดังนี้ ชวงชั้นเรียนประถมศึกษาปที่ 4–6 จํานวน 5 คนและชวงชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1–3 จํานวน 5 คน และเพื่อใหไมใหเกิดขอจํากัดในดานเพศของผูใหขอมูลหลัก จึงกําหนดใหผูใหขอมูลหลักคละกัน
ทั้งเพศชายและหญิงในทั้งสองชวงชั้นเรียน
2. ผูปกครองที่มีสวนเกี่ยวของกับนักเรียน คัดเลือกจากผูปกครองที่เปนผูดูแลหลักและนักเรียนผูใหขอมูลหลัก
อาศัยอยูดวย เชน บิดา มาดา หรือญาติ
3. ครูผูที่มีสวนเกี่ยวของกับนักเรียนผูใหขอมูลหลักคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากครูผูดูแลการใชคอมพิวเตอร
ในโรงเรียนที่นักเรียนกลุมตัวอยางเรียนอยู ซึ่งในพื้นที่มีสองโรงเรียน จึงใชกลุมตัวอยาง 2 คน
4. ผูประกอบการรานคอมพิวเตอร คัดเลือกจากผูที่เปนเจาของรานคอมพิวเตอรในพื้นที่ ที่นักเรียนผูใหขอมูล
หลักไปใชบริการเลนเกมคอมพิวเตอร จํานวน 2 แหง
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย “ผูวิจัย” เปนเครื่องมือที่สําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมถึงใชอุปกรณ
ภาคสนาม ที่จําเปนในการเก็บบันทึกขอมูลไดแก สมุดบันทึก และเครื่องบันทึกเสียง ผูวิจัยมีการเตรียมความพรอมในการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการศึกษา คนควาหาความรูในเรื่องที่จะทําการศึกษา รวมถึงกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล
อยางรอบคอบ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง เปนความจริง ตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา ใชการสนทนาโตตอบ
ระหวางผูวิจัยผูใหขอมูลหลักที่เปนผูถูกสัมภาษณ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดคําถามหลักไวแลวในแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง
(Semi-Structured Interview) และเปดโอกาสใหผูถูกสัมภาษณไดอธิบายหรือเลาประสบการณโดยละเอียด โดยดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาวิจัยระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 10 มกราคม 2558
แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางมีสวนประกอบของคําถาม ดังนี้
ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย อายุ เพศ ระดับชั้นเรียน สถานภาพบิดา-มารดา อาชีพบิดา-มารดาหรือผูปกครอง
รายไดบิดา-มารดาหรือผูปกครอง ลักษณะครอบครัว
ขอมูลดานการเลนเกมคอมพิวเตอร ประกอบดวย ปจจัยภายนอกไดแก สถานภาพและความสัมพันธในครอบครัว
การคบเพื่ อ น ความสั ม พั น ธ กั บ ครู ที่ โ รงเรี ย น การมี ห รื อ ไม มี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ใ นบ า น เป น ต น ป จ จั ย ภายในได แ ก
ประสบการณการเลนเกมคอมพิวเตอรในอดีต และปจจุบัน ลักษณะเกมที่เลน ความถี่ในการเลนเกม ระยะเวลาที่ใชในการเลนเกม
คาใชจาย แหลงที่มาของคาใชจาย ทัศนคติ คานิยม ในการเลนเกม การรับรูผลกระทบจากการเลนเกม
ขอมูลจากผูปกครอง ครูในโรงเรียนที่เด็กเรียนหนังสืออยู และผูประกอบการรานคอมพิวเตอร ประกอบดวย
ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ลักษณะความสัมพันธกับเด็ก และขอมูลดานการรับรูถึงพฤติกรรมการเลนเกมของเด็ก
ทัศนคติ คานิยม ตอการเลนเกมของเด็ก การสงเสริมการใชสื่อคอมพิวเตอรที่เหมาะสมแกเด็กและขอมูลจากประกอบการ
เพิ่มขอมูลดาน จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรในราน จํานวนผูใชบริการเฉลี่ยตอวัน และขอมูลดานลักษณะการใหบริการ
ดานคอมพิวเตอรแกเด็ก
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลจะกระทําไปพรอมกับการเก็บรวบรวมขอมูลตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยการวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพดวยวิธีจําแนกชนิดขอมูลและวิเคราะหเนื้อหาตามแนวทางของ Graneheim & Lundman (2004) อางอิงใน ชมพูนุช
ดอกคําใต, 2555) โดยนําขอมูลที่สัมภาษณมาถอดเปนประโยค และดําเนินการวิเคราะหตามขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 กําหนด Unit of Analysis คือ ขอมูลการสัมภาษณ
ขั้นที่ 2 คนหา Content Area ซึ่งไดแก คํา ประโยค หรือยอหนา (Words,sentences or paragraph) ที่สะทอนถึง
ประสบการณและปจจัยที่เกี่ยวของการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็กนักเรียนอายุ 10-15 ป ซึ่งไดกําหนดไวแลวในวัตถุประสงค
ขั้ น ที่ 3 กํ า หนด Meaning Unit ซึ่ ง เป น กลุ ม คํ า หรื อ ประโยคที่ มี เ นื้ อ หาสั ม พั น ธ ห รื อ เกี่ ย วข อ งและแสดงถึ ง
คุณลักษณะ ประสบการณ และปจจัยที่เกี่ยวของกับการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็กนักเรียนอายุ 10-15 ป
ขั้นที่ 4 Coding เปนการใหความหมายหรือนิยามแก Meaning unit เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันดวยคําสั้น ๆ
(Concept)
ขั้นที่ 5 Creating categories เปนการสรางกลุมคําของขอความหรือ Code ขึ้น เพื่อจะจัดกลุมไวใน category เดียว
ขั้นที่ 6 Creating Theme เปนการตั้งชื่อ categories โดยอาศัยการอภิปรายและการสะทอนกลับระหวางผูวิจัย
และผูเชี่ยวชาญ

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยไดขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลหลัก ผูปกครอง ผูประกอบการรานคอมพิวเตอร และครูจากโรงเรียน
ในพื้นที่ที่เด็กเรียนหนังสืออยู
1. เด็ก นัก เรีย น อายุ 10–15 ป จํา นวน 10 ราย แบง เปน ชาย 6 ราย และหญิง 4 ราย ทั้ง 10 เปน นัก เรีย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึงชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียน 2 แหงในพื้นที่บริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานปาซางเหนือ ในจํานวนนี้มีเด็กที่อาศัยอยูกับพอและแม 3 ราย และ 7 ราย มาจากครอบครัวที่พอแมแยกทางกัน
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 ทําสวนถั่วเหลือง และรับจางทั่วไป ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 4,000-12,000 บาท
และผูปกครองสวนใหญไดอยูกับลูกในชวงค่ําหลังเลิกงานและชวงเชากอนไปโรงเรียน
3. ผูประกอบการรานคอมพิวเตอรในพื้นที่ 2 แหง เปนเพศชายทั้งสองคน จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
และปริญญาตรี ทั้งคูเปนทั้งเจาของและผูดูแลระบบภายในราน และมี 1 รานที่เปนทั้งรานใหบริการคอมพิวเตอรและ
จําหนายอุปกรณคอมพิวเตอรรวมทั้งรับติดตั้ง ซอมบํารุงและดูแลระบบคอมพิวเตอรในบานและในสํานักงานตาง ๆ ดวย
รานทั้ งสองแห งเป ดบริ การมา 1 ป และ 9 ป มีเครื่องคอมพิวเตอรใหบริ การ 10 และ 18 เครื่ อง มี ผูใช บริการด านการใช
คอมพิวเตอรทั้งอินเตอรเน็ตและเลนเกมเฉลี่ย 15–20 คนตอวัน
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4. ตัวแทนครูในโรงเรียนจาก 2 โรงเรียน ในพื้นที่เปนครูที่สอนวิชาคอมพิวเตอรและดูแลหองคอมพิวเตอรของโรงเรียน
รวมทั้งดูแลการใชคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลของนักเรียนในโรงเรียน ทั้งคูจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และสอนอยู
ในโรงเรียนแหงนี้ 2 ป และ 5 ป
พฤติกรรมการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็กนักเรียนอายุ 10-15 ป
1. พฤติกรรมการเลนเกมคอมพิวเตอรครั้งแรก
การเริ่มเลนเกมคอมพิวเตอรครั้งแรกเริ่มจาก การที่มีเพื่อน หรือคนรูจักชวนไปเลนเกมคอมพิวเตอร โดยที่เพื่อน
หรือคนรูจักที่ชักชวนไปมีการใชคําพูดเชิญชวน โนมนาวใหเกิดความอยากลองมากยิ่งขึ้นดวย อีกทั้งการที่ไดเห็นบุคคลอื่น
เลนเกมบอย ๆ หรือการที่เห็นบุคคลอื่นไปรานคอมพิวเตอรบอย ๆ เปนเหตุอีกประการหนึ่งที่จูงใจใหเด็กเหลานั้นเกิดความอยากรู
และอยากลอง สิ่งเหลานี้จึงนําไปสูการไดเริ่มลองเลนเกมคอมพิวเตอรในครั้งแรก เกมที่เริ่มเลนครั้งแรกจะเปนเกมประเภท
เกมแอคชั่น เกมลับสมอง และเกมปารตี้ โดยสวนใหญจะเลนเกมกับเพื่อน คนรูจัก และไปเลนเกมที่รานคอมพิวเตอร
มีบางคนที่เลนเกมที่บานและบานเพื่อน ในขณะเลนเกมเด็กมีความรูสึก สนุก ตื่นเตน และเกิดความชอบในเกมนั้น ๆ
หลังจากเลนแลวเกิดอาการติดใจ และอยากจะเลนอีก
2. พฤติกรรมการเลนเกมคอมพิวเตอรในปจจุบัน
ในด านการเล นเกมในป จจุ บั นพบว า เด็ กนั กเรี ยนอายุ 10–15 ป ที่ เป นผู ชาย จะเล นเกมประเภทเกมแอคชั่ น
เกมวางแผนการรบ เกมผจญภัยและเกมกีฬา เด็กผูหญิงจะเลนเกมประเภท เกมปารตี้ และเกมออนไลน โดยที่เด็กผูชายจะ
นิยมมาเลนเกมที่ราน และใชเวลาในการเลนเกมมากกวาเด็กผูหญิง เด็กสวนใหญที่มาเลนเกมที่รานคอมพิวเตอร มีการชักชวนกัน
มาเปนกลุม หรือบางครั้งก็มาเพียงคนเดียวแตจะมาเจอเพื่อนที่มาเลนเกมที่ราน ซึ่งเด็กกลุมนี้เปนเด็กที่รูจักและคุนเคยกัน
เนื่องจากอยูในโรงเรียนเดียวกัน บางคนก็เปนญาติกัน ในดานความถี่ในการเลนเกมพบวามีเด็กที่เลนเกมนอยที่สุด 1 วันตอสัปดาห
และมากที่สุด คือ 7 ตอสัปดาห ใชเวลาในการเลนเกมแตละครั้งนอยที่สุด 1 ชั่วโมงและมากที่สุด 8 ชั่วโมงตอวัน ในขณะที่
เล นเกมนั้ น เด็ กมี ค วามรูสึ กสนุ กสนาน ตื่ น เต น มี ความเป นส วนหนึ่ง ในเกม และในเด็ ก กลุ ม นี้บ างคนใช คอมพิ ว เตอร
เพื่อสืบคนขอมูลและทํารายงานที่ไดรับมอบหมายจากครูที่โรงเรียน เมื่อเสร็จจากการทํางานจึงเลนเกมตอ และบางคนมี
โทรศัพท คอมพิวเตอรแท็บเล็ต ที่สามารถเลนเกมได โดยที่เด็กจะดาวนโหลดเกมตาง ๆ ไวในอุปกรณเหลานี้ โดยเฉพาะใน
เด็กผูหญิงที่ชอบเลนเกมออนไลนผานทางโปรแกรมพูดคุยตาง ๆ เชน Facebook และ Line ในดานคาใชจายที่ใชในการเลนเกม
เด็กจะใชเงินที่ผูปกครองใหไปโรงเรียน และเหลือเก็บไว บางคนก็จะขอกับผูปกครองเพื่อนําไปใชในการเลนเกมโดยเฉพาะ
และมีเด็กบางคนที่ชวยผูปกครองทํางานและไดรับคาจางจากการชวยงานของ โดยคาใชจายในการเลนเกมแตละครั้ง อยูที่
15 บาทถึง 100 บาท ซึ่ง จายเปนคาใชเ ครื่องคอมพิว เตอร ชั่วโมงละ 15 บาท ถาใช 2 ชั่ว โมงจะมีคาใชจาย 25 บาท
นอกจากนี้ยังมีคาใชจายอื่น ๆ รวมดวย ไดแก คาเติมเงินในเกม ซึ่งอยูที่ 30-50 บาท คาขนม น้ําดื่ม และอาหารกลางวัน
ดวยแตอยางไรก็ตามเด็กก็ยังมีกิจกรรมผอนคลายอยางอื่นที่นอกเหนือจาการใชคอมพิวเตอรดวย เชน เลนกีฬา ดูโทรทัศน
ฟงเพลง และเด็กบางคนชวยพอแมทํางานในเวลาวางและวันหยุดดวย
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ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็กนักเรียนอายุ 10–15 ป มีดังนี้
ปจจัยภายใน ไดแกความชอบสวนตัวของเด็ก ซึ่งเกิดจากความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ไดรับจากการเลนเกม
และความรูสึกเปนสวนหนึ่งของเกมที่เลน ดังขอมูลที่ไดรับจากเด็กคือ รูสึกตื่นเตน ดีใจ เวลาที่เลนเกมชนะหรือผานดานตาง ๆ
ในเกมได ถาแพก็จะเกิดอาการเสียใจ หงุดหงิด และโมโห
ปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานครูและโรงเรียน และปจจัยดานผูประกอบการรานคอมพิวเตอร
ปจจัยดานครอบครัว
พบวาลักษณะของครอบครัวที่มีตอพฤติกรรมการเลนเกมของเด็กนั้นมีทั้งครอบครัวที่มีการควบคุมและดูแล
การใชคอมพิวเตอรของเด็ก และครอบครัวที่ปลอยปละเลย ไมดูแลการใชคอมพิวเตอรของเด็ก
ลักษณะของครอบครัวที่มีการควบคุมและดูแลการใชคอมพิวเตอรของเด็ก มีวิธีการคือ การควบคุมดานคาใชจาย
ของเด็กโดยการจํากัดเงินคาใชจายที่ใ หเ ด็กในแตละวัน ถึงแมวาเด็กจะขอเงินเพื่อใชในการเลนเกมก็จะใหในจํานวน
ที่ไมมากนัก และผูปกครองบางคนมีการทําขอตกลงกับเด็กในดานการใชคอมพิวเตอรและการเลนเกม โดยการกําหนดเวลา
ในการไปใชบริการที่รานคอมพิวเตอร และถาเด็กไปใชอินเตอรเน็ตเพื่อสืบคนรายงานตาง ๆ ก็จะใหเด็กนํางานมาให
ผูปกครองตรวจสอบดวย และผูปกครองบางคนดูแลโดยการคาดโทษไววาถาเด็กไปใชบริการรานคอมพิวเตอรแลวกลับบานเลย
เวลาก็จะไมใหไปรานคอมพิวเตอรอีกระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ผูปกครองบางคนยังติดตอสอบถามกับผูประกอบการ
รานคอมพิวเตอรถึงการมาใชบริการรานคอมพิวเตอรของเด็กในปกครองดวย
ในครอบครัวที่ไมมีการควบคุมและดูแลการใชคอมพิวเตอรของเด็ก จะพบวาผูปกครองไมเคยสอบถามตัวเด็ก
ถึงการใชคอมพิวเตอรหรือการเลนเกมของเด็ก ทําใหผูปกครองไมทราบถึงลักษณะการเลนเกมของเด็ก และไมมีการควบคุม
ในดานคาใชจายประจําวันรวมไปถึงคาใชจายในการเลนเกมคอมพิวเตอร และผูปกครองบางคนดุดา และทําโทษเด็กโดยการตี
ถาเด็กกลับบานเลยเวลา แตก็ยังคงใหเด็กไปใชบริการรานคอมพิวเตอรเหมือนเดิม
ปจจัยดานสถานประกอบการ
ลักษณะของสถานประกอบการคอมพิวเตอรที่มีตอพฤติกรรมการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็ก พบวามีลักษณะ
ของสถานประกอบการที่มีการควบคุมและดูแลการใชคอมพิวเตอรของเด็ก และสถานประกอบการที่ไมมีการควบคุมและ
ดูแลการใชคอมพิวเตอรของเด็กโดยสถานประกอบการที่มีการควบคุมและดูแลการใชคอมพิวเตอรของเด็ก นั้นทางสถาน
ประกอบการมีการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายวาดวย พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ. 2551 ในสวนรานเกม
และอินเตอรเน็ตคาเฟ ซึ่งไดกําหนดเกณฑการใหบริการดานอิน เตอรเน็ต และการเลนเกมคอมพิว เตอร ทั้ง ดานเวลา
การใหบริการ อายุผูใชบริการ และลักษณะเกมคอมพิวเตอรที่ใหบริการในราน แตผูประกอบการเองก็ยังมีการละเลยและไม
ปฏิบัติตามกฎอยูบางเชน ใหเด็กเขาใชบริการกอนเวลา และยังมีการใหบริการที่เอื้อตอการเขาถึงการเลนเกมคอมพิวเตอร
ของเด็ก เชน ไมกําหนดอัตราการใชบริการต่ําสุด หรือ สูงสุดในการเลนเกมของเด็ก โดยเด็กสามารถเลนเกมคอมพิวเตอร
ไดไมจํากัดระยะเวลาและคาใชจาย
ปจจัยดานโรงเรียน
ในดานการใชคอมพิวเตอรในโรงเรียนพบวา ทางโรงเรียนและครูในโรงเรียนมีการดูแลการใชคอมพิวเตอรของเด็ก
โดยใหเด็กใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนเทานั้น และในโรงเรียนที่มีหองอินเตอรเน็ต ไวใหนักเรียนใชในการสืบคน
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ขอมูลตาง ๆ ครูในโรงเรียนจะควบคุมเวลาในการใชโดยใหเด็กใชไดไมเกิน 30 นาที และระยะเวลาที่ใชไดคือในชวงพักเที่ยง
และตอนเย็นหลังเลิกเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนที่มีสัญญาณ Wifi ใชงาน จะทําการล็อกสัญญาณเพื่อไมใหนักเรียนใช
เชื่อมตอในชวงที่เรียนหนังสือได และยังมีกฎในโรงเรียนไมใหนักเรียนนํา โทรศัพท หรือ คอมพิวเตอรแท็บเล็ต มาโรงเรียน
การรับรูประโยชน/ขอดี ของการเลนเกมคอมพิวเตอร
จากการศึกษาพบวากลุม ผูใหขอมูลหลักรับรูและแยกแยะขอดีและขอเสียของการเลนเกมคอมพิวเตอรได ดังนี้
ประโยชน/ขอดี ของการเลนเกมคอมพิวเตอร ผูใหขอมูลหลักไดระบุขอดี หรือประโยชนของการเลนเกมคอมพิวเตอร
ดังนี้
1. ชวยพัฒนาดานทักษะการใชคอมพิวเตอรของเด็ก
2. ชวยในดานการพัฒนาความคิดสรางสรรค/การวางแผน
3. ชวยเสริมสรางสุขภาพจิต ผอนคลายความเครียด
4. ชวยสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่น ไดรูจักเพื่อนมากขึ้น
โทษ/ขอเสีย ของการเลนเกมคอมพิวเตอรคอมพิวเตอร ผูใหขอมูลหลักไดระบุขอเสีย หรือโทษของการเลนเกม
คอมพิวเตอร ดังนี้
1. ผลเสียดานสุขภาพ ไดแก ผลกระทบตอสายตา หู ทําใหเกิดอาการปวดเมื่อย เปนโรคกระเพาะอาหาร
2. ผลเสียดานการเรียน/กิจกรรมในการเรียน ไดแก ไมตั้งใจเรียน ไมทําการบาน ไมสงงาน และทําให ผลการเรียนไมดี
สอบตก หนีกิจกรรมของโรงเรียน
3. ผลเสียดานความสัมพันธในครอบครัว/บุคคลอื่น บุคลิกภาพ ไดแก ถูกพอ แม ผูปกครองดุดา ทําโทษ เด็กมีบุคลิก
ที่มีโลกสวนตัวสูง ไมสนใจคนรอบขาง และนําพฤติกรรมจากในเกมมาใชถาเด็กเลนเกมจนเกิดการติดเกม เชน อารมณ
รุนแรง หงุดหงิดโมโหงาย
4. ผลเสียดานการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดแก การไมชวยพอทํางาน
5. ผลเสียดานเศรษฐกิจ ไดแก เปลืองคาใชจาย ใชเงินในทางที่ไมเกิดประโยชน และเด็กใชเงินเกินตัว
บทบาทของผูปกครอง ครู และผูประกอบการรานคอมพิวเตอรในการสงเสริมการใชคอมพิวเตอรใหเหมาะสม
แกเด็กและเยาวชน
จากการศึกษาพบวา ขอมูลที่ไดจากผูปกครอง ครู และผูประกอบการรานคอมพิวเตอรในการสงเสริมการใช
คอมพิวเตอรใหเหมาะสมแกเด็กและเยาวชน ไดแก ผูปกครองตองดูแลการใชคอมพิวเตอรของเด็กไมวาจะเปนการเลนเกม
คอมพิวเตอร หรือการใชอินเตอรเน็ตในการสืบคนหาขอมูลเพื่อการศึกษาและเพื่อการบันเทิง โดยการพูดคุยกับเด็กเปนประจํา
และกํ า หนดเวลาในการใช ค อมพิ ว เตอร แ ละอิ น เตอร เ น็ ต รวมถึ ง ควบคุ ม การใช อุ ป กรณ สื่ อ สารอื่ น ๆ เช น โทรศั พ ท
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตของเด็กดวย และผูปกครองยังตองศึกษาความรูเพิ่มเติมในดานการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
เพื่อใหรูเทาทันและสามารถพูดคุยกับเด็กได นอกจากนี้ยังตองควบคุมและสอบถามการใชจายเงินประจําวันของเด็กดวย
อีกทั้งยังตองชวยใหเด็กไดมีกิจกรรมอยางอื่นที่ไมตองใชคอมพิวเตอร เชน ชวยพอแมผูปกครองทํางาน สงเสริมการเลน
กีฬาในดานโรงเรียนและครูนั้นตองกํากับดูแลการใชคอมพิวเตอรในโรงเรียนและในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร
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จะสอนการใชคอมพิวเตอรในทางที่เกิดประโยชนตอการศึกษาคนควาและสอนถึงขอเสียของการใชคอมพิวเตอรในทาง
ที่ผิดดวยในดานผูประกอบการรานคอมพิวเตอรนั้น จะตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัดดวย

วิจารณและสรุปผล
จาการศึ กษาครั้ งนี้พบว าเด็ กนั กเรี ยนอายุ 10–15 ป เริ่มเลนเกมคอมพิ วเตอรครั้ งแรกตั้ งแตอายุ 8-11 ป โดยเริ่ ม
จากการที่มีเพื่อน หรือคนรูจักชวนไปเลนเกมคอมพิวเตอร การไดเห็นบุคคลอื่นเลนเกมบอย ๆ และการที่เห็นบุคคลอื่นไป
รานคอมพิวเตอรทําใหเกิดการอยากรูและอยากลอง ซึ่งนําไปสูการไดเริ่มลองเลนเกมคอมพิวเตอรเกมที่เริ่มเลนครั้งแรก
จะเปนเกมประเภทเกมแอคชั่น เกมลับสมอง โดยสวนใหญจะเลนเกมกับเพื่อน คนรูจัก และไปเลนเกมที่รานคอมพิวเตอรที่ราน
มีบางคนที่เลนที่บานและบานเพื่อน หลังจากเลนแลวมีความรูสึกสนุก ชอบ และอยากจะเลนอีก ซึ่งพฤติกรรมอยากรูและ
อยากลองนี้เปนการพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุนซึ่งเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรมที่สําคัญทั้ง
ทางดานรางกาย จิตใจ สังคม สมาธิ แรงจูงใจ และพฤติกรรมชอบความเสี่ยง (ธันวรุจน บูรณสุขสกุล, ม.ป.ป., สื่อออนไลน)
หากวัยรุนมีปญหากับการปรับตัวในชวงวัยนี้ อาจเกิดการหลงผิด มีปญหาดานพฤติกรรมไมเหมาะสมได แตหากวัยรุน
สามารถปรับตัวและเขาใจปญหาในวัยของตน ก็จะสามารถดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม คือ วัยรุนที่มีความสุข มีความสามารถ
ที่จะประสบความสําเร็จในอนาคตซึ่งตองมาจาการไดรับการเลี้ยงดูอยางถูกตอง ไดรับความรักความอบอุนจากครอบครัว
รวมทั้งการฝกใหรูจักระเบียบวินัย การควบคุมตัวเอง การฝกทักษะชีวิต ใหแกไขปญหาไดถูกตอง มีทักษะในการปฏิเสธ
สิ่งที่ไมถูกตอง การสอนใหเด็กรูจักคบเพื่อน ทักษะสังคมดีและการฝกใหเด็กมีเอกลักษณเปนของตนเอง (สุริยเดว ทรีปาตี,
ม.ป.ป., สื่อออนไลน)
เด็กนักเรียนอายุ 10-15 ปมีพฤติกรรมการเลนเกมคอมพิวเตอรในปจจุบันแบงตามลักษณะและประเภทของเกม
พฤติกรรมดานการควบคุมและการจัดการเวลาในการเลนเกมคอมพิวเตอรและพฤติกรรมดานการควบคุมและจัดการ
คาใชจายในการเลนเกมคอมพิวเตอร เด็กนักเรียนอายุ 10–15 ปที่เปนผูชาย จะเลนเกมประเภทเกมแอคชั่น เกมวางแผนการรบ
เกมผจญภัยและเกมกีฬา เด็กผูหญิงจะเลนเกมประเภท เกมปารตี้ และเกมออนไลน ดังที่ สุรพล สีหสุรงค (2551) ไดศึกษา
พฤติ กรรมการเล น เกมคอมพิ ว เตอร ข องเด็ ก นั ก เรี ย นในเขตอํ า เภอเมื อ งเชี ย งใหม พ บว า เด็ ก จะเล น เกมที่ เ รี ย งลํ า ดั บ
ความสําคัญไดแก เกมแอคชัน เกมตอสู เกมผจญภัย เกมวางแผน เกมเตน เกมแตงตัว เกมแขงรถ เกมกีฬา และสุรทิน อองพิมาย
(2558, สื่อออนไลน) ที่พบวาจาการสํารวจความนิยมในการเลนเกมคอมพิวเตอรจากรานทั่วประเทศ พบวาเกมที่ไดรับ
ความนิยมในปจจุบันจะแบงตามประเภทของเกม และลักษณะของเกม ประเภทของเกมไดแก เกมออนไลน เกมมือถือ เกมพีซี
เกมคอนโซล เกมแอนเฮลน เกมอาเขต สวนลักษณะของเกมไดแก เกมแอคชัน เกมเลนตามบทบาท เกมกีฬา เกมวางแผนการรบ
และเกมผอนคลาย
พฤติกรรมดานการควบคุมและการจัดการเวลาในการเลนเกมคอมพิวเตอร โดยเด็กที่มีเด็กที่เลนเกมเปนประจํา
ทุกวันและใชเวลาในการเลนเกมนาน 4-8 ชั่วโมงตอวันซึ่งเปนพฤติกรรมที่บงชี้วาเด็กเริ่มติดเกม ซึ่ง สุชาดา โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
(ม.ป.ป., สื่อออนไลน) ไดใหคําจํากัดความของเด็กติดเกม คือ เด็กที่ใชเวลาในการเลนเกม 3 ชั่วโมงขึ้นไปตอวัน และเลน
ติดตอกันอยางนอยอาทิตยละ 3 วัน และหากเลนติดตอกันเปนระยะเวลา 15 สัปดาหขึ้นไปจะสงผลใหเกิดการเสพติดเกม
เหมือนยาเสพติด และชาญวิทย พรนภดล (ม.ป.ป., สื่อออนไลน) ที่ระบุวาเด็กติดเกมจะมีลักษณะ ไมสามารถควบคุม
ตนเองใหไดในเวลาที่กําหนด ทําใหใชเวลาในการเลนนานหลายชั่วโมงติดกันและใชเวลาเลนนานขึ้นเรื่อย ๆ ในดานคาใชจายที่ใช
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ในการเลนเกมไดมาจากผูปกครอง และมีบางคนที่ชวยผูปกครองทํางานในวันหยุดและไดรับคาจางเปนการตอบแทน
โดยคาใชจายในการเลนเกมแตละครั้ง อยูที่ 15 บาท ถึง 100 บาท
ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็ก ไดแก ปจจัยภายในดานตัวเด็ก ไดแกความชอบ
สวนตัวของเด็ก ซึ่งเกิดจากความสนุกสนาน เพลิดเพลินที่ไดรับจาการเลนเกม และความรูสึกเปนสวนหนึ่งของเกมที่เลน
ดังขอมูลที่ไดรับจากเด็กคือ รูสึกตื่นเตน ดีใจ เวลาที่เลนเกมชนะ หรือผานดานตาง ๆ ในเกมได ถาแพก็จะเกิดอาการเสียใจ
หงุดหงิด และโมโห
ปจจัยภายนอกไดแก ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานผูประกอบการรานคอมพิวเตอร ปจจัยดานครูและโรงเรียน
ซึ่งปจจัยดานครอบครัวพบวา เด็กที่สามารถควบคุมเวลาและคาใชจายในการเลนเกมได เนื่องจาก ผูปกครองควบคุม
คาใชจาย ควบคุมดูแลดานการเลนเกมคอมพิวเตอรและเด็กเองจะจายคาเลนเกมกอนถาหมดเวลาก็จะหยุดเลน ซึ่งเด็ก
ในกลุมนี้จะใชเวลาในการเลนเกม 1-2 ชั่วโมง สวนเด็กที่ไมมีการควบคุมเวลาและคาใชจายในการเลนเกมพบวาผูปกครอง
ไมไดดูแลเรื่องการใชคอมพิวเตอร และเด็กจะจายคาเลนเกมเมื่อเลิกเลนซึ่งเปนผลใหเด็กใชเวลาในการเลนเกมนานและใช
คาใชจายในการเลนเกมมาก ประกอบกับขอมูลจากผูปกครอง คือ เด็กถูกปลอยปละละเลยจากผูปกครอง และไมมีการ
ควบคุมการใชคอมพิวเตอร ผูปกครองไมเทาทันเด็กในดานการใชคอมพิวเตอร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของณัฐปภัสร
จันทรหอม (2551) ที่พบวาความสัมพันธของผูปกครองกับวัยรุน การอบรมของผูปกครองตอการเลนเกมออนไลน มีผลตอความถี่
และระยะเวลาในการเลนเกมออนไลน และการศึกษาของมาณิตา เทพยา (2551) พบวา รายรับจากผูปกครอง ลักษณะการอบรม
เลี้ยงดู ความสัมพันธในครอบครัว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน และการศึกษาของมุสลิน โตะกานิ (2555)
พบวา เยาวชนที่มาจากครอบครัวที่พอแมทําหนาที่ครอบครัวดีเล็กนอย มีโอกาสติดเกมมากวาครอบครัวที่พอแมทําหนาที่
ครอบครัวดีมาก 3.5 เทา
ป จ จั ย ด า นผู ป ระกอบการร า นคอมพิ ว เตอร ที่ มี ต อ พฤติ ก รรมการเล น เกมคอมพิ ว เตอร ข องเด็ ก โดยสถาน
ประกอบการตองมีการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฏหมายวาดวย พรบ.การประกอบการกิจการดานอินเตอรเน็ตคาเฟ
ซึ่งไดกําหนดเกณฑการใหบริการดานอินเตอรเน็ตและการเลนเกมคอมพิวเตอร ทั้งดานเวลาการใหบริการ อายุผูใชบริการ
ถาหากผูประกอบการมีการละเลยและไมปฏิบัติตามกฎเชน ใหเด็กเขาใชบริการกอนเวลา และยังมีการใหบริการที่เอื้อตอ
การเขาถึงการเลนเกมคอมพิวเตอรของเด็ก เชน ไมกําหนดอัตราการใชบริการต่ําสุด หรือสูงสุดในการเลนเกมของเด็ก
โดยเด็กสามารถเลนเกมคอมพิวเตอรไดไมจํากัดระยะเวลาและคาใชจาย ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนปจจัยที่สงเสริมใหเด็กมีพฤติกรรม
การเล น เกมคอมพิ ว เตอร ที่ ไ ม เ หมาะสมและเสี่ ย งต อ การติ ด เกมมากขึ้ น ซึ่ ง จากการศึ ก ษาของอั ค รพงษ เพ็ ช รพู ล
และคุณากร สุปน (2552) เจาของสถานประกอบการรานคอมพิวเตอรออนไลนควรมีการกําหนดประเภทและเนื้อหาของเกม
ใหเหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียน
ในดานการใชคอมพิวเตอรในโรงเรียนพบวา ทางโรงเรียนและครูในโรงเรียนมีการดูแลการใชคอมพิวเตอรของเด็ก
โดยใหเด็กใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนเทานั้น และในโรงเรียนที่มีหองอินเตอรเน็ต ไวใหนักเรียนใชในการสืบคน
ขอมูลตาง ๆ ครูในโรงเรียนจะควบคุมเวลาในการใชโดยใหเด็กใชไดไมเกิน 30 นาที และระยะเวลาที่ใชไดคือในชวงพักเที่ยง
และตอนเย็นหลังเลิกเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนที่มี Wifi ใชงาน จะทําการล็อกสัญญาณเพื่อไมใหนักเรียนใชเชื่อมตอ
ในชวงที่เรียนหนังสือได และยังมีกฎในโรงเรียนไมใหนักเรียนนํา โทรศัพท หรือแท็บเล็ต มาโรงเรียน ดังการศึกษาของ
สิทธิศักดิ์ อยูขํา (2552) ที่ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนตอการปองกันการติดเกมออนไลนของนักเรียน ผลการศึกษา
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พบว า ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นควรมี บ ทบาทในการสนั บ สนุ น สร า งสรรค แ ผนงานและกิ จ กรรม และบทบาทในการสั ง เกต
พฤติกรรมนักเรียน บทบาทในการเปนผูชวยเหลือนักเรียนที่ติดเกม บทบาทในการกําหนดมาตรการปองกันการติดเกม
ออนไลน
การรับรูประโยชน/ขอดี ของการเลนเกมคอมพิวเตอร
จากการศึกษาพบวากลุมผูใหขอมูลหลักรับรูและแยกแยะขอดีและขอเสียของการเลนเกมคอมพิวเตอรไดดังนี้
ประโยชน/ขอดี ของการเลนเกมคอมพิวเตอร ผูใหขอมูลหลักไดระบุขอดี หรือประโยชนของการเลนเกมคอมพิวเตอร
ดังนี้
1. ชวยพัฒนาดานทักษะการใชคอมพิวเตอรของเด็ก
2. ชวยในดานการพัฒนาความคิดสรางสรรค/การวางแผน
3. ชวยเสริมสรางสุขภาพจิต ผอนคลายความเครียด
4. ชวยสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่น ไดรูจักเพื่อนมากขึ้น
ดังจะเห็นไดจากจากการศึกษาของฉัตรรพี เกษมสันต ณ อยุธยา (2550) ที่พบวาการเลนเกมคอมพิวเตอรมีทั้ง
ประโยชนและโทษประโยชนคือ มีประโยชนตอสติปญญาอารมณ และสังคม สวนโทษคือ มีโทษตอสุขภาพ การเรียน และ
อารมณ ปจจัยที่จะทําใหเกมคอมพิวเตอรมีอิทธิพลในทางลบหรือบวกตอวัยรุนนั้น เงื่อนไขที่สําคัญคือ เรื่องของเวลา
หากไมหมดเปลืองเวลาไปกับการเลนเกมจนมากเกินไปนัก การเลนเกมคอมพิวเตอรจะเปนกิจกรรมที่ใหประโยชนมากกวาโทษ
และสามารถใช เกมคอมพิ วเตอร เชิ งสร างสรรค เป นอี กสื่ อหนึ่ งที่ ฝ กฝนให เด็ กและวั ยรุ นรู จั กการควบคุ มการแสดงออก
ทางอารมณ รวมถึงเรียนรูที่จะแสดงปฏิกิริยาโตตอบกับเหตุการณตาง ๆ อยางมีเหตุผล นอกจากนั้นแลวเกมเชิงสรางสรรค
ยังชวยสรางแรงจูงใจที่ดีในการชวยใหผูเลนไดปลดปลอยจินตนาการ ความเครียด และความคับของใจ ซึ่งจะชวยพัฒนา
อารมณสุข ทําใหมีความสมดุลทางอารมณ และสุรทิน อองพิมาย (2558, สื่ออนไลน) ที่ระบุวาเกมคอมพิวเตอรมีทั้งผลดี
และผลเสี ย ต อ เด็ ก ขึ้ น อยู กั บ เวลาที่ ใ ช ใ นการเล น เกม ข อ ดี ห รื อ ประโยชน ไ ด แ ก เพิ่ ม ทั ก ษะในการพิ ม พ ดี ด ฝ ก ทั ก ษะ
ความสัมพันธระหวางมือและสายตา ฝกการวางแผน ฝกการทํางานเปนทีม รูจักแบงหนาที่ ฝกทักษะดานการคา การ
คํานวณ ฝกการเขาสังคม ฝกการขอโทษใหอภัยผูอื่น ฝกปฏิบัติตามกฎกติกา ฝกสมาธิความอดทน ความพยายาม และ
กระตุนใหเกิดความอยากในการศึกษาคนควาเพิ่มเติม ในดานผลเสียและผลกระทบจาการเลนเกมนั้นมีทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ไดแก ผลกระทบดานการเรียน เด็กจะไมไปโรงเรียน ไมทําการบาน ไมมีสมาธิในการเรียน ทําใหผลการเรียนตกต่ํา ดาน
สุขภาพรางกาย เด็กจะทรุดโทรม ซุปผอม เนื่องจากการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไป สงผลใหเกิดโรคกระเพาะอาหารหรือบางคน
อาจเกิดโรคอวนเพราะไมขยับรางกายและทานขนาม ขณะเลนเกม ดานสุขภาพจิต อาจกลายเปนคนแปลกแยก ไมมีสังคม
ด า นพฤติ ก รรมอาจก อ ให เ กิ ด การโกหก เกิ ด ป ญ หาภายในครอบครั ว นอกจากนี้ สถาบั น สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ น
ราชนครินทร ยังระบุวาปญหาการติดเกมสงผลกระทบตอวัยรุนในดาน จิตใจ อารมณ พฤติกรรม ขาดความสัมพันธใน
ครอบครัว และยังมีผลตอสุขภาพทางดานสายตา กินอาหารไมตรงเวลา และบกพรองดานการเรียน และยังมีรายงานของ
กระทรวงสาธารณสุขที่พบวาผลกระทบจากการเลนเกมคอมพิวเตอรเกมออนไลน ไดแก สิ้นเปลืองเงินและเวลา สายตาแยลง
ผลการเรียนลดลง รางกายไมแข็งแรง มีพฤติกรรมกาวราวรุนแรง ซึ่งขอมูลจากการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองกับ
การศึกษาวิจัยและบทความวิชาการตาง ๆ ซึ่งกลุมผูใหขอมูลหลักไดระบุถึงโทษหรือขอเสียของการเลนเกม ไดแก
1. ผลเสียดานสุขภาพ ไดแก ผลกระทบตอสายตา หู ทําใหเกิดอาการปวดเมื่อย เปนโรคกระเพาะอาหาร
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2. ผลเสียดานการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไดแก การไมชวยพอทํางาน
3. ผลเสียดานเศรษฐกิจ ไดแก เปลืองคาใชจาย ใชเงินในทางที่ไมเกิดประโยชน และเด็กใชเงินเกินตัว
4. ผลเสียดานการเรียนและกิจกรรมในการเรียน ไดแก ไมตั้งใจเรียน ไมทําการบาน ไมสงงาน จึงทําให ผลการเรียนไมดี
สอบตก หนีกิจกรรมของโรงเรียน ดังการศึกษาของศุภัคนิจ วิษณุพร (2552) ที่ไดศึกษาวาพฤติกรรมการเลนเกมออนไลน
ของเด็กนักเรียนหากอยูในภาวะที่มีการแสงหาการเลนเกมตลอดเวลาหรือหมกมุนอยูกับการเลนเกมจะสงผลใหเด็กไมทํา
กิจกรรมหรือหนาที่หลักดานการเรียนทําใหผลการเรียนตกต่ํา
ผลเสียดานความสัมพันธในครอบครัว/บุคคลอื่น บุคลิกภาพ ไดแก ถูกพอ แม ผูปกครองดุดา ทําโทษ เด็กมีบุคลิก
ที่มีโลกสวนตัวสูง ไมสนใจคนรอบขาง และนําพฤติกรรมจากในเกมมาใชถาเด็กเลนเกมจนเกิดการติดเกม เชน อารมณ
รุนแรง หงุดหงิดโมโหงายจากการศึกษาของสุธิดา วรรธนะปกรณ (2555) พบวาพฤติกรรมในเกมมักจะมีการระบายโทสะ กาวราว
เกิ ดความเครี ยดจากการจริ งจั งกั บการเล นเกม ในส วนของเด็ กและเยาวชน มี พฤติ กรรมการเลี ยนแบบความรุ นแรง
โดยลอกเลียนแบบตามตัวละครที่ชื่นชอบ จะแสดงออกกับเพื่อนในกลุม และมีผลกระทบในชีวิตประจําวันและ งานวิจัยเชิงคุณภาพ
ของศรัญญา อิชิดะ (2553) ที่สรุปวาการเลนเกมออนไลนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียนการเลนเกม
ประเภทที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงมีอิทธิพลตอนักเรียนใหซึมซับเอาไวกับตนและจะแสดงความรุนแรงออกมากับเพื่อน
และการเลนเกมออนไลนมีผลตอสุขภาพจิตของเด็ก โดยที่เด็กจะลดความสัมพันธกับเพื่อนลงแตจะไปลงที่เครื่องคอมพิวเตอร
แทนเพราะสามารถเอาชนะทุกอยางไดในเกม อาจกลายเปนเด็กกาวราว
บทบาทของผูปกครอง ครู และผูประกอบการรานคอมพิวเตอรในการสงเสริมการใชคอมพิวเตอรใหเหมาะสม
แกเด็กและเยาวชน
จากการศึกษาพบวาขอมูลที่ไดจากผูปกครอง ครู และผูประกอบการรานคอมพิวเตอรในการสงเสริมการใช
คอมพิวเตอรใหเหมาะสมแกเด็กและเยาวชน ไดแก ผูปกครองตองดูแลการใชคอมพิวเตอรของเด็กไมวาจะเปนการเลนเกม
คอมพิวเตอร หรือการใชอินเตอรเน็ตในการสืบคนหาขอมูลเพื่อการศึกษาและเพื่อการบันเทิง โดยการพูดคุยกับเด็กเปน
ประจํา และกําหนดเวลาในการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต รวมถึงควบคุมการใชอุปกรณสื่อสารอื่น ๆ เชนโทรศัพท
คอมพิวเตอรแท็บเล็ตของเด็กดวย และผูปกครองยังตองศึกษาความรูเพิ่มเติมในดานการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
เพื่อใหรูเทาทันและสามารถพูดคุยกับเด็กได นอกจากนี้ยังตองควบคุมและสอบถามการใชจายเงินประจําวันของเด็กดวย
อีกทั้งยังตองชวยใหเด็กไดมีกิจกรรมอยางอื่นที่ไมตองใชคอมพิวเตอร เชน ชวยพอแมผูปกครองทํางาน สงเสริมการเลน
กีฬาในดานโรงเรียนและครูนั้นตองกํากับดูแลการใชคอมพิวเตอรในโรงเรียนและในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร
จะสอนการใชคอมพิวเตอรในทางที่เกิดประโยชนตอการศึกษาคนควาและสอนถึงขอเสียของการใชคอมพิวเตอรในทางที่ผิด
ดวยในดานผูประกอบการรานคอมพิวเตอรนั้น จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดีทัศน
พ.ศ. 2551 ในสวนรานเกมและอินเตอรเ น็ตคาเฟ อยางเครง ครัด ดวย ซึ่ง สอดคลองกับขอมูล ของ สุรทิน อองพิม าย
(ม.ป.ป., สื่อออนไลน) และสถาบันรามจิต โครงการ Child Watch (2558, สื่อออนไลน) ที่ระบุวาแนวทางในการปองกัน ดูแล
และแก ไขป ญ หาเด็ ก ติ ด เกมและการเล น เกมคอมพิ ว เตอร อ อนไลน ข องเด็ ก และเยาวชนนั้ น จะต อ งมี ตั้ ง แต ห น ว ยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรอิสระทั้งในระดับประเทศและระดับชุมชนควรมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการปองกันปญหาเด็ก
ติดเกมใหเปนกระบวนการและเปนขั้นตอน และนอกจากนี้ภาครัฐยังตองดําเนินการควบคุมรานเกมคอมพิวเตอรใหปฏิบัติ
ตามกฎหมายอยางเครงครัด และมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ผูประกอบการเองก็ตองใหความรวมมือกับภาครัฐในการ
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จัดระเบียบรานเกมออนไลนใหเหมาะสมดวย รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของกับเด็ก ไดแก โรงเรียน สถานศึกษา สามารถ
สงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมอยางสรางสรรคและควบคุมไมใหเด็กใชคอมพิวเตอรของโรงเรียนในการเลนเกม และผูที่มีบทบาท
ในการดูแลเด็กมากที่สุดซึ่งก็คือผูปกครอง ซึ่งรูปแบบการเลี้ยงดูจากครอบครัว การใหเวลาที่มีคุณภาพกับลูก การสนับสนุน
ใหลูกมีกิจกรรมสรางสรรค และการกําหนดหรือควบคุมกฎกติกาในการใชคอมพิวเตอร สงผลตอระดับการติดเกมคอมพิวเตอร
ตางกัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ควรสงเสริมบทบาทของครอบครัว ผูปกครองเด็ก ใหตระหนักถึงบทบาทของตนเอง และมีสวนรวมในการดูแล
การใชคอมพิวเตอร และสื่อออนไลนตาง ๆ ของเด็ก รวมถึงการใหความรูเรื่องการใชคอมพิวเตอรและสื่อออนไลนตาง ๆ
ซึ่งจะทําใหผูปกครองรูเทาทัน อันจะนําไปสูการปองกันปญหาการติดเกมคอมพิวเตอรในเด็กและเยาวชน
1.2 ควรมีการการบังคับใชกฎหมายกับรานที่ใหบริการคอมพิวเตอร ใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอยางจริงจัง
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาเพิ่มเติมในเชิงปริมาณควบคูกันไปดวยทั้งในเด็กที่อยูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาใหทราบ
ขอมูล และสถิติที่สามารถนํามาประยุกตใชในการปองกันแกไขปญหาดานการเลนเกมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช สื่ อ ออนไลน ใ นอุ ป กรณ ป ระเภทอื่ น ๆ ด ว ย เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหงายตอการใชและเขาถึงเทคโนโลยี
2.3 ควรศึกษาในกลุมเด็กที่มีพฤติกรรมติดเกมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่สงผล
ตอการติดเกม และศึกษาโดยละเอียดถึงพฤติกรรมการติดเกมของเด็ก
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การศึกษาความสัมพันธระหวางตนทุนชีวิตกับทักษะชีวิตและพฤติกรรมความรับผิดชอบ
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 1* และเทียนทอง ตะแกว
Pensri Jaikanjong1* and Tienthong Takaew2
4

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนชีวิต ทักษะชีวิต พฤติกรรมความรับผิดชอบ และศึกษาความสัมพันธ
ระหวางตนทุนชีวิตกับทักษะชีวิตและพฤติกรรมความรับผิดชอบ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสองพิทยาคม
อําเภอสอง จังหวัดแพร กลุมตัวอยางจํานวน 245 คน โดยการสุมแบบงาย (Simple random sampling) โดยวิธีจับฉลาก
เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิลคอกซัน
(Wilcoxon Signs Ranks Test) ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม คาสัมประสิทธิ์อัลฟา ครอนบาคเทากับ 0.83 ผลการศึกษา
พบวา กลุม ตั ว อย าง มี ต นทุ นชี วิต ในภาพรวมอยูใ นระดั บสู ง มีทั กษะชี วิ ต ในภาพรวมอยูใ นระดับ สูง พฤติ กรรมความ
รับผิดชอบในภาพรวมอยูในระดับสูง และตนทุนชีวิตไดแก ดานพลังตัวตน ( Χ เทากับ 2.51) ดานพลังครอบครัว ( Χ เทากับ
2.66) ดานพลังสรางปญญา ( Χ เทากับ 2.59) ดานพลังเพื่อนและกิจกรรม ( Χ เทากับ 2.55) และดานพลังชุมชน
(
Χ เท า กั บ 2.51) มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ทั ก ษะชี วิ ต ความรั บผิ ดชอบอย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 และต นทุ นชี วิ ต
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรับผิดชอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นควรมีการจัดกิจกรรมที่ชวย
เสริมสรางตนทุนชีวิต ทักษะชีวิตและพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน
คําสําคัญ: ตนทุนชีวิต ทักษะชีวิต พฤติกรรมความรับผิดชอบ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
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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
เนื่องจากสถานการณการเปลี่ ยนแปลงของสัง คมโลกนี้ กอ ใหเ กิ ด องค กรทางการศึกษาระดับ แนวหนาของ
สหรัฐอเมริกาในนาม “ภาคีเพื่อทักษะแหงศตวรรษที่ 21” ที่ผลักดันใหบรรจุทักษะแหงอนาคตเขาไปในระบบการศึกษา
นําโดย Ken Kay ประธานภาคีฯ เขาไดกลาวถึงกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยสาระสําคัญของทักษะ
แหงศตวรรษที่ 21 นั้น ประกอบดวย ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน และ ทักษะดานสารสนเทศ
สื่อและเทคโนโลยีซึ่งทักษะเหลานี้จะชวยใหบุคคลสามารถเรียนรูและปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา
ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของสังคมโลก จึงไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมไดดวยความเจริญทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว
การถ ายเทวั ฒ นธรรมระหวา งประเทศ รวมทั้ ง กระแสวัต ถุนิ ยมที่เ ขา มาจากต างชาติส ง ผลให คา นิย มของสัง คมไทย
เปลี่ยนแปลงไปกอใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปน อาชญากรรม เศรษฐกิจ ความเสื่อมทางสังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวนสงผลกระทบโดยตรงตอการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งทางดานรางกายจิตใจ สติปญญา
อารมณ และคานิยมในการดําเนินชีวิต อันนําไปสูพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ ไดงายขึ้น ประเทศไทยไดใหความสําคัญในเรื่องนี้
เชนเดียวกันดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบ
บูรณาการเปนองครวมโดยมี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” เพื่อสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงตั้งแต
ระดับปจเจกบุคคล ครอบครัวและ ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะใหคนมีการเรียนรูตอเนื่อง
ตลอดชีวิต เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนการสรางจิตสํา นึกที่ดีดวย จากนโยบายที่กลาวมา
สะทอนใหเห็นวาการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืนจะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูให
เขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง
เพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค ศตวรรษที่ 21
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ซึ่งในพื้นที่อําเภอสอง จังหวัดแพรก็มักจะมีปญหาที่เกิดในวัยรุน เชนปญหาเกี่ยวกับการใชยาเสพติด การใชความรุนแรง
การตั้งครรภในวัยเรียน เปนตน
ดังนั้นผูวิจัยในฐานะของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชนคนหนึ่ง ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชนจึงไดศึกษาตนทุนชีวิต ทักษะชีวิต พฤติกรรมความรับผิดชอบ รวมถึงความสัมพันธระหวางตนทุนชีวิตกับทักษะ
ชีวิตและพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเพื่อเปนแนวทางในการวาง
แผนการดําเนินงานกิจกรรมในการเสริมสรางตนทุนชีวิตที่ดีใหสอดคลองเหมาะสมตรงกับลักษณะความตองการและ
ธรรมชาติของเยาวชนกลุมนี้ตอไปเพื่อปองกันปญหาดังกลาวใหเกิดนอยลงหรือไมใหเกิดขึ้นเลยในอนาคต

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)
วัสดุอุปกรณ
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนชายและหญิงที่กําลังศึกษาอยูในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ปการศึกษา 2557 โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสอง จังหวัดแพร จํานวน 628 คน
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแกนักเรียนชายและหญิงที่กําลังศึกษาอยูในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ปการศึกษา 2557 โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสอง จังหวัดแพร จํานวน 245 คน โดยการหาขนาดกลุมตัวอยางตาม
ตารางคํานวณของ Yamane (1967, p.886) เลือกกลุมตัวอยางโดยใชการสุมแบบงาย (Simple random sampling) โดยใช
วิธีจับฉลาก
เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน ไดแกตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ
อายุ จํานวนพี่นอง สถานภาพของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา รายไดของครอบครัวตอเดือน ตอนที่ 2 ตนทุนชีวิต
มี 5 ดานไดแกดานพลังตัวตน ดานพลังครอบครัว ดานพลังเพื่อนและกิจกรรมและดานพลังชุมชน ตอนที่ 3 ทักษะชีวิตมี 4 ดาน
ไดแก การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค การตระหนักรูในตนเองการตัดสินใจและการแกไขปญหา และตอนที่ 4
พฤติกรรมความรับผิดชอบมี 4 ดานไดแกดานครอบครัว ดานการศึกษาเลาเรียน ดานสถานศึกษา ดานสังคม มีการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือโดยผูทรงคุณวุฒิ คา IOC เทากับ 0.89 และคาสัมประสิทธิ์ครอนบาค เทากับ 0.83
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เริ่มทําการศึกษาผูวิจัยไดเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา
1.2 ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจาก คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ไปยื่นตอบุคคล
ที่เกี่ยวของ ดังนี้ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสอง ผูอํานวยการโรงเรียนสองพิทยาคม รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดการศึกษา
และขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
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2. ขั้นดําเนินการ
2.1 ผูวิจัยไดดําเนินการแจกและรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดดวยตนเอง โดยชี้แจงใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
เขาใจถึงจํานวนขอและจํานวนหนาของแบบประเมิน รวมถึงลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวาเปนแบบประเมินคา
(rating scale) พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค โดยขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อใหไดผลตรงตามความเปนจริง
จํานวน 245 ฉบับ
2.2 ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด 245 ฉบับ และนําไปวิเคราะหทางสถิติตอไป
การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติรอยละ (percentage) ความถี่ (frequency) คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation-SD)และสถิติ Nonparametric แบบ Wilcoxon Signs Ranks Test

ผลการศึกษา
จากการศึกษาตนทุนชีวิต ทักษะชีวิต พฤติกรรมความรับผิดชอบและศึกษาความสัมพันธระหวางตนทุนชีวิต
กับทักษะชีวิตและพฤติกรรมความรับผิดชอบของกลุมตัวอยาง นั้นไดผลการศึกษา ดังนี้
ตาราง 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตนทุนชีวิตรายดาน
ตนทุนชีวิต
ดานพลังตัวตน
ดานพลังครอบครัว
ดานพลังสรางปญญา
ดานพลังเพื่อนและกิจกรรม
ดานพลังชุมชน
(min = 1, max = 3)

Χ

S.D.

การแปลความหมาย

2.51
2.66
2.59
2.55
2.51

0.563
0.590
0.541
0.589
0.570

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

จากตาราง 1 พบวา กลุมตั วอยางมี ตนทุ นชี วิตรายดาน อยู ในระดั บปานกลางไดแก ด านพลั งตั วตน ด านพลั ง
ครอบครัว ดานพลังสรางปญญา ดานพลังเพื่อน และกิจกรรม และดานพลังชุมชน ( Χ เทากับ 2.51, 2.66, 2.59, 2.55, 2.51)
ตามลําดับ
ตาราง 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตนทุนชีวิตในภาพรวม
ตนทุนชีวิตในภาพรวม
(min = 48, max = 240)

Χ

S.D.

การแปลความหมาย

193.32

23.57

ระดับมาก

จากตาราง 2 พบวา กลุมตัวอยางมีตนทุนชีวิตภาพรวม อยูในระดับมาก ( Χ เทากับ 193.32)
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ตาราง 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะชีวิตรายดาน
ทักษะชีวิต
การคิดวิเคราะห
ความคิดสรางสรรค
การตระหนักรูในตนเอง
การตัดสินใจและการแกไขปญหา
(min = 1, max = 3)

Χ

S.D.

การแปลความหมาย

2.67
2.62
2.61
2.59

0.478
0.501
0.512
0.516

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

จากตาราง 3 พบวา กลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยทักษะชีวิตรายดานอยูในระดับปานกลางไดแก การคิดวิเคราะห
ความคิดสรางสรรค การตระหนักรูในตนเอง การตัด สินใจและการแกไขปญหา ( Χ เทากับ 2.67, 2.62, 2.61 ,2.59)
ตามลําดับ
ตาราง 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะชีวิตในภาพรวม
ทักษะชีวิตในภาพรวม
(min = 50, max = 250)

Χ

S.D.

การแปลความหมาย

193.15

26.60

ระดับมาก

จากตาราง 4 พบวา คาเฉลี่ยทักษะชีวิต ภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ เทากับ 193.15)
ตาราง 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความรับผิดชอบรายดาน
พฤติกรรมความรับผิดชอบ
ดานครอบครัว
ดานการศึกษาเลาเรียน
ดานสถานศึกษา
ดานสังคม
(mi = 1, max = 3)

Χ

S.D.

การแปลความหมาย

2.86
2.60
2.69
2.73

0.349
0.498
0.461
0.469

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

จากตาราง 5 พบวา กลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมความรับผิดชอบรายดาน อยูในระดับปานกลาง ไดแก
ดานครอบครัว ดานการศึกษา เลาเรียน ดานสถานศึกษา ดานสังคม ( Χ เทากับ 2.86, 2.60, 2.69, 2.73) ตามลําดับ
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ตาราง 6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความรับผิดชอบในภาพรวม

พฤติกรรมความรับผิดชอบ
(min = 27, max = 135)

Χ

S.D.

การแปลความหมาย

106.35

12.24

ระดับสูง

จากตาราง 6 พบวา กลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมความรับผิดชอบภาพรวมอยูในระดับสูง ( Χ เทากับ 106.35)
ตาราง 7 คาความสัมพันธวิลคอกซันระหวางตนทุนชีวิตกับทักษะชีวิตของกลุมตัวอยาง
ตัวแปรที่ศึกษา
ตนทุนชีวิตดานพลังตัวตน
ตนทุนชีวิตดานพลังครอบครัว
ตนทุนชีวิตดานพลังสรางปญญา
ตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรม
ตนทุนชีวิตดานพลังชุมชน
ภาพรวม

ทักษะชีวิต
Z
-13.570
-13.570
-13.570
-13.570
-13.570
-13.570

P-value
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง 7 การหาคาวาความสัมพันธระหวางตนทุนชีวิตและทักษะชีวิต แสดงวาตนทุนชีวิตดานพลังตัวตน
ดานพลังครอบครัว ดานพลังสรางปญญา ดานพลังเพื่อนและกิจกรรม และดานพลังชุมชน ของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธ
กับทั กษะชี วิต อย างมีนั ยสํ าคั ญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ง เป นไปตามสมมติฐ านที่ 1 ที่ วา ตน ทุน ชีวิ ตของกลุ ม ตั ว อยา ง
มีความสัมพันธกับทักษะชีวิต
ตาราง 8 คาความสัมพันธวิลคอกซันระหวางตนทุนชีวิตกับพฤติกรรมความรับผิดชอบของกลุมตัวอยาง
ตัวแปรที่ศึกษา
ตนทุนชีวิตดานพลังตัวตน
ตนทุนชีวิตดานพลังครอบครัว
ตนทุนชีวิตดานพลังสรางปญญา
ตนทุนชีวิตดานพลังเพื่อนและกิจกรรม
ตนทุนชีวิตดานพลังชุมชน
ภาพรวม

พฤติกรรมความรับผิดชอบ
Z
-13.571
-13.571
-13.571
-13.571
-13.571
-13.571

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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P-value
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

จากตาราง 8 การหาคาความสัมพันธระหวางตนทุนชีวิตและพฤติกรรมความรับผิดชอบ แสดงวาตนทุนชีวิต
ดานพลังตัวตน ดานพลังครอบครัว ดานพลังสรางปญญา ดานพลังเพื่อนและกิจกรรม และดานพลังชุมชน ของกลุมตัวอยาง
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 2 ที่วาตนทุน
ชีวิตของกลุมตัวอยาง มีความสัมพันธทางกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ

วิจารณและสรุปผล
ผลการศึกษาพบวา ประชากรกลุมตัวอยางมีตนทุนชีวิตภาพรวมอยูในระดับมาก (ดูตาราง 1)และตนทุนชีวิต
ดานพลังตัวตน ดานพลังครอบครัว ดานพลังสรางปญญา ดานพลังเพื่อนและดานพลังชุมชน อยูในระดับปานกลาง อาจ
เปนเพราะตนทุนชีวิตในกลุมตัวอยางนี้ไดรับการสงเสริม สนับสนุน ใหความรัก ความอบอุน และการดูแล เอาใจใสเปนอยางดีจาก
พอแม ผูปกครอง แมในชวงที่มีปญหาไมวาจะเปนเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญก็สามารถปรึกษาและรับคําแนะนําจากพอแม
ผูปกครองและเพื่อนไดดวยความเขาใจ ซึ่งจากแรงสนับสนุนที่ไดรับนี้จะสงผลทําใหเกิดพัฒนาการทางดาน จิตใจ สังคม
และสติปญญา ที่เหมาะสมทําใหมีความคิดที่จะยึดมั่นในการประพฤติดี มีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ตนเองกระทํา ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ สุริยเดว ทรีปาตี (2552, หนา 33) กลาววาพลังครอบครัวทําใหเด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาปฏิเสธ
เพื่อนในพฤติกรรมเสี่ยง สงเสริมการเห็นคุณคาในตนเอง การยึดมั่นในพฤติกรรมที่ดี และพลังตัวตนถือเปนแกนที่มีความหมาย
โดยเฉพาะการรับรูถึงคุณคาในตนเองเพราะเปนเหมือนฟางเสนสุดทายในกรณีที่พลังดานอื่นออนแอ เพราะเมื่อรูสึกวา
ตนเองมีคุณคาก็จะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเขมแข็ง
ในสว นของทักษะชีวิตผลการศึกษาพบวา กลุม ตัว อยางมีทักษะชีวิตภาพรวมอยูในระดับมากและทักษะชีวิต
ดานคิดวิเคราะห ดานความคิดสรางสรรค ดานการตระหนักรูตนเองและดานการตัดสินใจและแกปญหา อยูในระดับปานกลาง
อาจเป น เพราะกลุ ม ตั ว อย า งนี้ เ ป น กลุ ม ที่ มี ก ารคิ ด วิ เ คราะห ที่ เ กิ ด จากการใช เ หตุ ผ ลและสิ่ ง ที่ เ ป น ประโยชน มากกว า
ความเคยชิ น หรื อสิ่งที่ชอบ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กระทรวงสาธารณสุข สุ ขภาพจิ ต (2545, หนา 78-79) กลาวว า
พัฒนาการทางความคิด สติปญญา ในระยะวัยรุนมีความเจริญเติบโตทางสมองถึงขีดสุดจึงสามารถคิดไดทุก ๆ แบบ และทุก ๆ
แบบของวิธีคิด หากวัยรุนไดรับการอบรมมาตามขั้นตอนดวยดี ระยะนี้จะเปนระยะที่จะแสดงความปราดเปรื่องอยางชัดเจน
และเห็นความแตกตางของวัยนี้กับวัยอื่น ๆ ไดชัด การเรียนรูเรื่องยาก ๆ เรื่องที่เปนนามธรรมซับซอน วัยรุนก็สามารถ
เขาใจได อยางไรก็ตาม คุณภาพของความคิดของวัยรุนนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของสมอง พันธุกรรม การเรียนรูในวัยที่ผานมา
และบทเรียนทางวิชาการตาง ๆ ที่เด็กไดมีโอกาสเรียนรู ตลอดจนสิ่งแวดลอม ที่เอื้อหรือไมเอื้อตอพัฒนาการ ทางความคิด
ของเด็ก และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Piaget (กระทรวงสาธารณสุข สุขภาพจิต, 2546, หนา 79) ขั้น Formal Operation
สามารถคิดโดยไมใชวัตถุเปนสื่อ (นามธรรม) มีความคิดในเชิงตั้งคําถามและวิธีหาคําตอบ สามารถคิดรวบยอดได รูจักคิด
วิเคราะห ตีความหมาย คิดในรูปแบบตาง ๆ ไดสมบูรณแลว รูจักตั้งสมมติฐานและแสวงหาความเปนจริง เพื่อพิสูจนสมมติฐาน
พัฒนาความคิดเชิงอุดมคติที่เขมขน
สําหรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของกลุมตัวอยาง พบวา ในภาพรวมอยูในระดับสูงและในรายดานครอบครัว
ดานการศึกษาเลาเรียน ดานสถานศึกษาและดานสังคม อยูในระดับปานกลางเชนกัน (ดูตาราง 3) อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางนี้
มีความเชื่อฟงและปฏิบัติตามในสิ่งที่พอแม ผูปกครองไดอบรมสั่งสอนและมอบหมายใหทํา มีความเคารพในสถาบันการศึกษา
และมีความเอาใจใสในสังคมที่ตนอาศัยอยู ซึ่งการตระหนักรูในหนาที่และปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ไดอยางเหมาะสมนี้
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สอดคลองกับผลการวิจัยของ ยินดี ศรีศักดิ์หิรัญ (2542) เรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางสังคม
การบรรลุตามขั้นพัฒนาการและพฤติกรรมความรับผิดชอบของวัยรุนในกรุงเทพมหานคร พบวาวัยรุนรูจักทําตามหนาที่
ของตนเอง มีความรับผิดชอบในเรื่องการเงิน การงานและการเรียน ตั้งใจทํางานไมยอทอตออุปสรรค กลาเผชิญกับความจริง
รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอสังคม คือชวยเหลืองานของครอบครัวและงานของสวนรวม ดวยความเต็มใจ ดังนั้นความรับผิดชอบ
เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปลูกฝงหรือเสริมสรางใหกับเด็ก เพราะบุคคลที่มีความรับผิดชอบ จะมีความเพียร
พยายาม อดทน ตั้งใจทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวเพื่อใหเกิดความกาวหนาและเจริญรุงเรืองตอตนเองและสังคม
ในดานการศึกษาความสัมพันธระหวางตนทุนชีวิตกับทักษะชีวิตของกลุมตัวอยาง ความสัมพันธระหวางตนทุน
ชีวิตและทักษะชีวิต (ตาราง 5) พบวา ตนทุนชีวิตดานพลังตัวตน ดานพลังครอบครัว ดานพลังสรางปญญา ดานพลังเพื่อน
และกิจกรรม และดานพลังชุมชน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน มีความสัมพันธกับทักษะชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และผลการศึกษาความสัมพันธระหวางตนทุนชีวิตและพฤติกรรมความรับผิดชอบ (ตาราง 5) พบวา ตนทุนชีวิต
ดานพลังตัวตน ดานพลังครอบครัว ดานพลังสรางปญญา ดานพลังเพื่อนและกิจกรรม และดานพลังชุมชน ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจกลาวได
วา ตน ทุน ชีวิ ต ทั กษะชี วิ ตและพฤติ กรรมความรั บผิ ด ชอบมี ความสัม พั นธ กัน โดยมี พื้น ฐานการสนับ สนุ น ที่เ หมื อนกั น
คือ จากตนเอง ครอบครัวโดยเฉพาะพอแม ผูปกครองและสังคมทั้งสังคมเพื่อน สถานศึกษา หรือวาชุมชนที่อาศัย สอดคลอง
กับผลการวิจัยของณัฐธิดา กาญจนกุล (2555) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางตนทุนชีวิต การเห็นคุณคาในตนเอง
และการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียนมีตนทุนชีวิต มีการเห็นคุณคาในตนเอง
และการปรับตัวทางสังคมอยูในระดับปานกลางนักเรียนที่มีตนทุนชีวิตตางกันมีการเห็นคุณคาในตนเองตางกันและมีการปรับตัว
ทางสังคมแตกตางกัน โดยนักเรียนที่มีตนทุนชีวิตสูง มีการเห็นคุณคาในตนเองสูง และมีการปรับตัวทางสัง คมสูง กวา
นักเรียนที่มีตนทุนชีวิตต่ําตนทุนชีวิตมีความสัมพันธทางบวกกับการเห็นคุณคาในตนเองและการปรับตัวทางสังคม และการเห็น
คุณคาในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวทางสังคม และผลการวิจัยของศริยา ตั้งโฉลก (2555) ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธระหวางตนทุนชีวิตกับทักษะชีวิตและพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 300 คน พบวา นักเรียนที่มีตนทุนชีวิตตางกัน มีทักษะชีวิตและพฤติกรรมความรับผิดชอบแตกตางกัน
และตนทุนชีวิตของนักเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับทักษะชีวิตและพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ชวยในการสนับสนุนและสงเสริมตนทุนชีวิตในสวนของตัวนักเรียนเอง เพื่อใหเกิดทักษะชีวิตที่มีประสิทธิภาพ
และพฤติกรรมความรับผิดชอบที่ดีทั้งตอตนเองและสังคม
2. เพื่อใหผูปกครองและชุมชน มีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดทักษะชีวิตและพฤติกรรมความรับผิดชอบที่ดี
3. โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับชวงวัยเพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตใหกับเด็ก
นักเรียนซึ่งจะสงผลใหเกิดการรูจักคิด มีการตัดสินใจและแกปญหาไดอยางเหมาะสมทําใหสามารถปรับตัวและดําเนินชีวิต
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางตนทุนชีวิต ทักษะชีวิต และพฤติกรรมความรับผิดชอบ ของเด็กในแตละชวงวัย
ที่ตางกัน เพื่อใหทราบวาควรจะพัฒนาองคประกอบดานใด ในชวงเวลาใด ที่จะเกิดประโยชนมากที่สุด
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในอําเภอสอง จังหวัดแพร ดังนั้นควร
ศึกษาเพิ่มเติมในโรงเรียนประเภทอื่นดวยเชน โรงเรียนในสังกัดเอกชน วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค อาชีวศึกษา
หรือกลุมที่ไมไดอยูในระบบโรงเรียนเชนการศึกษานอกโรงเรียน
3. ควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตนทุนชีวิตกับตัวแปรอื่นที่นาสนใจ เชน ความฉลาดทางอารมณ
พฤติกรรมในการกลาแสดงออก สิ่งแวดลอมทางสังคม สังคมออนไลน ซึ่งมีอิทธิพลมากในยุคนี้ ไมวาจะเปนชวงอายุใดก็ตาม
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยสวนบุคคล ปจจัย
ดานทัศนคติ และปจจัยดานสิ่งแวดลอม ที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผูเขารวมโครงการตําบลจัดการสุขภาพ
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยใชแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงวิเคราะห จากกลุมตัวอยาง 170 คน ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมของปจจัยดานทัศนคติ
ตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับทัศนคติตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยูในระดับปานกลาง รอยละ 79.41
ในสวนปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็นดานสิ่งแวดลอม
ที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยูในระดับปานกลาง รอยละ 80 จากการวิเคราะหหาคาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล
กับปจจัยดานทัศนคติที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบวาปจจัยสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับปจจัยดานทัศนคติที่มีผลตอ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล กับปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบวาอายุมีความสัมพันธกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.021, df = 6, χ2 = 13.058) สวนปจจัยทัศนคติกับปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.375, df = 4, χ2 = 4.235)
คําสําคัญ: ทัศนคติ สิ่งแวดลอม พฤติกรรมการสูบบุหรี่
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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 (เครือขายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่, 2557) พบวา ยาสูบเปนพืชพื้นเมืองที่ชาว
อินเดียนแดงในทวีปอเมริกาเหนือ ใชนํามาสูบในพิธีกรรมตางๆ ซึ่งเมื่อสูดเอาควันจากใบยาสูบเขาไปแลว รูสึกวาสมองโลง
ทําใหรูสึกผอนคลาย โดยในสมัยนั้น ยังไมรูวาการสูดเอาควันจากใบยาสูบเขาไปนั้นเปนอันตรายหรือไม ตอมา พ.ศ. 2035
ชาวอิตาลี ชื่อ คริสโตเฟอร โคลัมบัส เปนนักเดินเรือใหโปรตุเกส ไดเดินทางไปพบทวีปอเมริกา และไดนํายาสูบกลับสู
แผนดินยุโรป หลังจากนั้นประมาณ 70 ป ใน พ.ศ. 2103 เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ชื่อ นายฌอง นิโกต เปนผูนําเมล็ดยาสูบ
ไปปลูกในกรุงปารีส ยาสูบจึงเผยแพรทั่วแผนดินยุโรปในที่สุด ตอมาชาวฮอลันดาหรือเนเธอรแลนด เปนผูนํายาสูบมายัง
ประเทศอินโดนีเซีย และไดแพรหลายไปทั่วทวีปเอเชีย ในชวงนั้นบุหรี่ยังไมแพรหลาย เนื่องจากบุหรี่ยังเปนแบบที่ใชมวน
ดวยมือ 200 ปตอมา พ.ศ. 2325 ไดมีการผลิตบุหรี่ดวยเครื่องจักรแทนการมวนดวยมือ ทําใหสามารถผลิตไดในจํานวน
มาก อุตสาหกรรมบุหรี่จึงขยายตัวอยางรวดเร็วไปทั่วโลก หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2461 การสูบบุหรี่ในประเทศ
ตางๆ ถือเปนเรื่องปกติ การสูบบุหรี่กลายเปนแฟชั่น และถือเปนคานิยมแพรหลายกันทั่วไป โดยที่ยังไมมีใครสามารถพิสูจน
ไดวาการสูบบุหรี่มีผลกระทบอะไรตอรางกายหรือไม และในปจจุบันไดมีการศึกษาคนควาและวิจัยเกี่ยวกับอันตรายจาก
บุหรี่ และเปนที่รูกันวาบุหรี่มีอันตรายตอสุขภาพ นอกจากตัวผูสูบบุหรี่เองแลวยังสงผลกระทบตอบุคคลรอบขางอีกดวย
แตก็ยังพบวามีการสูบบุหรี่กันอยางแพรหลายทั่วโลก ปจจุบันพบวามีจํานวนผูที่สูบบุหรี่ มากถึง 1,300 ลานคนทั่วโลก โดย
จําแนกออกเปนทวีปเอเชีย (รอยละ 54.5) รองลงมาเปนทวีปแอฟริกา (รอยละ 11.8) ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก(รอย
ละ 10.8) และยุโรปตะวันตก(รอยละ (9.8) ลาตินอเมริกา และหมูเกาะแคริเบียน (รอยละ 8.9) อเมริกาเหนือ (รอยละ 4.6)
(World Health Organization, 2007) นอกจากนี้ ยังพบวาบุหรี่เปนสาเหตุ ที่กอใหเกิดโรคมากมายที่ทําลายสุขภาพ ผลจาก
สํารวจพบวาการมีผูที่เสียชีวิตเพราะบุหรี่ เฉลี่ยปละ 6 ลานคน ในจํานวนนี้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง รอยละ 33 (ประมาณ
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2.2 ลานคน) เสียชีวิตเพราะปวยดวยระบบโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด รอยละ 29 (ประมาณ 1.87 ลาน
คน) และจากโรคอื่น ๆ รอยละ 7 (ประมาณ 4.8 แสนคน)
จากการสํารวจของศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (2549) พบวาอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทย
อายุ 15 ปขึ้นไป จํานวนผูสูบุหรี่เปนประจํา 9.54 ลานคน เปนผูชาย 9.02 ลานคัน ผูหญิง 0.52 ลานคน และสูบเปนครั้ง
คราวรวม 1.5 ลานคน อัตราการสูบบุหรี่ปจจุบันของประชากรไทย คือ 21.91% โดยสูบเปนประจํา 18.94 % ปริมาณการ
สูบเปนประจําเฉลี่ย 10 มวนตอวัน โดยเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ 15-19 ป รอยละ 58.2 อายุ 20-24 ป รอยละ 27.7 และ เริ่ม
สูบเมื่ออายุ 10 ป รอยละ 6.5 อัตราการสูบบุหรี่จําแนกตามระดับการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาที่ต่ํากวาอุดมศึกษา จะ
มีอัตราการสูบสูงกวาคนที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยพบวา 67 % ของผูสูบบุหรี่มีการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา
ตอนปลาย และรอยละของคนไทยจําแนกตามภาครวมทุกเพศ พบวา อัตราการสูบบุหรี่ของคนกรุงเทพมหานคร รอยละ
15.7 ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพฯ) รอยละ 19.9 ภาคเหนือ รอยละ 23.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 25.7 และ
ภาคใต รอยละ 24.4
จากปญหาดังกลาว ผูศึกษาในฐานะที่เปนบุคคลากรสาธารณสุขซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ผูเขารวมโครงการตําบลจัดการสุขภาพ รวมไปถึงความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของผูเขารวมโครงการตําบลจัดการ
สุขภาพ วาเปนไปในลักษณะใด เพื่อที่จะนําขอมูลจากศึกษาครั้งนี้ไปเปนประโยชนในการวางแผน และแกไขปญหา รวมถึง
เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการดูแลผูสูบบุหรี่ และปองกันอันตรายไมใหเกิดกับบุคคลรอบขางในชุมชนตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูเขารวมโครงการตําบลจัดการสุขภาพ ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเจดียหลวง
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปจจัยดานทัศนคติที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผูเขารวมโครงการตําบลจัดการสุขภาพ
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผูเขารวมโครงการตําบลจัดการสุขภาพ
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานทัศนคติกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของผูเขารวมโครงการตําบลจัดการสุขภาพ ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วิธีดําเนินวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เปนศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูเขารวมโครงการตําบลจัดการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย จํานวน 307 คน
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กลุมตัวอยาง เลือกกลุมตัวอยางโดยใชการสุม และคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน
(Taro Yamane, 1973, p. 125) โดยใหมีคาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางเทากับรอยละ 5 ทําใหไดขนาดของกลุมตัวอยาง
เทากับ 170 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล โดยมีจํานวน 15 ขอ แบงเปน ระดับ อายุ เพศ สถานสมรส การศึกษา อาชีพ รายได
และพฤติกรรมการสูบบุหรี่
สวนที่ 2 ปจจัยดานทัศนคติที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จํานวน 10 ขอ (คาความเชื่อมั่น = 0.687)
มีมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ คือ
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
หมายถึง ขอคําถามไมตรงกับความรูสึกและความคิดมากที่สุด
ไมเห็นดวย
หมายถึง ขอคําถามไมตรงกับความรูสึกและความคิดมากกวา 50%
ไมแนใจ
หมายถึง ขอคําถามที่ไมแนใจในคําตอบ
เห็นดวย
หมายถึง ขอคําถามตรงกับความรูสึกหรือความคิดมากกวา 50%
เห็นดวยอยางยิ่ง
หมายถึง ขอคําถามตรงกับความรูสึกและความคิดมากที่สุด
โดยที่ผูตอบคําถามจะสามารถเลือกคําตอบไดเพียง 1 ขอเทานั้นในแตละขอคําถามโดยใหเลือกคําตอบขอที่คิดวา
ใชมากที่สุดตามความคิดของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะมีระดับการใหคะแนนสําหรับคําถามแตละขอ คือ
ขอความเชิงบวก มีลําดับคะแนนคือ
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ใหคะแนน
1
คะแนน
ไมเห็นดวย
ใหคะแนน
2
คะแนน
ไมแนใจ
ใหคะแนน
3
คะแนน
เห็นดวย
ใหคะแนน
4
คะแนน
เห็นดวยอยางยิ่ง
ใหคะแนน
5
คะแนน
ขอความเชิงลบ มีลําดับคะแนน 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 พิจารณาคาคะแนนที่ไดจากการสัมภาษณ
โดยใชสถิติ คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) รอยละ ของระดับความเหมาะสมตามเกณฑที่ตั้งไวดังนี้
1.00-2.33

หมายถึง มีความเหมาะสมระดับต่ํา

2.34-3.66

หมายถึง มีความเหมาะสมระดับกลาง

3.67-5.00

หมายถึง มีความเหมาะสมระดับสูง

สวนที่ 3 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จํานวน 10 ขอ (คาความเชื่อมั่น = 0.712)
มีมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ คือ
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
หมายถึง ขอคําถามไมตรงกับความรูสึกและความคิดมากที่สุด
ไมเห็นดวย
หมายถึง ขอคําถามไมตรงกับความรูสึกและความคิดมากกวา 50%
ไมแนใจ
หมายถึง ขอคําถามที่ไมแนใจในคําตอบ
เห็นดวย
หมายถึง ขอคําถามตรงกับความรูสึกหรือความคิดมากกวา 50%
เห็นดวยอยางยิ่ง
หมายถึง ขอคําถามตรงกับความรูสึกและความคิดมากที่สุด
โดยที่ผูตอบคําถามจะสามารถเลือกคําตอบไดเพียง 1 ขอเทานั้นในแตละขอคําถามโดยใหเลือกคําตอบขอที่คิดวา
ใชมากที่สุดตามความคิดของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะมีระดับการใหคะแนนสําหรับคําถามแตละขอ คือ
ขอความเชิงบวก มีลําดับคะแนนคือ
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ใหคะแนน
1
คะแนน
ไมเห็นดวย
ใหคะแนน
2
คะแนน
ไมแนใจ
ใหคะแนน
3
คะแนน
เห็นดวย
ใหคะแนน
4
คะแนน
เห็นดวยอยางยิ่ง
ใหคะแนน
5
คะแนน
ขอความเชิงลบ มีลําดับคะแนน คือ
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ใหคะแนน
5
คะแนน
ไมเห็นดวย
ใหคะแนน
4
คะแนน
ไมแนใจ
ใหคะแนน
3
คะแนน
เห็นดวย
ใหคะแนน
2
คะแนน
เห็นดวยอยางยิ่ง
ใหคะแนน
1
คะแนน
การแปลความหมายความคิดเห็นดานความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ พิจารณาคาคะแนนที่ไดจากการสัมภาษณ
โดยใชสถิติ คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) รอยละ ของระดับความเหมาะสมตามเกณฑที่ตั้งไวดังนี้
1.00-2.33

หมายถึง มีความเหมาะสมระดับต่ํา

2.34-3.66

หมายถึง มีความเหมาะสมระดับกลาง

3.67-5.00

หมายถึง มีความเหมาะสมระดับสูง
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ซึ่งไดจากการคํานวณสูตรอันตรภาคชั้นดังนี้
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ชี้แจงวัตถุประสงคในการทําวิจัยพรอมทั้งขออนุญาตและทําหนังสือแจงไปยังหนวยงานตนสังกัดและผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
2. กําหนดนัดหมายผูเขารวมโครงการที่จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
3. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยกําหนดระยะเวลาในการทําแบบสอบถาม 30 นาที โดยหลังจาก
ที่ ไ ด ข อ มู ล จากการเก็ บ ข อ มู ล เรี ย บร อ ยแล ว ต อ งทํ า การเก็ บ ข อ มู ล ไว เ ป น ความลั บ ไม มี ก ารเผยแพร ร ายชื่ อ ผู ต อบ
แบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ
1. สถิติพรรณนาขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ดวยคาความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย
2. วิ เ คราะห ห าความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรต น คื อ ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล กั บ ป จ จั ย ด า นทั ศ นคติ แ ละป จ จั ย
ดานสิ่งแวดลอม ดวยวิธีการทดสอบ 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 ต่ํากวา
5,000 บาทตอเดือน รอยละ 90.00 รองลงมาคือ 5,001–10,000 บาท รอยละ 7.06 และไมมีรายได รอยละ 2.94
พฤติกรรมการสูบบุหรี่พบวาสวนใหญ สูบบุหรี่วันละ 1–3 มวน สูบบุหรี่มานาน 37–54 ป และเริ่มสูบเมื่ออายุ 15–24 ป
คิดเปนรอยละ 89.41, 51.76 และ 55.88 ตามลําดับ สวนใหญสูบเปนประจําทุกวันรอยละ 95.29 โดยหลังจากตื่นเชาแลว
สวนใหญจะสูบบุหรี่หลังจากตื่นนอนมากกวา 30 นาที รอยละ 90.00 ชอบสูบบุหรี่หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ รอยละ 79.41
สวนใหญเคยเลิกสูบบุหรี่มาแลว และสวนใหญเคยเลิกมาสูบมาแลว 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 93.53 และ 87.42 ตามลําดับ
โดยสาเหตุที่ทําใหเคยเลิกสูบบุหรี่สวนใหญคือ สุขภาพไมดี รอยละ 60.38 ใชวิธีการเลิกสูบแบบ เลิกสูบทันที รอยละ 84.28
แตสาเหตุที่กลับไปสูบบุหรี่อีกครั้ง สวนใหญเปนเพราะจิตใจไมเขมแข็งพอ รอยละ 71.70 สวนใหญเคยไดรับคําแนะนํา
ในการเลิกบุหรี่ และไดรับคําแนะนําจากโรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 88.82 และ 54.97 ตามลําดับ
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สวนที่ 2 ปจจัยดานทัศนคติที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ระดับทัศนคติที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เมื่อพิจารณาเปนรายขอประเด็นที่กลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุด
คื อ การสู บ บุ ห รี่ เ ป น การสิ้ น เปลื อ งเงิ น ทอง รองลงมาคื อ การสู บ บุ ห รี่ เ ป น การทํ า ลายสุ ข ภาพตนเองและคนใกล ตั ว
มีคาเฉลี่ย 2.70 และ 2.69 ตามลําดับ สวน ประเด็นที่กลุมตัวอยางไมเห็นดวยมากที่สุดคือ การสูบบุหรี่ทําใหกลาแสดงออก
มากขึ้น รองลงมา คือ การเลิกสูบบุหรี่เปนการทําลายบุคลิกภาพของตนเอง โดยมีคาเฉลี่ย 1.47 และ 1.62 ตามลําดับ
สวนภาพรวมของปจจัยดานทัศนคติตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับทัศนคติตอพฤติกรรม
การสูบบุหรี่อยูในระดับปานกลาง รอยละ 79.41 รองลงมา คือ อยูในระดับสูง รอยละ 19.41 และอยูในระดับต่ํา รอยละ 1.18
สวนที่ 3 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เมื่อพิจารณาเปนรายขอประเด็นที่กลุมตัวอยางเห็นดวย
มากที่สุด คือ บุคคลในครอบครัวเห็นวาการสูบบุหรี่เปนเรื่องปกติทั่วไปรองลงมาคือ ขาวสารเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ ทํา
ใหทานอยากเลิกสูบบุหรี่ มีคาเฉลี่ย 2.64 และ 2.62 ตามลําดับ สวน ประเด็นที่กลุมตัวอยางไมเห็นดวยมากที่สุด คือ การ
เห็นภาพคนสูบบุหรี่ หรือซองบุหรี่ ที่ถูกทําใหมองเห็นไมชัดจากสื่อโทรทัศนหรือสื่อสิ่งพิมพทําใหอยากสูบบุหรี่ รองลงมา
คือ การโฆษณาบุหรี่ ภาพคนสูบบุหรี่ ที่ทําใหคิดถึงการสูบบุหรี่ โดยมีคาเฉลี่ย 1.33 และ 1.53 ตามลําดับ
สวนภาพรวมของปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความคิดเห็น
ดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยูในระดับปานกลาง รอยละ 80 รองลงมา คือ อยูในระดับสูง รอยละ 17.65
และอยูในระดับต่ํา รอยละ 2.35
สวนที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได
และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่
คือ อายุ ดังตารางที่ 1
ตาราง 1 แสดงความสัมพันธระหวางอายุกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ระดับปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ต่ํา
กลาง
สูง
รวม

อายุ
35–51 ป
52–68 ป
2
0
35
72
5
23
42
95

18–34 ป
0
7
1
8

หมายเหตุ: คา P-value = 0.021, df = 6, χ2 = 13.058
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67–83 ป
2
22
1
25

รวม
4
136
30
170

จากตาราง 1 จากการวิเคราะหหาคาความสัมพันธของอายุกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่
พบวาอายุมีความสัมพันธกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(P-value = 0.021)
สวนที่ 5 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานทัศนคติ กับปจจัยดานสิ่งแวดลอมตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยดานทัศนคติกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ระดับปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ต่ํา
กลาง
สูง
รวม

สูง
3
30
0
33

ระดับปจจัยดานทัศนคติ
กลาง
ต่ํา
27
0
104
2
4
0
135
2

รวม
30
136
4
170

หมายเหตุ: คา P-value = 0.375, df = 4, χ2 = 4.235
จากการวิเคราะหหาคาความสัมพันธปจจัยดานทัศนคติกับปจจัยดานสิ่งแวดลอม พบวาปจจัยดานทัศนคติไมมี
ความสัมพันธกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.375)

วิจารณและสรุปผล
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในโครงการตําบลจัดการสุขภาพ ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
เจดียหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยมีความเห็นวากลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่นี้ สวนใหญเปนกลุมบุคคลวัยแรงงานและ
วัยสูงอายุซึ่งอยูในสภาพแวดลอมที่ในอดีตมีความคิดเห็นวาการสูบบุหรี่เปนเรื่องปกติ และทําใหมีผูสูบบุหรี่กันเปนจํานวนมาก และ
พบเห็นกันภายในครอบครัวหรือกลุมเพื่อน เกิดเปนความเคยชิน ซึ่งสอดคลองกับ ชูชัย ศุภวงค, สุภกร บัวสาย และนวลอนันต ตันติ
เกตุ (2540) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทยทั่วประเทศ พบวา ในครอบครัวที่สมาชิกมีการสูบบุหรี่จะทําให
วัยรุนมีโอกาสติดบุหรี่สูง และการสูบบุหรี่ของบิดามีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ของบุตร และสอดคลองกับยุวลักษณ ขันอาสา
(2541) ไดทําการศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เขตกรุงเทพมหานคร พบวา วัยรุนหญิง มักใชกลุมเพื่อนอางอิงเสมอในแงความคิด ความรูสึก การกระทํา
เพราะบุคคลตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม และตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อน เมื่อกลุมที่ตนเองใชอางอิงสูบบุหรี่ บุคคลที่ไม
สูบบุหรี่ในกลุมนั้นก็ยอมมีแนวโนมที่จะสูบบุหรี่ตามไปดวย และการเอาตามอยางบุคคลอื่น ในสังคมทุกสังคมจะมีบุคคลแทบทุก
ประเภทที่สูบบุหรี่ เด็กนักเรียนไดรับแบบอยางจาก พอ แม หรือครอบครัว ครู อาจารย ดารา ภาพยนตร ดังนั้นเด็กนักเรียนจึงเอา
แบบอยาง โดยการลองสูบบุหรี่ จากสถานการณดังกลาวทําใหสภาพสังคมกลายเปนสังคมที่มีแตการสูบบุหรี่และกลายเปนเรื่อง
ปกติ ผูสูบบุหรี่สวนใหญจะเริ่มสูบเมื่ออายุ 15 – 24 ป แตเมื่อบุหรี่มีราคาแพงก็จะทําใหลดปริมาณการสูบบุหรี่ลงที่สอดคลองกับ
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ลดา เลื่องตระกูล (2548) ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา 1. พฤติการณสูบบุหรี่ สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ นิสิตนักศึกษา สวน
ใหญพักอาศัยอยูในหอพัก มีรายไดตอเดือน 5,000 บาทขึ้นไป 2. วัยรุนมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่มาจากอยากรูอยากลอง ในแตละวัน
สูบบุหรี่ต่ํากวา 10 มวน วัยรุนเมื่อเห็นผูสูบบุหรี่มีความคิดเห็นเฉยๆ หากบุหรี่มีราคาแพงขึ้นจะลดปริมาณการสูบลง เพราะเปนการ
สิ้นเปลือง การสูบบุหรี่ทําใหเกิดผลกระทบตอคนรอบขาง ภาพโฆษณาขางซองบุหรี่และขาวสารเกี่ยวกับอันตรายจากบุหรี่ทําให
อยากเลิกสูบบุหรี่ กลุมสังคมหรือกลุมเพื่อนสูบบุหรี่ทําใหทานสูบบุหรี่ตามเพื่อเขากลุมหรือสังคมสอดคลองกับ จิราพร สุวรรณธี
รางกูร (2542) ศึกษาเรื่องปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ของวัยรุนในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม พบวาการมีเพื่อนสูบบุหรี่มี
โอกาสทําใหสูบบุหรี่ตามเพื่อนได เพราะฉะนั้นในการดูแลและปองกันการสูบบุหรี่ควรมีการวางแผนจัดการแกไขปญหากอนที่จะติด
หรือสูบบุหรี่ และจากการวิเคราะหหาคาความสัมพันธของอายุกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบวา
อายุมีความสัมพันธกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value =
0.021) แตจากการวิเคราะหหาคาความสัมพันธปจจัยดานทัศนคติกับป จจัยดานสิ่งแวดลอม พบวาปจจัยดานทัศนคติไม มี
ความสัมพันธกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.375) เนื่องการสูบบุหรี่มีผลกระทบ
ตางๆ รอบดาน ทั้งดานครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ควรสรางความตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ สราง
แรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่ใหกับกลุมผูสูบ ชี้นําใหเห็นถึงประโยชนของการเลิกสูบบุหรี่ เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
ตนเอง คนรอบขางในสังคม รวมไปถึงปองกันปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมดวย
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการแกไขความเขาใจเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของคนในครอบครัวและสังคม ซึ่งจากการวิเคราะห พบวา
บุคคลในครอบครัวเห็นวาการสูบบุหรี่เปนเรื่องปกติทั่วไป
2. ควรมีการวิจัยพัฒนานวัตกรรมแนวทางการชวยเหลือผูที่เลิกสูบบุหรี่ไดไมใหกลับไปสูบบุหรี่ซ้ําอีก และศึกษา
การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนตอการเลิกบุหรี่
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษากึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการประคบรอนดวย
ถั่ ว เขี ย วและการประคบสมุ น ไพรด ว ยลู ก ประคบสมุ น ไพรในผู รั บ บริ ก ารที่ มี อ าการปวดหลั ง กลุ ม ตั ว อย า งคั ด เลื อ ก
แบบบังเอิญ จํานวนทั้งสิ้น 50 คนแบงเปน 2 กลุม ๆ ละ 25 คน โดยวิธีการจับฉลาก คือ กลุมที่ 1 ประคบรอนดวยถั่วเขียว
และกลุมที่ 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 อายุมากที่สุด 68 ป และอายุนอยที่สุด 28 ป สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม รายไดเฉลี่ย 8,762 ตอเดือน
จากการเปรียบเทียบผลการประคบรอนดวยถั่วเขียวและการประคบสมุนไพรใหผลที่ไมแตกตางกัน โดยทั้ง 2 รูปแบบการ
ประคบสงผลตอระดับชีพจรลดลง เพิ่มความยืดหยุนของหลัง และลดอาการปวดหลังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และกลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจในระดับมากทั้งตอการประคบรอนดวยถั่วเขียวและการประคบสมุนไพร
คําสําคัญ: ปวดหลัง การประคบ ถั่วเขียว สมุนไพร
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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
ที่เกี่ยวของกับการตรวจวินิจฉัย การบําบัดรักษา การปองกันโรคหรือการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพของมนุษย โดยใช
การนวด การอบ และการประคบสมุน ไพร โดยอาศั ยความรูห รื อ ตํา ราที่ไ ดถ ายทอดและพั ฒ นาสื บต อกั นมาจั ด การ
ใหบริการผูปวย โดยอาศัยความชํานาญเฉพาะทางความรวดเร็วความถูกตองและความมีประสิทธิผ ล เพื่อใหผูปว ย
ที่รับบริการไดรับประโยชนสูงสุด (กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก, 2555, หนา 12)
การประคบสมุ น ไพรเป น การนํ า ประโยชน ข องความร อ นผสมผสานกั บ สมุ น ไพรไทยมาใช รั ก ษาอาการปวด
ตามสวนตาง ๆ ของรางกาย การทําลูกประคบสมุนไพรใชสมุนไพรไทยหลายอยางมาหอรวมกัน สวนใหญจะเปนยาสมุนไพร
ที่มีน้ํามันหอมระเหยซึ่งเมื่อถูกความรอนจะระเหยออก เชน ไพล ขมิ้นชัน ตะไคร ผิวมะกรูด ใบมะขาม ใบสมปอย เกลือ
การบู ร พิ ม เสน เป น ต น การประคบสมุ น ไพรเป น วิ ธี ก ารบํ า บั ด รั ก ษาของแพทย แ ผนไทย โดยสามารถนํ า ไปใช คู กั บ
การนวดแผนไทยโดยใชลูกประคบสมุนไพรหลังการนวดแผนไทยซึ่งผลที่ได เชน บรรเทาอาการปวดเมื่อย ลดอาการบวมอักเสบ
ของกลามเนื้อเอ็นขอตอ ลดอาการเกร็งของกลามเนื้อ ชวยใหเนื้อเยื่อพังผืดยืดตัวออก ลดการติดขัดของขอตอ ลดอาการปวด
ชวยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต เปนตน นอกจากนี้ลูกประคบสมุนไพรยังมีกลิ่นเฉพาะของสมุนไพรชวยทําใหผอนคลาย
ความตึงเครียดได (พรรณี ปงสุวรรณ, 2552)
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลป า แดด อํ า เภอป า แดด จั ง หวั ด เชี ย งราย เป น หน ว ยงานที่ เ ป ด ให บ ริ ก าร
แพทย แ ผนไทยโดยการตรวจรั ก ษาการใช ย าสมุ น ไพร การประคบสมุ น ไพร การอบสมุ น ไพร การนวดรั ก ษาโรค
ให คํ า ปรึ ก ษาป ญ หาสุ ข ภาพ ตั้ ง แต ป ง บประมาณ 2553 ตามนโยบายของกระทรวงทรวงสาธารณสุ ข ที่ ส นั บ สนุ น
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ให โ รงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลเป ด ให บ ริ ก ารแพทย แ ผนไทยและตามภารกิ จ ของงานการแพทย แ ผนไทยและ
การแพทยทางเลือกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายที่มีภารกิจพัฒนารูปแบบสงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริการ
ดานการแพทยแผนไทยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกอื่น จากสถิติปงบประมาณ 2556 ที่ผานมา การแพทยแผนไทย
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแดด นั้น มีประชาชนมารับบริการรักษาดวยแพทยแผนไทยคิดเปนรอยละ 41.40 ของ
ผูมารับบริการการรักษาพยาบาลทั้งหมด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, 2557) ซึ่งถือวาสูงกวามาตรฐานขั้นต่ําที่
ต องมี ผู มารั บบริ การรั กษาด วยแพทย แผนไทย ร อ ยละ 16 ของผู ม ารั บ บริ ก ารการรั ก ษาพยาบาลทั้ ง หมด (สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, 2557) สวนใหญผูมารับบริการแพทยแผนไทยจะมารับบริการดวยอาการปวดตามรางกาย
เชน หลัง แขน ขา บาและไหล เปนตน โดยในปงบประมาณ 2557 ที่ผานมามีผูรับบริการแพทยแผนไทยบริเวณหลังมากที่สุด
อยูที่รอยละ 44.31 โดยผูรับบริการไดรับการรักษาดวยวิธีหัต ถการแผนไทย คือ การนวดเพื่อการรักษา และประคบ
สมุนไพร บริเวณที่มีอาการปวด และจากการสังเกตการใหบริการประคบสมุนไพรที่ผานมา พบวาผูรับบริการสวนหนึ่งรูสึก
ไมพึงพอใจตอกลิ่นสมุนไพรจากลูกประคบ และมีอาการเวียนศีรษะรวมดวย ทางผูใหบริการก็จะเปลี่ยนจากการประคบ
สมุนไพรเปนการประคบรอนดวยผาขนหนูนึ่งแทน แตมักจะเกิดปญหาเสื้อผาของผูรับบริการเปยกจาก การประคบรอน
ดวยผาขนหนู และเวลาในการเก็บความรอนของผาขนหนูมีระยะเวลาที่สั้นกวาลูกประคบมาก ดังนั้น ผูวิจัยจึงคิดหาวิธี
ในการประคบรอน อื่น ๆ ที่สามารถทดแทนการประคบสมุนไพรขึ้น และจากการศึกษาคนควาพบวาเมล็ดถั่วเขียวสามารถ
เก็บความรอนได (โนรี ซันสะอะ, 2556) จึงเกิดแนวคิดในการประยุกตผลการเก็บความรอนของเมล็ดถั่วเขียวมาทําลูกประคบ
ถั่วเขียวแทนลูกประคบสมุนไพรในกรณีที่ผูมารับบริการไมพึงพอใจตอกลิ่นของสมุนไพรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลปาแดดและเพื่อเปนการศึกษาประสิทธิผลของการประคบรอนดวยลูกประคบถั่วเขียวตอการลดปวดและเปรียบเทียบ
กับการประคบสมุนไพร จึงเกิดเปนงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาผลของการประคบรอนดวยถั่วเขียว ในผูมีอาการปวดหลัง
2. เพื่อศึกษาผลของการประคบสมุนไพร ในผูมีอาการปวดหลัง
3. เพื่อเปรียบเทียบผลของการประคบรอนดวยถั่วเขียวและการประคบสมุนไพร ในผูมีอาการปวดหลัง

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วิธีดําเนินวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนวิจัยวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูรับบริการที่มีอาการปวดหลัง ไมมีภาวะแทรกซอน ไมมีโรคประจําตัว มารับ
บริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ไดรับการตรวจวินิจฉัยโดยเจาหนาที่
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแดดและไดรับคําแนะนําใหรักษาโดยวิธีการแพทยแผนไทย
จํานวนอาสาสมัครทั้งหมด 50 คนแบงเปน 2 กลุมโดยวิธีการจับฉลาก แบงกลุมละ 25 คน คือ กลุมที่ 1 ประคบรอนดวย
ถั่ว เขียว และกลุม ที่ 2 ประคบสมุนไพรดวยลูกประคบสมุน ไพร การคัดเลื อกกลุม ตัวอยางโดยการเลื อกแบบบัง เอิญ
(Accidental Sampling) โดยสุ ม จากผู รั บ บริ ก ารที่ มี อ าการปวดหลั ง และไม ไ ด รั บ การรั ก ษาด ว ยวิ ธี อื่ น ที่ ม ารั บ บริ ก าร
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ที่ โ รงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลป า แดด ทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง จํ า นวนทั้ ง หมด 50 คน โดยต อ งเป น ผู ที่ ไ ด รั บ
การตรวจวินิจฉัยโดยเจาหนาที่สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแดดไมมีโรคประจําตัว
ไมมีการอักเสบบริเวณที่ปวด คือ บวม แดง รอน ไมมีไขเกิน 38.5 องศาเซลเซียส ไมเปนโรคผิวหนัง ไมเปนโรคติดตอที่เปน
อันตราย เชน วัณโรค และมีความสมัครใจและยินดีเขารวมโครงการวิจัยครั้งนี้
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามโดยการสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิด
ทฤษฎีและผลงานวิจัยตาง ๆ ประกอบดวย 4 สวนคือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ สวนสูง น้ําหนัก สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได
สวนที่ 2 แบบบันทึกการรักษากอนและหลังการทดลอง ไดแก ความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท) ชีพจร (ครั้ง/นาที)
และความยืดหยุนของลําตัว (เซนติเมตร)
สวนที่ 3 แบบวัดระดับความเจ็บปวด (Visual rating scale: VRS) โดยใชประเมินวัดความปวดตามความรูสึกของ
ผูรับบริการ ตั้งแตไมมีความรูสึกปวดจนกระทั่งรูสึกปวดมาก จนรูสึกทนไมได โดยทําเครื่องหมายกากบาท หรือชี้ลงบนตัวเลข
ระหวาง 0–10 ที่ตรงกับความรูสึกปวดของผูรับบริการมากที่สุด
สวนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจ ตอการประคบ แบบลิเคิรทสเกล (Likert Scale) โดยใหทําเครื่องหมายลง
ในชองวางหนาระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความรูสึกของผูรับบริการมากที่สุด แบงเปนระดับตั้งแต มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย และนอยที่สุด
จากนั้นนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญ 3 ทานชวยพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
ใหครอบคลุมเนื้อหา (Content validity) และนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม กอนนําไปทดลองใชกับประชากรกลุมตัวอยาง
ที่ศึกษาในตําบลใกลเคียง คือ ผูรับบริการที่มีอาการปวดหลัง ไมมีภาวะแทรกซอน ไมมีโรคประจําตัว รับบริการที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลปาแงะ อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ไดรับการตรวจวินิจฉัยโดยเจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลสง เสริม สุ ข ภาพตํ าบลป าแงะ และไดรับคํา แนะนํ าใหรัก ษาโดยวิธีการแพทยแ ผนไทย จํ านวน 20 คน
คํานวณหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cranach’s Alpha Coefficient) มีคาความเที่ยง
เทากับ 0.77
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ใชเวลาในการดําเนินการเก็บขอมูล 1 เดือน ซึ่งแบงขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ
ผูศึกษาติดตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
เพื่อขอขอมูลและขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัย และประสานงานกับกลุมประชาชนในเขตรับผิดชอบในการวิจัย
ในครั้งนี้ ผูวิจัยชี้แจงกับกลุมอาสาสมัครที่เปนคนปกติไมมีโรคประจําตัวและมีอาการปวดหลัง ในพื้นที่ตําบลปาแดด อําเภอปาแดด
จังหวัดเชียงราย หรือใกลเคียงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
ถึงวัตถุประสงคในการทําวิจัยและวิธีการวิจัย เพื่อสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน
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2. ขั้นดําเนินการวิจัย
ผู วิ จั ย คั ด เลื อ กอาสาสมั ค รที่ มี อ าการปวดหลั ง ตามเกณฑ ที่ ตั้ ง ไว โดยเจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแดดเปนผูตรวจประเมินรางกาย โดยสอบถามความสมัครใจเขารวมโครงการ
และผูที่ตองการเขารวมโครงการวิจัยจะไดรับคําอธิบายถึง ขั้น ตอน และวิธีการทดลองตาง ๆ อยางละเอียด และให
ผูเขารวมโครงการเซ็นชื่อในใบยินยอม พรอมรับการอธิบายการเตรียมตัวกอนเขารวมโครงการ แลวจึงจับฉลากเลือก
วิธีการทดสอบทําการทดลองและวัดคาตัวแปรตาง ๆ กอน และ หลังการทดลองรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลตอไป
3. ขั้นรวบรวมขอมูล
ใหอาสาสมัครจับฉลากเลือกวิธีการประคบ
สภาวะที่ 1 คือ ประคบรอนดวยถั่วเขียว โดยไมมีการนวดกอน ที่บริเวณหลังของอาสาสมัครในทานอนคว่ํา
ใชเวลาในการประคบ 20 นาที
สภาวะที่ 2 คือ ประคบสมุนไพรดวยลูกประคบสมุนไพร โดยไมมีการนวดกอน ที่บริเวณหลังของอาสาสมัคร
ในทานอนคว่ํา โดยใชเวลาในการประคบ 20 นาที
การเก็บขอมูลโดยการวัดคาตัวแปรตาง ๆ กอนและหลังการทดสอบหลังการสอบถามของกลุมตัวอยางและ
กลุมเปรียบเทียบวิเคราะหขอมูลและแปรผลขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เขียนรายงานการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติที่ใหวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียดดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากร ไดแก เพศ อายุ สวนสูง น้ําหนัก
สถานภาพ ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แบบบันทึกการรักษา โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงวิเคราะห (Analytical Statistics) วิเคราะหเปรียบเทียบภายในกลุมเดียวกัน ระหวางกอนและหลังการ
ประคบ โดยการทดสอบคา Paired t-test และเปรียบเทียบกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน 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 ชวงอายุนอยที่สุดอายุระหวาง 53-60 ป คิดเปน
รอยละ 6.00 โดยมีอายุมากที่สุด คือ 68 ป และมีอายุนอยที่สุด คือ 28 ป คาเฉลี่ยของอายุทั้งหมดอยูที่ 44 ป กลุมตัวอยาง
มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยูในชวง 18.5–22.9 มากที่สุดรอยละ 60.00 รองลงมาอยูในชวง 23–24.9 คิดเปนรอยละ 18.00
สวนใหญอยูในสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 68.00 รองลงมาอยูในสถานภาพหมายคิดเปนรอยละ 18.00 กลุมตัวอยาง
ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีระดับการศึกษาสูงสดอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 28.00 รองลงมาอยูในระดับ
อนุปริญญา/ปวส. คิดเปนรอยละ 20.00 สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 34.00 รองลงมาประกอบอาชีพ
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รับจางทั่วไปและคาขาย คิดเปนรอยละ 16.00 โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากที่สุดในชวง 5,001–10,000 บาทคิดเปน
รอยละ 44.00 รองลงมานอยกวา 5,001 บาทคิดเปนรอยละ 32.00 โดยคาเฉลี่ยของรายไดทั้งหมดอยูที่ 8,672 บาทตอเดือน
ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ย (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และคาการเปลี่ยนแปลงกอนและหลังประคบรอน
ดวยถั่วเขียวในกลุมตัวอยางที่มีอาการปวดหลัง จํานวน 25 คน
ตัวแปร
ความดันโลหิตตัวบน
(มิลลิเมตรปรอท)
ความดันโลหิตตัวลาง
(มิลลิเมตรปรอท)
อัตราชีพจร
(ครั้ง/นาที)
ความยืดหยุนของรางกาย
(เซนติเมตร)
ระดับความเจ็บปวดดวยสายตา
(Visual rating scales : VRS)
ระดับความพึงพอใจ

กอน
120.08(9.19)

ประคบถั่วเขียว Mean (S.D.)
หลัง
เปลี่ยนแปลง (p-value)
122.68(4.90)
2.60(p = 0.177)

69.96(4.70)

71.96(4.10)

2.00(p = 0.098)

74.76(8.16)

70.76(8.16)

-4.00(p = 0.000)**

3.48(1.33)

5.92(1.71)

2.44(p = 0.000)**

5.40(0.71)

3.00(0.76)

-2.40(p = 0.000)**

3.48(0.65)

4.20(0.58)

0.72(p = 0.000)**

หมายเหตุ: สัญลักษณ ** หมายถึง p-value < 0.01
จากตาราง 1 พบวา เมื่อตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยความดันโลหิตตัวบน ความดันโลหิตตัวลาง อัตราชีพจร
ความยืดหยุนทางรางกาย ระดับความเจ็บปวดดวยสายตา (Visual rating scales: VRS) และระดับความพึงพอใจ โดยวิเคราะห
คาทางสถิติโดยใช Paired t-test ของการประคบรอนดวยถั่วเขียว พบวา ระดับอัตราชีพจรหลังการประคบรอนดวยถั่วเขียว
มีอัตราลดลง ที่ 4 ครั้ง/นาที อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01 กลุมตัวอยางมีความยืดหยุนของรางกายหลัง
การประคบรอนดวยถั่วเขียวเพิ่มขึ้น 2.44 เซนติเมตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01 และจากการประเมิน
ระดับความเจ็บปวดดวยสายตา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับความเจ็บปวดลดลง จาก 5.40 เหลือ 3.00 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01 และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นหลังการประคบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01
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ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ย(คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และคาการเปลี่ยนแปลงกอนและหลังประคบสมุนไพร
ในกลุมตัวอยางที่มีอาการปวดหลัง จํานวน 25 คน
ตัวแปร
ความดันโลหิตตัวบน
(มิลลิเมตรปรอท)
ความดันโลหิตตัวลาง
(มิลลิเมตรปรอท)
อัตราชีพจร
(ครั้ง/นาที)
ความยืดหยุนของรางกาย
(เซนติเมตร)
ระดับความเจ็บปวดดวยสายตา
(Visual rating scales : VRS)
ระดับความพึงพอใจ

ประคบสมุนไพร Mean (S.D.)
เปลี่ยนแปลง
หลัง
(p-value)
122.80
-0.56
(5.57)
(p=0.747)
74.00
0.560
(5.52)
(p=0.696)
76.36
-4.12
(5.02)
(p=0.000)**
6.76
2.32
(1.51)
(p=0.000)**
2.92
-2.68
(1.12)
(p=0.000)**
4.00
0.48
(0.76)
(p=0.015)

กอน
123.36
(4.99)
73.48
(5.46)
80.48
(4.83)
4.44
(1.16)
5.62
(1.00)
3.52
(0.96)

หมายเหตุ: สัญลักษณ ** หมายถึง p-value < 0.01
จากตาราง 2 พบวา เมื่อ ตรวจสอบความแตกตางของค าเฉลี่ยความดั นโลหิ ตตัว บน ความดันโลหิตตั ว ลา ง
อัตราชีพจร ความยืดหยุนทางรางกาย ระดับความเจ็บปวดดวยสายตา (Visual rating scales: VRS) และระดับความพึงพอใจ
โดยวิเคราะห คาทางสถิติโดยใช Paired t-test ของการประคบสมุนไพรพบวา ระดับอัตราชีพจรหลังการประคบสมุนไพร
มีอัตราลดลงที่ประมาณ 4 ครั้ง/นาที อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01 กลุมตัวอยางมีความยืดหยุนของ
รางกายหลังการประคบสมุนไพรเพิ่มขึ้น 2.32 เซนติเมตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01 และจาก
การประเมินระดับความเจ็บปวดดวยสายตา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับความเจ็บปวดลดลง จาก 5.62 เหลือ 2.92
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01 และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับ 4 คือพึงพอใจมากหลัง
การประคบ
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ตาราง 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเฉลี่ยความแตกตางของผลหลังการประคบรอนดวยถั่วเขียวและประคบ
สมุนไพรในอาสาสมัคร จํานวนกลุมละ 25 คน
ตัวแปร
ความดันโลหิตตัวบน
(มิลลิเมตรปรอท)
ความดันโลหิตตัวลาง
(มิลลิเมตรปรอท)
อัตราชีพจร
(ครั้ง/นาที)
ความยืดหยุนของรางกาย
(เซนติเมตร)
ระดับความเจ็บปวดดวย
สายตา
(Visual rating scales : VRS)
ระดับความพึงพอใจ

ประคบถั่วเขียว
Mean
122.68

ประคบสมุนไพร
Mean
122.80

71.96

74.00

70.76

76.36

5.92

6.76

3.00

2.92

4.20

4.00

Mean Difference
(p-value)
-3.16
(p=0.219)
-1.44
(p=0.435)
-0.12
(p=0.598)
-0.12
(p=0.737)
-0.28
(p=0.268)

-8.264 ถึง
1.944
-5.120 ถึง
2.240
-0.574 ถึง
0.334
-0.834 ถึง
0.594
-0.782 ถึง
0.222

-0.24
(p=0.327)

-0.728 ถึง
0.248

95% CI

จากตาราง 3 พบวาเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและคาเฉลี่ยความแตกตางหลังการทดลอง ระหวางการประคบรอน
ดวยถั่วเขียวและประคบสมุนไพร ทั้งสองวิธีพบวา ระดับความดันโลหิต อัตราชีพจร ของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมอยูในระดับปกติ
มีความยืดหยุนของรางกายในเกณฑปกติ ระดับความเจ็บปวดดวยสายตา (Visual rating scales: VRS) อยูในเกณฑไมปวดมาก
และระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก และจากการเปรียบเทียบระหวางการประคบรอนดวยถั่วเขียวและประคบสมุนไพร
ใหผลไมแตกตางกัน

วิจารณและสรุปผล
1. ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา การประคบรอนดวยถั่วเขียวใหผลตอการลดปวด ในอาสาสมัครที่มีอาการปวดหลัง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เปนผลมาจากการที่ ถั่วเขียว สามารถเก็บความรอนไดดี สามารถบรรเทาอาการ
ปวดเมื่อยตามรางกาย ตามผลงานนวั ตกรรม ถุงถั่วเขียวบรรเทาอาการปวดทองประจําเดือน (เสริมศรี ไชยชาญ, 2556)
ซึ่งเปนไปตามทฤษฎี gate control theory ที่กลาวอางวา การรักษาดวยความรอนจะทําใหเกิดการไหลเวียนเลือดเพิ่มมากขึ้น
ภายในเนื้อเยื่อนั้น ๆ ซึ่งสงผลใหมีการนําเลือดและออกซิเจนมาเลี้ยงบริเวณดังกลาวมากขึ้น ทําใหมีผลตอทางเดินประสาท
ที่เกี่ยวของกับการเจ็บปวด จึงชวยสงผลใหยับยั้งความเจ็บปวดได และ สอดคลองกับ ผลงานนวัตกรรมทางเลือกสุขภาพ
เรื่องถุงสปาคลายปวดที่พบวา ถุงสปาคลายปวดที่ทํามาจากการนําถั่วเขียวเทใสถุงผา สามารถใชงานไดจริง หยิบใชไดงาย
และพบว า เมล็ ด ถั่ ว เขี ย วที่ ไ ม เ กาะตั ว กั น จะช ว ยคลึ ง ให เ ลื อ ดไหลเวี ย นดี หรื อ ประคบร อ นตามต น คอ หั ว ไหล ข อ มื อ
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คลายปวดเมื่อยได (ทวีศักดิ์ สิมณี, 2554) และสอดคลองกับ (นุสรา อึ้งอภิธรรม, 2555) กลาววา ผูคลอดกลุมที่ไดรับ
การประคบรอ นมีคะแนนความเจ็บ ปวดในระยะปากมดลูก เปด เร็ว และระยะเปลี่ ยนผา นต่ํา กวา กลุม ที่ ไดรั บการดูแ ล
ตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. ผลการศึกษา ผลของการประคบสมุนไพรตอการลดปวด ในอาสาสมัครที่มีอาการปวดหลัง พบวา การประคบ
สมุนไพรมีผลตอการลดปวด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เปนไปตาม ประโยชนของลูกประคบสมุนไพร (จากตัวยา
สมุนไพรและความรอน) ซึ่งสามารถกระตุนหรือเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ลดอาการเกร็งของกลามเนื้อและบรรเทา
อาการปวดเมื่อย ลดการติดขัดของขอตอบริเวณที่ประคบและทาใหเนื้อเยื่อ พังผืด ยืดตัวออก ลดอาการบวมที่เกิดจาก
การอักเสบของกลามเนื้อหรือบริเวณขอตอตาง ๆ (วงเดือน จินดาวัฒนะ, 2555) ซึ่งสอดคลองกับผลของการนวดประคบ
สมุนไพรตออาการปวด และการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันในผูมีภาวะขอเขาเสื่อม ผลการศึกษาพบวาภายหลังการนวดประคบ
สมุนไพรรวมกับการใชยาครบสามวัน กลุมตัวอยางทั้งหมดมีอาการปวดลดลงเพิ่มขึ้นกวาตอนรับประทานยาอยางเดียว โดยมี
คาเฉลี่ยอาการปวดเทากับ 3.56 คะแนน ลดลงจากเดิมรอยละ 33.2 (สาธิตา ตรีสัตยตระกูล, 2552)
3. จากการศึกษาเปรียบเทียบผลของการประคบรอนดวยลูกประคบถั่วเขียว และผลการประคบสมุนไพรดวย
ลู ก ประคบสมุ น ไพร ในอาสาสมั ค รที่ มี อ าการปวดหลั ง ที่ โ รงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลป า แดด อํ า เภอป า แดด
จังหวัดเชียงราย นั้น ผลการศึกษาพบวาใหผลไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับอาการปวด และคาทางสรีรวิทยาระหวางแผนรอนและลูกประคบสมุนไพรในอาสาสมัครปวดหลังสวนลางแบบไมทราบ
สาเหตุ ซึ่ ง พบว า ระดั บ ความเจ็ บ ปวด (visual analog scale: VAS) ของอาสาสมั ค รลดลงหลั ง ได รั บ แผ น ประคบร อ น
(คาเฉลี่ย VAS ลดลง 1.36, P < 0.01) และลูกประคบสมุนไพร (คาเฉลี่ย Vas ลดลง 1.03, P < 0.001) ทั้งสองวิธี มีผลปวด
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงใหเห็นวา ความรอนทั้งสองรูปแบบมีผลทําใหอาการปวดลดลงไมแตกตางกัน
แตการใชลูกประคบสมุนไพรมีผลทําใหอัตราการเตนหัวใจลดลง ทั้งนี้อาจเปนผลจากกลิ่นสมุนไพรและการกดคลึงไป
ตามกลามเนื้อหลัง อาจจะสงผลทําใหเกิดการผอนคลายไดดีกวา (พรรณี ปงสุวรรณ, 2552) และผลการประคบทั้งสองวิธี
ยัง สง ผลใหความยื ด หยุนของรางกายเพิ่ม ขึ้ นอยางมีนัยสํา คัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.01 ส วนระดับความพึง พอใจพบว า
อาสาสมัครมีระดับความพึงพอใจ ในระดับปานกลางถึงมาก ตอการประคบทั้งสองวิธีดวย
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
กลุมตัวอยางที่ไดรับการประคบรอนดวยถั่วเขียว รูสึกมีการเจ็บปวดของกลามเนื้อหลังลดลง มีระดับชีพจรลดลง
ความยืดหยุนของหลังเพิ่มขึ้น และมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งใหผลไมแตกตางกันกับการประคบสมุนไพรดวย
ลูกประคบสมุนไพร ดังนั้น สามารถประยุกตวิธีการประคบรอนดวยถั่วเขียวในการบริการเพื่อลดอาการปวดหลังอีกหนึ่ง
ทางเลือกในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีประสิทธิภาพชวยลดการปวดหลังได
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาผลการเก็บความรอนระหวางลูกประคบถั่วเขียว และลูกประคบสมุนไพร รวมไปถึงเปรียบเทียบ
กับตัวเก็บความรอนแบบอื่น ๆ เชน ผาขนหนูนึ่ง และควรมีการศึกษาถึงอาการที่ไมพึ่งประสงคที่กอใหเกิดขึ้นจากการ
ประคบตอผูรับริการดวย
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บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณการสูบบุหรี่ของผูรับบริการของคลินิกอดบุหรี่ และศึกษาผล
ของโปรแกรมอดบุหรี่สําหรับผูรับบริการของคลินิกอดบุหรี่ รูปแบบวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi–Experimental Research) แบง
การศึกษา ออกเปน 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 136 คน และระยะที่ 2 ขนาดของกลุมทดลอง จํานวน
20 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาระยะที่ 1 คือ แบบสอบถาม และระยะที่ 2 คือ โปรแกรมอดบุหรี่ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติที (Paired sample t-test) และ Binomial test วิเคราะหผลดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป ผลการศึกษาไดแบงเปน 2 ระยะคือ ผลการศึกษาระยะที่ 1 ไดดําเนินการสอบถาม (Ask) พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 78.70 เพศหญิง รอยละ 21.30 กลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 51 ป มีประวัติเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่อ
อายุ 10 ป เคยพยายามเลิกบุหรี่มาอยางนอยคนละ 1 ครั้ง และบางคนเคยพยายามเลิกสูบบุหรี่สูงสุดถึง 17 ครั้ง โดยวิธีที่เคยใช
ในการเลิกบุหรี่คือ การคอย ๆ ลดการสูบบุหรี่โดยสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดนานเฉลี่ย 3 เดือน และนานสูงสุด 36 เดือน แตก็
กลับมาสูบบุหรี่ซ้ํา และผลการศึกษาระยะที่ 2 โดยใชโปรแกรมอดบุหรี่ ตามแนวคิด 5A ไดแนะนําลด ละ เลิกบุหรี่ (Advice)
ประเมินความตั้งใจหรือความพรอมที่จะเลิกบุหรี่ของผูสูบบุหรี่ (Assess) การชวยเหลือเลิกบุหรี่ใหกับผูที่พรอมจะเลิกสูบบุหรี่
(Assist) และติดตามผูสูบบุหรี่ (Arrange follow up) พบวา ระดับการติดนิโคตินของผูสูบบุหรี่หลังการทดลองนอยกวากอนการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกอนการใชโปรแกรมอดบุหรี่กลุมทดลองสูบบุหรี่เฉลี่ยคนละ 9 มวนตอวัน
และหลังใชโปรแกรมอดบุหรี่ กลุมทดลองสูบบุหรี่เฉลี่ยคนละ 5 มวนตอวัน กลุมทดลองสามารถลดการสูบลงได จํานวน 16 คน
และกลับไปสูบซ้ําเทาเดิม จํานวน 4 คน โดยสัดสวนของกลุมทดลองที่ลดการสูบบุหรี่มากกวากลุมทดลองที่ไมลดการสูบบุหรี่
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นควรมีการดําเนินการชวยเลิกบุหรี่ และมีการประยุกตโปรแกรมอดบุหรี่ตาม
แนวคิด 5A อยางตอเนื่อง และเพิ่มระยะเวลาดําเนินการชวยเลิกบุหรี่ใหมากกวา 3 เดือน
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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
โรคเรื้อรังอื่น ๆ จากสถิติขององคการอนามัยโลกพบวา ในป 2556 มีผูเสียชีวิตที่เปนผูสูบบุหรี่ จํานวน 5 ลานคนและเสียชีวิต
เพราะรับควันบุหรี่ 600,000 คน หากแนวโนมที่มีคนสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นและไมไดรับการควบคุมตอไปยอดผูเสียที่มีสาเหตุ
มาจากการสูบบุหรี่จะเพิ่มขึ้นเปน 8 ลานคนในป 2573 และจากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทยป 2554
พบวา ประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปของประเทศไทย จํานวน 53.9 ลานคน สูบบุหรี่ 11.5 ลานคน คิดเปน รอยละ 21.4 โดยอัตรา
การสู บ บุ ห รี่ ข องผู ช าย ร อ ยละ 41.7 และผู ห ญิ ง ร อ ยละ 2.1 อั ต ราการสู บ บุ ห รี่ ข องผู ช ายจึ ง มากกว า ผู ห ญิ ง 20 เท า
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) และคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปละประมาณ 52,000 คน เฉลี่ยวันละ 142 คน
ชั่วโมงละ 6 คน และที่นาเปนหวงคือผลสํารวจยังพบวามีคนไทยที่สูดควันบุหรี่มือสองในตลาดสดหรือตลาดนัดมากที่สุด
รอยละ 68.8 ในบานรอยละ 36 และที่ทํางานรอยละ 30.5 (สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค) จังหวัด
พะเยา มีผูสูบบุหรี่เ ปนอันดับที่ 39 ของประเทศ และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญอันดับที่ 6
ของจังหวัดพะเยา และจากขอมูลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปาฝาง มีผูปวยดวยโรคหอบหืดจํานวน 29 คน
โรคถุงลมโปงพอง จํานวน 17 คน และมีผูสูบบุหรี่จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 5.6 ของประชากรทั้งหมด การสูบบุหรี่
มีผ ลกระทบตอสุ ข ภาพทั้ ง ผูสูบและผูที่อ ยูใ กลชิด โดยมีนิ โคติน ที่ ทําใหเ กิด การเสพติด และรางกายจะตองการนิโคติ น
ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น และถาไมไดสูบบุหรี่จะเกิดอาการอยากบุหรี่ (nicotin withdrawal syndrome) ซึ่งอาการนี้ทําให
การเลิ ก บุ ห รี่ สํ า หรั บ ผู สู บ เป น เรื่ อ งยาก ในบางครั้ ง ก็ ก ลั บ มาสู บ อี ก ไม ส ามารถเลิ ก ได ดั ง นั้ น กระทรวงสาธารณสุ ข
มีแนวทางการใหบริการชวยเลิกบุหรี่โดยใชแนวคิด5A
ชวยใหเลิกสูบบุหรี่ (วราภรณ ภูมิสวัสดิ์ และคณะ, 2546)
มีแนวทางปฏิบัติคือสอบถามสถานภาพการสูบบุหรี่ แนะนําใหเลิกบุหรี่ ประเมินความพรอมในการเลิกบุหรี่ ชวยเลิก
สูบบุหรี่ โดยใชเทคนิคแรงจูงใจ และติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุข ดังนั้น การ
ชวยผูที่ติดบุหรี่ทุกกลุมอายุใหเลิกบุหรี่ไดสําเร็จจึงมีความจําเปนและเปนสิ่งที่เปนประโยชน เพื่อลดความเสี่ยงจาการ
เจ็ บ ป ว ยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต ลดความสู ญ เสี ย ชี วิต ก อ นวั ย อั น ควร และเป นการเพิ่ ม คุ ณภาพชี วิ ต เพิ่ม ผลผลิ ต ของ
ประเทศชาติ ลดภาระการใชเวชภัณฑ บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปาฝางซึ่งเปนหนวยบริการในเครือขายบริการโรงพยาบาลพะเยา
ไดดําเนินการตามนโยบายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปลอดบุหรี่ และยังมีเปาหมายในการสงเสริมสุขภาพประชาชน
ในหมูบานหรื อ ชุม ชนใหล ด ละ เลิกบุห รี่ไ ดอยางนอย หนวยปริการปฐมภูมิล ะ 10 คน การใหบริการสง เสริม สุข ภาพ
ผูสูบบุหรี่จึงไดดําเนินการตามแนวคิด 5A แตปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานที่ผานมา คือ บทบาทของผูใหบริการ
คลินิกอดบุหรี่ไดดําเนินการสอบถาม และไดใหคําแนะนําในการเลิกบุหรี่ จํานวน 30 ราย ไมพบผูเลิกสูบบุหรี่สําเร็จ และ
การดําเนินการสงตอผูสูบบุหรี่เขารับการบําบัดเลิกบุหรี่ที่คลินิกอดบุหรี่โรงพยาบาลพะเยา ผูรับบริการไมสามารถเดิน
ทางเขารับบริการตอเนื่องได จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสถานการณการสูบบุหรี่ของผูสูบบุหรี่ในพื้นที่รับผิดชอบ และเพื่อ
ศึกษาผลของโปรแกรมอดบุหรี่ตามแนวคิด 5A สําหรับผูรับบริการของคลินิกอดบุหรี่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานปาฝาง ตําบลหว ยแกว อําเภอภูกามยาว จัง หวัด พะเยา เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล การสูบบุห รี่ข องประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ และใชเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปาฝางในการ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดบริการชวยลด ละ เลิกบุหรี่ รวมกับการควบคุมการจําหนายบุหรี่ และจัดกิจกรรม
รณรงคเพื่อชวยลด ละ เลิกบุหรี่ตอไป

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษานี้เปนการศึกษาการศึกษาแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental research) แบบศึกษากลุมเดียว (Single
Subject Research Design) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล และศึกษาทดลองโดยวัดผลกอนการทดลอง และหลังการทดลอง
ระยะเวลาที่ทําการศึกษา ระหวางเดือน มิถุนายน 2557-มกราคม 2558

วัสดุอุปกรณ
ไดแบงเครื่องมือในการศึกษาคนควาออกเปน 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ประกอบดวยแบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม
ในการใหบริการใหคําปรึกษา ลด ละ เลิกบุหรี่ ในคลินิกอดบุหรี่ ผูวิจัยไดดัดแปลงจากโครงการพัฒนาใหบริการใหคําปรึกษา
ลด ละ เลิกบุหรี่ เปนงานประจําในหนวยบริการสาธารณสุข ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แบงออก 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนาระดับการศึกษา อาชีพ
สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จํานวน 17 ขอ ไดแก ปริมาณการสูบตอวันระยะเวลาที่สูบ อายุที่เริ่มสูบลักษณะ
การสูบ ชนิดของบุหรี่ที่สูบ การสูบบุหรี่ขณะเจ็บปวยประสบการณการเลิกสูบบุหรี่ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และการขอรอง
จากครอบครัว เพื่อเลิกบุหรี่ อาการที่ทําใหหลับไปสูบซ้ํา และผลของการไดรับคําแนะนําและการยินยอม ใหติดตามการเลิกสูบบุหรี่
โดยเปนคําถามแบบใหเลือกตอบ
สวนที่ 3 แบบประเมินสภาวะการติดนิโคตินของผูสูบบุหรี่(Fagerstromtest for nicotine dependence) ของมูลนิธิรณรงค เพื่อ
การไมสู บบุ หรี่ นํามาใชในการประเมินระดับการติดนิโคตินของกลุมทดลอง โดยการแปลผลคะแนนคื อ คะแนนเทากั บ 0-3
ติดนิโคตินในระดับต่ํา คะแนนเทากับ 4-6 ติดนิโคตินระดับปานกลาง คะแนนเทากับ 7-10 ติดสารนิโคตินในระดับสูงมาก
รูปแบบการทดลอง
O1
X1
X2
X3
X4
X5
O2

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยระยะที่ 2 คือ โปรแกรมอดบุหรี่ โดยมีรูปแบบการทดลองในระยะเวลา 3 เดือน ดังนี้
O1 การบรรยายใหความรูเรื่องพิษภัยของบุหรี่ และโรคตาง ๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่และผลดีของการเลิกบุหรี่
ดูวิดิทัศนเกี่ยวบุหรี่ แจกเอกสาร แผนพับเกี่ยวกับบุหรี่ และอันตรายของบุหรี่ สัมภาษณพฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยใชแบบ
ประเมินสภาวะการติดนิโคตินของผูสูบบุหรี่(Fagerstromtest for nicotine dependence)
X1 จัดกิจกรรมกลุม และสรางการมีสวนรวมโดยเชิญวิทยากรในการเลาประสบการณและความรูสึกเกี่ยวกับปญหาการ
เลิกบุหรี่ใหสําเร็จ ,ตั้งเปาหมายในการเลิกบุหรี่ โดยใชแนวทาง 5R ในการจูงใจชวยเลิกบุหรี่ และบันทึกติดตามพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ หลังทดลอง 1 สัปดาห
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X2 ติด ตามเยี่ยมบานหลังทดลอง 2 สัปดาห ในกลุม ทดลองจํานวน 20 คน เพื่อกระตุน แรงสนับสนุน จากครอบครัว
รวมชวยเลิกบุหรี่ โดยใชแบบบันทึกติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่
X3 ติดตามเยี่ยมบานหลังทดลอง 1 เดือน มอบกระเปาผา และเสื้อยืดที่มีขอความรณรงคงดสูบบุหรี่
X4 ติดตามเยี่ยมบานหลังทดลอง 2 เดือน ในกลุมทดลองจํานวน 20 คน โดยเยี่ยมเพื่อติดตามพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
และใหคําแนะนําเสริมความเชื่อมั่นในการเลิกบุหรี่และวิธีผอนคลายเมื่อมีอาการอยากบุหรี่
X5 ติดตามหลังการทดลอง 3 เดือน ในกลุมทดลองจํานวน 20 คน เกี่ยวกับขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ สัมภาษณพฤติกรรม
การสูบบุหรี่โดยใชแบบประเมินสภาวะการติดนิโคตินของผูสูบบุหรี่ ซักถามปญหาและอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ และวิธีแกไข
ปญหา โดยใชแบบบันทึกติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่
O2 จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรสําหรับผูเลิกบุหรี่สําเร็จชื่นชมยินดีและสําหรับผูที่ลดการสูบบุหรี่ เพื่อเปนการสรางเสริม
แรงจูงใจในการพยายามเลิกบุหรี่ในครั้งตอไป
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
ทําการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการทดสอบความตรงหรือความถูกตอง และทดสอบความเชื่อถือได
การตรวจสอบความตรง
โดยนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณ จํานวน 3 ทานเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
ความครอบคลุ มเชิ งเนื้ อหาของข อคํ าถาม ผู เชี่ ยวชาญให คะแนนค าดั ชนี ความสอดคล อง (IOC) นํ ามาวิ เคราะห และแปลผล
โดยการศึกษาครั้งนี้กําหนดคาดัชนีความสอดคลองมากกวา 0.5 ขึ้นไป จึงจะถือวาขอคําถามนั้นมีความสอดคลองตามเนื้อหา แตถา
ขอคําถามใดที่ไดคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา 0.5 จะพิจารณาตัดขอคําถามทิ้ง
การตรวจสอบความเชื่อมั่น
นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.71
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนผูสูบบุหรี่ที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานปาฝาง ตําบลหวยแกว อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาโดยแบงการศึกษาออกเปน 2 ระยะคือ
ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาสถานการณการสูบบุหรี่ของผูรับบริการคลินิกอดบุหรี่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานปาฝาง ตําบลหวยแกว อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 136 คน จากประชากรที่ศึกษา
จํานวน 210 คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610)
โดยวิธีการสุมตัวอยาง ใชการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random samping) โดยวิธีการจับฉลาก
ระยะที่ 2 เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมอดบุหรี่สําหรับผูรับบริการของคลินิกอดบุหรี่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานปาฝาง กลุมทดลอง จํานวน 20 คน คัดเลือกกลุมทดลองโดยเปนผูสูบบุหรี่ที่สมัครใจ และแสดงความจํานงขอ
เขารวมโปรแกรมอดบุหรี่ ในระยะ 3 เดือน คัดเลือกกลุมทดลองแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นเตรียมการ ผูศึกษาติดตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปาฝาง ตําบลหวยแกว
อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลพะเยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อขอความรวมมือ
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ในการดําเนินการวิจัย และประสานงาน ชี้แจงการดําเนินการแกผูรับบริการคลินิกอดบุหรี่ ถึงวัตถุประสงคในการทําวิจัย
และวิธีการวิจัย เพื่อสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน
ขั้นดําเนินการวิจัย ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ใหกลุมตัวอยางตอบเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล จัดเก็บ
ขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยาง
กลุมทดลอง
ดําเนินการตามกิจกรรมโปรแกรมอดบุหรี่ ดังนี้
1. บรรยายใหความรูเรื่องพิษภัยของบุหรี่ โรคตาง ๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และผลดีของการเลิกบุหรี่
2. สัมภาษณพฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยใชแบบประเมินสภาวะการติดนิโคตินของผูสูบบุหรี่
3. จัดกิจกรรมกลุม และสรางการมีสวนรวมโดยเชิญวิทยากรในการเลาประสบการณและความรูสึกเกี่ยวกับ
ปญหาการเลิกบุหรี่ใหสําเร็จ ,ตั้งเปาหมายในการเลิกบุหรี่ โดยใชแนวทาง 5R ในการจูงใจชวยเลิกบุหรี่
4. การติ ด ตามกลุ ม ทดลอง ผลการจั ด โปรแกรมอดบุ ห รี่ ต ามแนวคิ ด 5A และผลการติ ด ตามพฤติ ก รรม
การสูบบุหรี่ในสัปดาหที่ 1, 2, 4, 8 และสัปดาหที่ 12
5.
จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรสําหรับผูเลิกบุหรี่สําเร็จชื่นชมยินดีและสําหรับผูที่ลดการสูบบุหรี่ เพื่อเปน
การสรางเสริมแรงจูงใจในการพยายามเลิกบุหรี่ในครั้งตอไป
ขั้นรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และแปรผลขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และเขียนรายงานการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
คาสถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ
1. การวิเคราะหขอมูล ระยะที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากร โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพในครอบครัว ศาสนา อาชีพหลัก และสถิติเชิงวิเคราะห ไดแก
การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. การวิ เคราะห ขอมู ล ระยะที่ 2 วิ เคราะห พฤติกรรมการสูบบุ หรี่ ก อนการทดลองและหลังการทดลอง และ
ผลของโปรแกรมอดบุ หรี่โดยใช สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) และสถิ ติเชิ งวิ เคราะห (Analytical statistics) คื อ
คาสถิติที (paired sample t-test) และคาสัดสวนเชิงกลุม (Binomial test)

ผลการศึกษา
จากการศึกษาคนควาอิสระ เรื่องการศึกษาผลของโปรแกรมอดบุหรี่ในผูรับบริการคลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานปาฝาง ตําบลหวยแกว อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จากกลุมตัวอยาง 136 คน ไดขอมูลทั่วไปของ
กลุมตัวอยางจากแบบสอบถามครบสมบูรณ จํานวน 136 ชุด และกลุมทดลอง จํานวน 20 คน สรุปผลการศึกษาได ดังนี้
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ไดใหบริการสอบถามเกีย่ วกับสถานภาพการสูบบุหรี่ (Ask) โดยไดดําเนินการสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และ
ขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผูมารับบริการคลินิกอดบุหรี่ ผลการศึกษา ดังนี้
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1. ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางผูสูบบุหรี่เปนเพศชาย รอยละ 78.70 เพศหญิง
รอยละ 21.30 การประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 80.88 รองลงมาคือ อาชีพรับจางทั่วไป 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 ผูสูบบุหรี่มีอายุระหวาง 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 และอายุต่ํากวา 19 ป รอยละ 0.70 ตามลําดับ โดยอายุเฉลี่ย คือ 51 ป
ขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่
1. ผลการศึ กษาข อมู ลเกี่ ยวกั บพฤติ กรรมการสู บบุ หรี่ ของกลุ มตั วอย างพบว า ปริ ม าณมวนบุ ห รี่ ที่ สู บ เฉลี่ ย 9
มวนตอวัน (S.D. = 4.98) ระยะเวลาในการสูบ สูบมานานกวา 20 ป รอยละ 59.56 อายุที่เริ่มสูบบุหรี่เฉลี่ย 23 ป (S.D. = 10.4)
ลักษณะการสูบเปนประจําทุกวัน รอยละ 91 ชวงเวลาที่สูบสวนใหญสูบทุกชวงเวลา รอยละ 46.32 หลังชวงอาหารเย็น
รอยละ 37.50 ชวงเวลาวาง รอยละ 5.88 ขณะดื่มสุราและอยูในงานเลี้ยง รอยละ 2.21 และ 1.47 ตามลําดับ ชนิดบุหรี่ที่สูบ
เปนบุหรี่ไทย รอยละ 61.76 บุหรี่มวนเอง รอยละ 37.50 และบุหรี่นอก รอยละ 0.74 ตามลําดับ แตในขณะเจ็บปวยจะ
ไมสูบบุหรี่ รอยละ 94.12 แสดงใหเห็นวาผูสูบบุหรี่สวนใหญจะงดสูบบุหรี่เมื่อเกิดการเจ็บปวยตาง ๆ ซึ่งกลุมตัวอยาง
จํานวน 76 คน รอยละ 55.88 ไมเคยเลิกสูบบุหรี่ และเคยเลิกสูบบุหรี่ จํานวน 60 คน รอยละ 44.12
2. ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางพบวา ไมมีสมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่
ในบานของกลุม ตัว อยาง รอยละ 1.47 จํานวนผูสัม ผัส ในครอบครัวเฉลี่ย 3 คนตอครอบครัว (S.D. = 1.47) และกลุม
ตัวอยาง มีเพื่อนรวมงานที่สูบบุหรี่ รอยละ 76.47 โดยบุคคลในครอบครัวไดเคยขอรองใหกลุมตัวอยางเลิกสูบบุหรี่ รอยละ
62.50 การไดรับคําแนะนําเลิกบุหรี่ในคลินิกอดบุหรี่ของสถานบริการของรัฐ เคยไดรับคําแนะนําเลิกบุหรี่ จํานวน 91 คน
รอยละ 66.91 เคยถูกซักถามถามประวัติ ในการสูบบุหรี่แตไมไดรับคําแนะนําในการเลิกสูบบุหรี่ จํานวน 45 คน รอยละ
33.09 ผลของการได รั บ คํ าแนะนํ าของคลิ นิ กอดบุ ห รี่ ใ นครั้ ง นี้ กลุ ม ตั วอย างมี ค วามต องการค อย ๆ ลดการสู บบุ ห รี่
รอยละ 35.29 รองลงมาคือ ไมแนใจหรือลังเลใจในการเลิกสูบบุหรี่ รอยละ 34.56 ไมตองการเลิก รอยละ 28.68 ตั้งใจ
เลิกทันที รอยละ 1.47 โดยกลุมตัวอยางยินยอมใหติดตามการเลิกสูบบุหรี่ไดรอยละ 69.12 ไมยินยอมใหติดตามการเลิก
สูบบุหรี่ รอยละ 29.41 และไมแนใจ รอยละ 1.47
ผลของโปรแกรมอดบุหรี่ของกลุมทดลองกอนการทดลองและหลังการทดลอง
1. ผลการศึกษาตามแผนการจัดโปรแกรมอดบุหรี่ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลาที่ใช 6 ชั่วโมง ไดใหบริการแนะนําให
หยุดสูบบุหรี่ (Assess) โดยการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องบุหรี่และพิษภัยของบุหรี่
ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบความรูเรื่องบุหรี่ของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง
ความรูเรื่องบุหรี่
กอนการอบรม
หลังการอบรม

จํานวน

คาเฉลี่ย

20
20

9
11

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.11
2.78
82

t

df

p-value

-4.442

19

0.000

ผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางกอนทดลองและหลังทดลอง พบวา เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ย
ความรูเรื่องบุหรี่ของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง พบวา กอนการทดลองกลุมตัวอยางมีคะแนนความรูเฉลี่ย ( Χ )
เทากับ 9 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.11 และหลังการทดลองกลุมตัวอยางมีคะแนนความรูเรื่องบุหรี่เฉลี่ย ( Χ )
เท ากั บ 11 คะแนน ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท ากั บ 2.78 จะเห็ นได ว า เมื่ อทดสอบคะแนนเฉลี่ ยด านความรู เรื่ องบุ หรี่
ของกลุมตัวอยาง พบวา คะแนนเฉลี่ยดานความรูเรื่องบุหรี่กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
2. ผลการศึกษาตามแผนการจัดโปรแกรมอดบุหรี่ครั้งที่ 2 วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลาที่ใช 6 ชั่วโมง ไดใหบริการประเมิน
ความพรอมที่จะเลิกบุหรี่ของผูสูบบุหรี่ (Assess) และชวยเหลือในการเลิกสูบบุหรี่ใหกับผูที่พรอมจะเลิกสูบ (Assist) โดยมี
การประเมินระดับการติดนิโคตินและจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ รวมกับการเชิญตัวแบบซึ่งเปนชาวบานที่ประสบความสําเร็จ
ในการเลิกสูบบุหรี่ โดยมุงเนนถึงวิธีการเลิกการจัดการตอความอยากบุหรี่ขณะเลิกบุหรี่และหลังจากที่เลิกบุหรี่สําเร็จ
ตลอดจนถึงผลดีที่ตัวแบบไดรับหลังจากเลิกสูบบุหรี่สรางการมีสวนรวมโดยเชิญวิทยากรในจัดการกับปญหาการเลิกบุหรี่
ใหสําเร็จการตั้งเปาหมายในการเลิกบุหรี่และเปดโอกาสใหซักถาม ผลการศึกษากลุมตัวอยางใหขอมูลวา การไดพบปะ
ผูที่ สู บบุ ห รี่เ หมื อนกั น และได พูด คุ ยแลกเปลี่ ยนประสบการณก ารสู บ บุห รี่ แ ละความตั้ง ใจที่จ ะเลิ ก บุห รี่ ตลอดจนถึ ง
การชักชวนกันเลิกบุหรี่ ทําใหกลุมตัวอยางมีกําลังใจในการเริ่มตนเลิกบุหรี่ซึ่งเปนเรื่องที่ทําใจยาก แตหากมีความตั้งใจจริง
ที่จะเลิกบุหรี่ก็จะสามารถเลิกบุหรี่ไดโดยวิธีการเลิกบุหรี่ที่กลุมตัวอยางสนใจกอนการเขาโปรแกรมอดบุหรี่ คือการเลิกบุหรี่
ดวยตนเอง โดยสวนใหญตองการคอย ๆ ลดการสูบลง และเลิกบุหรี่ใหไดในระยะเวลา 3 เดือน นอกจากนี้ กลุมตัวอยางไดมีความสนใจ
ซักถามถึงการเลิกบุหรี่ดวยวิธีอื่น ๆ เชน การใชหมากฝรั่ง การใชยาชวยเลิกบุหรี่ หรือสมุนไพรชวยเลิกบุหรี่
3. ผลการศึกษาแผนการจัดโปรแกรมอดบุหรี่ครั้งที่ 3 การติดตามผลในรูปแบบการติดตามเยี่ยมบาน (Arrange follow-up)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 หลังการทดลอง 1 เดือนเวลาที่ใช 2 ชั่วโมงตอราย ติดตามเยี่ยมบานหลังทดลอง 1 เดือนในกลุมทดลอง
จํานวน 20 คน เพื่อกระตุนแรงสนับสนุนจากครอบครัวรวมชวยเลิกบุหรี่ และมอบกระเปาผาเสื้อยืดที่มีขอความรณรงคงดสูบบุหรี่
ผลการดําเนินงานตามโปรแกรม โดยการกระตุนแรงจูงใจที่เกิดจากตัวผูสูบเองหรือผูใกลชิดเชนลูกคูสมรสขอรองใหเลิก และ
บุคลากรดานสุขภาพเปนอีกหนึ่งแรงจูงใจ ที่ทําใหผูสูบบุหรี่ลงมือเลิกสูบจากการศึกษาการติดตามการเขารวมโครงการเปนระยะ
ผูสูบบุหรี่รูสึกวาผูจัดโปรแกรมนี้คือกําลังใจสําคัญในการเลิกสูบบุหรี่และดีใจที่ใสใจและใหความสําคัญกับสุขภาพของเขาเอง
4. ผลการศึกษาแผนการจัดโปรแกรมอดบุหรี่ครั้งที่ 4 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลาที่ใช 2 ชั่วโมงตอราย โดยมีการจัด
กิจกรรมติดตามเยี่ยมบานหลังทดลอง 2 เดือนในกลุมทดลองจํานวน 20 คน โดยเยี่ยมเพื่อติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ครั้งที่ 3
ใหขอมูลและคําแนะนําเสริมความเชื่อมั่นในการเลิกบุหรี่ เชน วิธีการเลิกบุหรี่และสูตรสําเร็จในการเลิกบุหรี่ดวยตนเอง และ
วิธีผอนคลายเมื่อมีอาการอยากบุหรี่ และแผนการจัดโปรแกรมอดบุหรี่ ครั้งที่ 5 วันที่ 6 มกราคม 2558 เวลาที่ใช 2 ชั่วโมง ตอราย
โดยเก็บรวมรวมขอมูลหลังสิ้นสุดการทดลองในกลุมทดลองจํานวน 20 คนเกี่ยวกับขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ปญหาและอุปสรรค
ในการเลิกบุหรี่ วิธีแกไขปญหาและบันทึกติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองจํานวนทั้งหมด 20 คน
มีระดับพฤติกรรมที่เขาหลักเกณฑการประเมินระดับนิโคติน จําแนกเปน 6 ดาน ดังแสดงในตาราง
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ตาราง 2 สรุปการวัดระดับนิโคตินของกลุมทดลอง กอนการทดลองและหลังการทดลอง
กอนการทดลอง
1. คุณสูบบุหรี่มวนแรก หลังตืน่
นอนตอนเชาเมื่อใด
2. คุณรูสึกอยางไร หากไม
สามารถสูบบุหรีใ่ นเขตหามสูบ
เปนเวลานาน
3. ในแตละวันบุหรี่มวนได ที่คุณ
คิดวาถาไมไดสบแลวจะหงดหงิด
4. คุณสูบบุหรี่เฉลี่ยกี่มวนตอวัน
5. โดยเฉลี่ยคุณสูบบุหรี่จดั ในชวง
2-3 ชั่วโมงแรกหลังตื่นนอน
มากกวาชวงอื่นของวัน
6. คุณคงสูบบุหรี่ แมคุณกําลัง
เจ็บปวยซึ่งตองพักบนเตียงเกือบ
ตลอดทั้งวัน

S.D.

t

p-value

0

8.90

5.7

0.000

0.37

0.6

0.50

2.5

0.020

0.47

0.4

0.49

3.2

0.010

0.37

2.9

0.010

Χ

S.D.

1

9.73

0.9
0.70
0.50

หลังการทดลอง

0.51

Χ

0.20

0.3

0.44

0.1

0.22

2.18

0.42

0.1

0.22

0

0.00

1

0.33

ผลการศึกษาเปรียบเทียบรายขอ พบวา ผลการศึกษาเปรียบเทียบรายขอ พบวา ดานการสูบบุหรี่มวนแรก
ดานความรูสึกผูสูบบุหรี่หากไมสามารถสูบบุหรี่ในเขตหามสูบเปนเวลานาน ดานบุหรี่มวนที่ คิดวาถาไมไดสูบแลว จะทําให
หงุดหงิดมาก ดานปริมาณการสูบบุหรี่เฉลี่ยตอวัน กอนการทดลองแตกตางกับหลังการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ ระดั บ 0.05 ด านความถี่ ในการสู บบุ หรี่ และด านการสู บบุ หรี่ ขณะเจ็ บป วย พบว า ก อนการทดลอง ไม แตกต างกั บหลั ง
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 3 เปรียบเทียบการวัดระดับนิโคตินของกลุมทดลอง กอนการทดลองและหลังการทดลอง
กลุม
1. คะแนนประเมินการติดนิโคติน
กอนการทดลอง
2. คะแนนประเมินการติดนิโคติน
กอนการทดลอง
รวม

จํานวน
20

คาเฉลี่ย
4.5

S.D.
2.28

20

2.25

2.05

20

3.38

ระดับนัยสําคัญ
0.001

ผลการศึกษาระดับการติดนิโคตินกอนการทอลองของกลุมทดลอง มีคาเฉลี่ย4.5 หมายถึง กลุมทดลองสวนใหญติด
นิโคตินในระดับปานกลาง และหลังการทดลองติดนิโคตินในระดับต่ํา และระดับการติดนิโคตินของผูสูบบุหรี่หลังการทดลองนอย
กวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 4 การทดสอบสัดสวนของกลุมตัวอยางที่ลดการสูบบุหรี่ไดหลังการทดลองโดยใชการทดสอบคาสัดสวนเชิงกลุม
Observed
Test
p-value
Prop.
Prop.
ผลสําเร็จ Group 1 ลดการสูบ
16
0.80
0.80
0.589
โปรแกรม Group 2 ไมลดการสูบ
4
0.20
รวม
20
1.00
จากตาราง 4 พบวา กอนการเขาโปรแกรมอดบุหรี่ของกลุมทดลอง มีกลุมทดลองผูสูบบุหรี่ทั้งหมด 20 คน และหลังจาก
การเขาโปรแกรมอดบุหรี่ กลุมทดลองสามารถลดการสูบลงไดจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 80 กลับไปสูบซ้ํา เทาเดิม จํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 20 แตเมื่อทดสอบทางสถิติโดยใชสถิติ Binomial test ทดสอบสัดสวนของกลุมทดลองที่ลดการสูบบุหรี่ได สัดสวนที่ใชใน
การทดสอบคือ สัดสวนของกลุมทดลองที่ลดการสูบบุหรี่ตอกลุมทดลองที่ไมลดการสูบบุหรี่หลังเขาโปรแกรมอดบุหรี่ มากกวาหรือ
เทากับ 0.8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.589)
Category

N

85

ตาราง 5 แสดงปริมาณการสูบบุหรี่ จําแนกปริมาณมวนตอวัน และคาเฉลี่ยจํานวนมวนตอวันตอคน
การติดตาม

ปริมาณการสูบบุหรี่ (มวน) ตอวัน
1-10 มวน 11-20 มวน 21-30 มวน มากกวา 30 มวน

จํานวนมวน

เฉลี่ย
(มวน/วัน/คน)

กอนใชโปรแกรม

11

9

0

0

176

9

ติดตามครั้งที่ 1

10

10

0

0

168

8

ติดตามครั้งที่ 2

14

6

0

0

137

7

ติดตามครั้งที่ 3

16

4

0

0

112

7

ติดตามครั้งที่ 4

17

3

0

0

95

5

จากการเขาโปรแกรมอดบุหรี่ กอนการใชโปรแกรมอดบุหรี่กลุมทดลองสูบบุหรี่เฉลี่ยคนละ 9 มวนตอวัน และหลัง
ใชโปรแกรมอดบุหรี่จากการติดตามครั้งที่ 4 กลุมทดลองสูบบุหรี่เฉลี่ยคนละ 5 มวนตอวัน

วิจารณและสรุปผล
ผลการศึกษาระยะที่ 1 ไดดําเนินการสอบถาม (A1: Ask) ตามแนวคิด 5A เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และขอมูล
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผูมารับบริการคลินิกอดบุหรี่ ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนผูรับบริการคลินิกอดบุหรี่
สวนใหญเปนเพศชาย มีระดับการศึกษาประถมศึกษา และประกอบอาชีพเกษตรกรรม สถานภาพสมรสคู โดยกลุมตัวอยาง ผูสูบ
บุหรี่มีอายุต่ําสุด 19 ป และอายุสูงสุด 81 ป โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 51 ป แสดงใหเห็นวาผูสูบบุหรี่สวนใหญอยูในชวงวัย
ทํางาน สอดคลองกับการศึกษาของ Hoefer, Rebecca Murphy (Hoefer, Rebecca Murphy, 2004, อางอิงใน กฤษณวรรณ
สนิทมวง, 2549, หนา 84) ไดศึกษาการรับรูความเขาใจอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในกลุมนักศึกษา ที่พบวา กลุมผูสูบบุหรี่ไม
ใสใจเรื่องของอันตรายของบุหรี่ เนื่องจากผูสูบบุหรี่สวนใหญเปนกลุมวัยทํางาน มีอาชีพเกษตรกรรม และ มีการศึกษานอย ทําใหมี
ระดับความรูเกี่ยวกับบุหรี่ และพิษภัยของบุหรี่อยูในระดับต่ํา ไมมีความใสใจในขอมูลขาวสาร ซึ่งทําใหยังคงมีพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ ดังนั้น การใหความรูควรทําควบคูกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิกบุหรี่ ซึ่งเปนเรื่องที่ดําเนินการไดคอนขางยาก
เนื่องจากวัยแรงงานมักจะใหความใสใจกับอาชีพมากกวาสุขภาพ ประกอบกับวัยแรงงานในภาคเกษตรกรรม มักมีลักษณะการ
ทํางานที่ไปทํางานตั้งแตเชาของวัน และกลับบานไมตรงเวลา นอกจากนี้ ปจจัยทางดานสังคม และสิ่งแวดลอม เชน การ
สังสรรคหลังเลิกงานอาชีพเกษตรกรรม ที่ประชาชนทางภาคเหนือจะมีคานิยมในการดื่มสุราหลังเลิกงาน และมีคานิยมใน
การสูบบุหรี่รวมกับการดื่มสุรา ดังนั้น การใหความรูในเรื่องตาง ๆ จึงตองอาศัยความสมัครใจ และความพรอมของกลุม
ผูรับบริการซึ่งการใหบริการบําบัดเพื่อชวยเลิกบุหรี่ในชุมชน ควรมีการดําเนินงานควบคูกับการควบคุมกํากับการจําหนาย
บุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ ที่มีสาระสําคัญในการหามจําหนายบุหรี่ใหกับเด็กอายุต่ํากวา 18 ป และ
ควรมี ก ารควบคุ ม กํ า กั บ ให เ ป น ไปตามกฎหมาย และเพื่ อ เป น การช ว ยลดจํ า นวนผู สู บ บุ ห รี่ ห น า ใหม ที่ เ ป น วั ย รุ น และ
วัยแรงงาน เชื่อมโยงกับผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยางที่มีประวัติเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ
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นอยสุด คือ อายุ 10 ป อายุเริ่มสูบบุหรีเ่ ฉลี่ย 23 ป ซึ่งแสดงใหเห็นวา ที่ผานมาผูสูบบุหรี่มักเริ่มสูบตั้งแตอายุยังนอย และกลุม
ตัวอยางมีลักษณะการสูบเปนประจําทุกวัน สวนใหญสูบทุกชวงเวลาของวัน และบุหรี่ที่นิยมสูบกันมากคือ บุหรี่ไทย และบุหรี่
ชนิดมวนเอง แตผูสูบบุหรี่สวนใหญจะงดสูบบุหรี่เมื่อเกิดการเจ็บปวยตาง ๆ เพราะมีความเชื่อวาการสูบบุหรี่ขณะที่เจ็บปวย
หรือไมสบาย อาจทําใหอาการปวยที่มีอยูนั้นไมหายหรือรุนแรงขึ้นได เชื่อมโยงกับขอมูลแรงจูงใจที่ทําใหเลิกบุหรี่สําเร็จที่
ผานมาของกลุมตัวอยางที่เคยเลิกสูบบุหรี่ ที่พบวา ผูสูบบุหรี่เ คยพยายามเลิกสูบบุหรี่ดวยสาเหตุจากจากการเจ็บปวย
กลัวอันตรายของบุหรี่ และแรงจูงใจจากครอบครัวขอรองใหเลิกบุหรี่ โดยกลุมตัวอยางที่เคยเลิกสูบบุหรี่เคยพยายาม
เลิกบุหรี่มาอยางนอยคนละ 1 ครั้ง และบางคนเคยพยายามเลิกสูงสุดถึง 17 ครั้ง แตก็กลับมาสูบบุหรี่ซ้ําเหมือนเดิม โดยบางคน
สามารถเลิกสูบบุหรี่ไดนานเฉลี่ย 3 เดือน และนานสูงสุด 36 เดือน โดยวิธีที่ผูสูบบุหรี่เคยเลิกบุหรี่ใชคือ คอย ๆ ลดการสูบบุหรี่
หรือใชวิธีเลิกทันที สวนนอยจะมีการใชหมากฝรั่ง ซึ่งมีความเปนไปไดวา หมากฝรั่งชวยเลิกบุหรี่ไมมีจําหนายในชุมชน ผูสูบ
บุหรี่ไมสามารถหาซื้อไดงายเทากับการหาซื้อบุหรี่ ประกอบกับคานิยมในการใชยังคงมีนอย ผูสูบบุหรี่สวนใหญที่อยากเลิกสูบ
บุหรี่จึงเคยใชวิธีที่งาย ไมซับซอน สะดวกในการเลิกบุหรี่ดวยตนเอง และการใชยาชวยเลิกบุหรี่ก็ยังคงเปนวิธีที่ผูสูบบุหรี่
ไมไดใหความสนใจ และกลาวถึงมากนัก รวมถึงความนิยมในการบําบัดบุหรี่สําหรับประชาชนในพื้นที่นั้นก็ยังไมแพรหลาย
เนื่องจาก ผูสูบบุหรี่ไมคิดวา การสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมการเสพติด ทั้งในมุมมองทางการแพทย และมุมมองทางสังคม
ของคนในพื้นที่ ก็ไมไดชี้ชัดวา การสูบเปนการติดสารเสพติด และผูสูบบุหรี่เปนผูปวยโรคเรื้อรังที่ตองไดรับการบําบัด
เชน เดี ยวกับ ผูติ ด สารเสพติ ด ชนิด อื่น ๆ โดยกลุ มตั วอยางสวนใหญ ที่เคยพยามยามเลิกบุหรี่ ไมสามารถเลิกสูบบุหรี่ได
เนื่องจากมีอาการเครียด หงุดหงิดเกิดขึ้นขณะเลิกสูบบุหรี่ และการแกไขอาการที่เกิดขึ้นนั้นคือ กลับมาสูบบุหรี่ซ้ํา ซึ่งเปน
ผลมาจากรางกายตองการนิโคตินในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น และถาไมไดสูบบุหรี่จะเกิดอาการอยากบุหรี่ (nicotin withdrawal
syndrome) ซึ่งอาการนี้ทําใหการเลิกบุหรี่สําหรับผูสูบบุหรี่ เปนเรื่องยาก จากผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะ
ชวยในการเลิกบุหรี่ของกลุมตัวอยางพบวา ในครอบครัวที่สมาชิกครอบครัวไมสูบบุหรี่นั้นจะมีผูสัมผัสอยูในครอบครัวเฉลี่ย 3 คน
ตอครอบครัว ถึงแมวาบุคคลในครอบครัวเคยมีการขอรองใหกลุมตัวอยางเลิกสูบบุหรี่ แลวก็ตาม ก็ยังมีการกลับมาสูบซ้ํา
เชนเดิม บงชี้ถึงสภาพแวดลอมที่มีความเสี่ยงสูงตอสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ เปนอันตรายตอเด็ก เยาวชน ผูหญิง และ
คนชรา ที่เปนผูสัมผัสใกลชิดในครอบครัว
คลินิกอดบุหรี่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปาฝาง จึงมีการใหคําแนะนํา การเลิกสูบบุหรี่ (A2: Advice) แก กลุม
ตัวอยางทุกคน และประเมินความตั้งใจ หรือความพรอมที่จะเลิกบุหรี่ของผูสูบบุหรี่ โดยกลุมตัวอยาง ที่เคยไดรับการสอบถาม และ
ใหคําแนะนําเลิกบุหรี่นั้นบางสวนมีความตองการที่จะเลิกสูบบุหรี่ทันที แตบางสวนตองการคอย ๆ ลดการสูบบุหรี่ลง สวนนอยที่ยัง
ไมแนใจ ลังเลใจ หรือไมตองการเลิกสูบบุหรี่ โดยหากมีกิจกรรมการติดตามการเลิกสูบบุหรี่ กลุมตัวอยางบางสวนยินยอมให
มีการติดตามการเลิกสูบบุหรี่ ได แตบางสวนไม ยินยอมใหติดตาม ดังนั้น คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บ านป าฝาง จึ งจั ดเตรี ยมความช วยเหลื อในการเลิ กสู บบุ หรี่ ให กั บผู ที่ พร อมจะเลิ กสู บบุ หรี่ ซึ่ งต องอาศั ย ความสมั ครใจ
โดยมีกลุมตัวอยางสมัครใจเขารวมลด ละ เลิกบุหรี่ จํานวน 20 คน
ผลการศึ ก ษาระยะที่ 2 ผลของโปรแกรมอดบุ ห รี่ ก อ นการทดลอง และหลั ง การทดลอง ในด า นกิ จ กรรม
การบรรยายประกอบสื่อวิดิทัศนใหความรูเรื่องพิษภัยของบุหรี่ และโรคตาง ๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และประโยชน
ที่ผูสูบบุหรี่จะไดรับหลังจากเลิกสูบบุหรี่ ผลการวิเคราะหความรูเรื่องบุหรี่เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางกอนทดลอง และ
หลังทดลอง พบวา กอนการอบรมใหความรูกลุมทดลองสวนใหญมีความรูเรื่องบุหรี่ในระดับต่ํา และหลังการอบรมใหความรู
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เรื่องบุหรี่ กลุมทดลองมีความรูเรื่องบุหรี่ในระดับต่ําลดลง และมีความรูในระดับสูงเพิ่มขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบผลคะแนน
เฉลี่ยความรูเ รื่องบุหรี่ คะแนนเฉลี่ยดานความรูเรื่องบุหรี่ หลัง การทดลองมากกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคั ญ
ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สอดคลองกับการศึกษาของเพ็ญศรี วิเศษพันธพงศ (2552) ที่ไดศึกษาการหาประสิทธิผล
โปรแกรมการลด ละ เลิกบุหรี่ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โปรแกรมเปนแบบพักคางคืน 4 คืน 5 วัน และติดตามผล
หลังเขารวมโปรแกรม 1 เดือน 2 เดือน 6 เดือน พบวา บุคลากรสาธารณสุขลด ละ เลิกบุหรี่หลังเขารวมโปรแกรม 6 เดือน
ไดรอยละ 58 และระดับความรูเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของบุหรี่ สูงกวาเขารวมโปรแกรม แตระดับเจตคติที่มีตอบุหรี่ กอนการ
ทดลอง และหลังการเขารวมโปรแกรม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับการศึกษาของยลฤดี ตัณฑสิทธิ์
และคณะ (2549) ในการศึกษาการจัดการความรูในโครงการชีวิตไมสูญเปลาถารูเทาทันเรื่องราย ๆ จากภัยบุหรี่ โดยมีการ
จัดกิจกรรมใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุหรี่ การจัดการความรูจากการรับฟงประสบการณการติดบุหรี่ และการเลิกบุหรี่ได
สําเร็จ และแนวทางการรณรงคการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่ และยาสูบดวยกิจกรรม และโครงการโดยใชกรอบแนวคิด
CIPP model ผลการวิจัย พบวา หลังการอบรมนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกวากอนการอบรม 8.82 คะแนน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ สอดคลองกับการศึกษาของเพ็ญศรี วิเศษพันธพงศ (2552) ไดศึกษาการหาประสิทธิผลโปรแกรมการลด ละ เลิก
บุหรี่ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โปรแกรมเปนแบบพักคางคืน 4 คืน 5 วัน และติดตามผลหลังเขารวมโปรแกรม
1 เดือน, 2 เดือน และ 6 เดือน พบวา บุคลากรสาธารณสุขลด ละ เลิกบุหรี่หลังเขารวมโปรแกรม 6 เดือน ไดรอยละ 58
และระดับความรูเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของบุหรี่สูงกวาเขารวมโปรแกรม แตระดับเจตคติที่มีตอบุหรี่ กอนการทอลอง และ
หลังการเขารวมโปรแกรม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ตอมาเดือนทิพย เขษมโอภาส และ พรทิพย ชีวะพัฒน.
(2555 ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการใหคําปรึกษาเพื่อครอบครัวปลอดควันบุหรี่ โดยกิจกรรมของโปรแกรม มีการ
อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเรื่องบุหรี่ และพิษภัยของบุหรี่ การใหคําปรึกษา และติดตามในวันที่ 3, 7, 14, 21 วัน และ
เดือนที่ 1, 3, 4 ตามลําดับ ซึ่งการติดตามสอดคลองกับระยะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พบวา ผูเขารวมโปรแกรมการให
คําปรึกษาเพื่อครอบครัวปลอดควันบุหรี่ มีคะแนนความรูเกี่ยวกับบุหรี่ และความตั้งใจเลิกบุหรี่สูงกวากอนเขารวมโปรแกรม
และมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ยังเสนอแนะใหมีการใหคําปรึกษาเลิกบุหรี่เปนงาน
ประจํ า ติ ด ตามผู ที่ เ ลิ ก สู บ บุ ห รี่ ใ นระยะเวลา 1 ป และเสนอแนะให มี ก ารศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพในผู เ ลิ ก บุ ห รี่ ไ ด แ ละผู ที่
เลิกบุหรี่ไมได
ผลการศึกษาตามแผนการจัดโปรแกรมอดบุหรี่ในการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ และเชิญตัวแบบซึ่งเปนชาวบานที่
ประสบความสําเร็จในการเลิกสูบบุหรี่โดยมุงเนนถึงวิธีการเลิก การจัดการตอความอยากบุหรี่ขณะเลิกสูบบุหรี่ และ
หลังจากที่เลิกบุหรี่สําเร็จตลอดจนถึงผลดี ที่ตัวแบบไดรับหลังจากเลิกสูบบุหรี่ สรางการมีสวนรวมโดยเชิญวิทยากรในจัดการ
กับปญหา การเลิกบุหรี่ใหสําเร็จ การตั้งเปาหมายในการเลิกบุหรี่ และเปดโอกาสใหซักถาม ผลการศึกษา พบวา การไดพบปะ
ผูที่สูบบุหรี่เหมือนกัน และไดพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณการสูบบุหรี่ และความตั้งใจที่จะเลิกบุหรี่ ตลอดจนถึงการชักชวน
กันเลิกบุหรี่ ทําใหกลุมตัวอยางมีกําลังใจในการเริ่มตนเลิ กบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่เปนเรื่องที่ทําใจยากแตหากมีความตั้งใจจริง
ที่จะเลิกบุหรี่ ก็สามารถเลิกบุหรี่ได โดยวิธีการเลิกสูบบุหรี่ที่กลุมตัวอยางใหความสนใจกอนการเขาโปรแกรมอดบุหรี่คือ
การเลิกบุหรี่ดวยตนเอง โดยสวนใหญตองการคอย ๆ ลดการสูบลง และเลิกบุหรี่ใหไดในระยะเวลา 3 เดือน นอกจากนี้
กลุมตัวอยางไดมีความสนใจซักถามถึงการเลิกบุหรี่ดวยวิธีอื่น ๆ เชน การใชหมากฝรั่ง การใชยาชวยเลิกบุหรี่ หรือสมุนไพร
ช วยเลิ กบุ หรี่ สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของนั ท ธิ นี วั ฒ นวราสั น ติ์ และคณะ (2554) ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของหลั ก สู ต ร
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การบําบัดรักษานักเรียนที่สูบบุห รี่ใ นสถานศึกษาในจัง หวัด เชียงราย ไดใหความเห็นวา หลักสูตรที่จัด ทําขึ้นสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุห รี่ของนักเรียนไดแตควรจัด กิจกรรมเสริมดานอื่น ๆ ใหกับกลุมตัวอยางดวย ตัวอยาง
กิจกรรมเสริม เชน การศึกษาดูงานผูที่ปวยเปนโรคจากการสูบบุหรี่ การจัดกิจกรรมรณรงคในโรงเรียน และควรติดตาม
นักเรียนหลังรวมโครงการเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อใหคําปรึกษาในกรณีที่กลับไปสูบซ้ํา
ผลการศึกษาตามแผนการจัดโปรแกรมอดบุหรี่ การติดตามเยี่ยมบาน และติดตามผูสูบบุหรี่ (A5: Arrang follow up)
ดําเนินการติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จํานวน 3 ครั้ง ในระยะเวลา 12 สัปดาห โดยติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ในสัปดาหที่ 1, 4, 8 และสัปดาหที่ 12 เพื่อกระตุนแรงสนับสนุนจากครอบครัวใหมีสวนรวมชวยเลิกบุหรี่ และมีการมอบ
กระเปาผา เสื้อยืดที่มีขอความรณรงคงดสูบบุหรี่ และใหขอมูลหรือคําแนะนําเสริมความเชื่อมั่นในการเลิกบุหรี่ เชน วิธีการ
เลิกบุหรี่ สูตรสําเร็จในการเลิกบุหรี่ดวยตนเอง และวิธีผอนคลายเมื่อมีอาการอยากบุหรี่ แนะนําวิธีการเลิกสูบบุหรี่ และ
ขอเสนอแนะดานกฎหมายดานบุหรี่ เชนการหามสูบในที่หามสูบ การคุมครองสิทธิผูไมสูบบุหรี่ โดยการศึกษาไดประยุกตใช
ทฤษฎีแรงจูงใจ เพื่อปองกันโรคของโรเจอร (Ronald W.Rogers, 1975) ซึ่งไดกลาวไววา การเริ่มตนจากการกระตุนใหเกิดความกลัว
โดยใชสื่อกระตุนใหเกิดความกลัวมากกวาการใชสื่อกระตุนตามปกติ เพื่อใหเกิดการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค หรือสิ่งที่
กําลังคุกคามที่ทําใหเกิดความเสี่ยงตอโรคและความเจ็บปวย การไดรับทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากปฏิบัติตามคําแนะนํา
วา จะลดความรุ น แรงของการเกิ ด โรคได แรงจู ง ใจเพื่ อ ปอ งกั น โรคจะสู ง สุ ด เมื่ อ บุ ค คลเห็ น ว า ความน า กลั ว ที่ เ กิ ด ขึ้ น
กับสุขภาพนั้นรุนแรง บุคคลจะรูสึกถึงอันตราย การตอบสนองที่เหมาะสม และบุคคลมีความเชื้อมั่นวา เขามีความสามารถพอที่จะ
ตอบสนองให เหมาะสมได ดั งนั้ น การจู งใจช วยเลิ กบุ หรี่ โดยใช เทคนิ ค 5R และการติ ด ตามเยี่ ย ม และกระตุ น เตื อ น
ใหเกิดแรงจูงใจ เพื่อการใหขอมูลและโนมนาวใหไมทอแทในการเลิกสูบบุหรี่ ทําใหผูสูบบุหรี่ซึ่งเปนกลุมทดลองยังคง
เขารวมกิจกรรมโปรแกรมอดบุหรี่จนครบระยะเวลาการศึกษา และการกระตุนแรงจูงใจที่เกิดจากตัวผูสูบเองหรือผูใกลชิด
เชน บุตร คูสมรส เพื่อขอรองใหเลิก และบุคลากรดานสุขภาพเปนอีกหนึ่งแรงจูงใจที่กระตุนใหผูสูบบุหรี่ลงมือเลิกสูบบุหรี่
และจากการติดตามการเขารวมโครงการเปนระยะของผูสูบบุหรี่ ผูสูบบุหรี่รูสึกวา ผูจัดโปรแกรมนี้คือ กําลังใจสําคัญในการ
เลิกสูบบุหรี่ และดีใจ ที่ใสใจและใหความสําคัญกับสุขภาพของกลุมทดลองที่สูบบุหรี่ และผลการศึกษาตามแผนการ
จัดโปรแกรมอดบุหรี่ตลอดระยะเวลา 3 เดือนนั้น กลุมทดลองสามารถลดการสูบลงไดจํานวน 16 คน และกลับไปสูบซ้ํา
เท า เดิ ม จํ า นวน 4 คน โดยสั ด ส ว นของกลุ ม ทดลองที่ ล ดการสู บ บุ ห รี่ ม ากกว า กลุ ม ทดลองที่ ไ ม ล ดการสู บ บุ ห รี่
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งกอนการใชโปรแกรมอดบุหรี่กลุมทดลองสูบบุหรี่เฉลี่ยคนละ 9 มวนตอวัน
และหลังใชโปรแกรมอดบุหรี่จากการติดตามครั้งที่ 5 กลุมทดลองสูบบุหรี่เฉลี่ยคนละ 5 มวนตอวัน สอดคลองกับการศึกษาของ
โสมรัตน บัณฑิตเลิศรักษ (2551) ที่ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคลากรชาย
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จํานวน 47 คน พบวา หลังเขารวมโปรแกรมกลุมตัวอยางพยายามลดจํานวนมวนบุหรี่ลง และ
สัดสวนของบุคลากรชายโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตที่เลิกสูบบุหรี่ภายหลังใชโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่
สูงกวากอนใชโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับการศึกษาของ ProchaskaJ and Diclemente (1996)
ไดศึกษาการปองกันกลับไปสูบบุหรี่ พบวา คนที่เลิกสูบบุหรี่ จะมีการกลับไปสูบบุหรี่ซ้ําได คาเฉลี่ยในการเลิกประมาณ
7 ครั้ง กวาจะหยุดสูบไดอยางตอเนื่องได ดังนั้น ความลมเหลวในการเลิกสูบบุหรี่อาจเกิดขึ้นได จึงควรเขาใจและใหกําลังใจ
กับผูที่ตองการเลิกบุห รี่ อีกทั้งการศึกษาของศุ ลีวงศ สนสุผล (2551) ศึกษาการประยุ กตทฤษฏีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่มีผลตอการสูบบุหรี่ ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา โดยโปรแกรมดําเนินการ 10 สัปดาห มีการะบวนการ
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10 ขั้นตอน และติดตามทุกสัปดาห ผลการศึกษา พบวา กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อการเลิกสูบบุหรี่
การรับรูความสามารถ แหงตนในการเลิกสูบบุหรี่ดีกวากลุมควบคุม และผลของการศึกษา ยังพบวา นักเรียนกลุมทดลอง
สามารถลด ละ เลิกบุหรี่ มากกวากลุมควบคุม รวมถึงการศึกษาของศิริกุล รัตนะเรื่อง ประสิทธิผลการใชยา Nortrityline สําหรับ
ผูสูบบุหรี่ที่มีภาวะติดสารนิโคตินในหนวยบริการปฐมภูมิ พบวา การชวยเลิกบุหรี่ในกลุมตัวอยางที่ติดสารนิโคตินในระดับต่ํา
หรือระดับปานกลาง ควรใชพฤติกรรมบําบัดซึ่งเปนวิธีที่เหมาะสม ที่จะชวยพัฒนาการเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณการเลิก
สูบบุหรี่ไดดี สวนผูสูบบุหรี่ ที่ติสารนิโคตินในระดับมาก ควรใชวิธีพฤติกรรมบําบัดรวมกับการใชยา ซึ่งมีความแตกตางจาก
การศึ กษาของศิราณี อิ่ มน้ํ าขาว และคณะ (2555) ได ศึ ก ษารู ป แบบพฤติ ก รรมการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ข องผูสู บ บุ ห รี่ ที่ เ ข า รั บ
การบําบัดในคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลมหาสารคาม พบวา รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแบบจําลองทฤษฎี
ขามขั้นไมสนใจปญหาในระยะเวลา 8 สัปดาห มีผูเลิกสูบบุหรี่ได รอยละ 40 โดยเหตุผลที่ทําไดสําเร็จคือ ตั้งใจจริง มีความเชื่อวา
สามารถเลิกบุหรี่ได และกลัวอันตราย ตามลําดับ
การศึกษาหลังสิ้นสุดโปรแกรม พบวา กลุมตัวอยางที่ไมสามารถเลิกสูบบุหรี่ไดสําเร็จ แตพฤติกรรมการสูบบุหรี่
เปนไปในทิศทางที่ดี รวมทั้งการกระตุนเตือนเปนกิจกรรมที่สําคัญที่ทําใหกลุมตัวอยางมีความพยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่
โดยผูที่เลิกสูบบุหรี่จะกลับมาสูบซ้ํา ในขณะที่กําลังพยายามเลิกสูบหรือเลิกสูบสําเร็จไปแลวได โดยบางคนอาจตองใช
ความพยายามหลายครั้งจึงจะเลิกสูบบุหรี่ไดสําเร็จ หากมีผูที่จะพยายามเลิกบุหรี่แตประสบความลมเหลวผูใหบริการควรจะ
ใหกําลังใจ พยายามหาสาเหตุ ชวยเหลือและหาวิธีการชวยเลิกบุหรี่ใหสําเร็จตอไป ดังนั้นคลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลสงเสริม
สุ ข ภาพตํ า บลบ า นป า ฝาง จึ ง มี ก ารมอบเกี ย รติ บั ต รสํ า หรั บ ผู ที่ เ ข า ร ว มโปรแกรมอดบุ ห รี่ เกี ย รติ บั ต รสํ า หรั บ ผู ที่ ล ด
การสูบบุหรี่ เพื่อเปนการสรางเสริมแรงจูงใจในการพยายามเลิกบุหรี่ในครั้งตอไป
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการศึกษาคนควา
1. ควรดําเนินการชวยเลิกบุหรี่หลากหลายวิธี สําหรับผูสูบบุหรี่ที่สมัครใจ และมีความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่
2. การชวยเลิกบุหรี่ใหสําเร็จโดยวิธีพฤติกรรมบําบัด เหมาะสําหรับผูสูบบุหรี่ที่มีระดับการติดนิโคตินในระดับต่ํา
แตสําหรับผูติดนิโคตินในระดับปานกลางและในระดับสูงควรมีการใชยาชวยเลิกบุหรี่รวมดวย
3. ควรมีการติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ และมีการจัดโปรแกรมอดบุหรี่ตามแนวคิด 5A อยางตอเนื่อง โดยเพิ่ม
ระยะเวลาการดําเนินการใหมากกวา 3 เดือน
ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ในเชิงสาเหตุการกลับไปสูบซ้ํา และชวยเลิกบุหรี่ใหสําเร็จ เพื่อทําใหการ
ชวยเลิกบุหรี่สอดคลองกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่รายบุคคล
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การศึกษาคนควาอิสระ ฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ดร.อนุกูล มะโนทน อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาเสียสละ
เวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษาแนะนํา ขอเสนอแนะ ตลอดถึงความชวยเหลือตาง ๆ อยางดียิ่ง รวมถึงคณาจารยสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไดถายทอดความรู แนวคิด วิธีการ จนสามารถ
ดําเนินการการศึกษาคนควาอิสระไดสําเร็จลุลวงดวยดี และขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปาฝาง
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และเจาหนาที่ทุกทาน ที่ใหผูวิจัยทําการเขาเก็บขอมูลผูมารับบริการและดําเนินงานโปรแกรมอดบุหรี่ รวมทั้งขอขอบคุณ
ดร.สมชาย จาดศรี คุณสุรียภรณ เลิศวัชรกุล คุณณัฐธิดา นิมิตดี ที่ไดกรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบแกไขเครื่องมือ
ในการวิจัย ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลพะเยา และกลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพะเยา ในการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการ และขอขอบคุณผูมารับบริการทุกทานที่ไดกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและเขารวม
กิจกรรมทุกขั้นตอนจนสิ้นสุดการศึกษา ทําใหผูวิจัยสามารถจัดการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
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การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห 15 ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
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บทคัดยอ
การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยขอมูลพื้นฐาน (ไดแก) ทัศนคติ (ไดแก ทัศนคติเกี่ยวกับ
พระราชบัญญั ติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่) พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และ
ความสัมพันธระหวางปจจัยและทัศนคติ กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4-6 จํานวนทั้งหมด 332 คน เก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถามคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย พิสัย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติ Fisher’s Exact Test
ผลการศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบวา สมาชิกในครอบครัวที่มีการสูบบุหรี่เปนประจํา อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย
โดยรวมเท ากั บ 9.94 ทั ศนคติ เกี่ ยวกั บพิ ษภั ยของการสู บบุ หรี่ อยู ในระดั บปานกลาง มี ค าเฉลี่ ยโดยรวมเท ากั บ 22.63
และทัศนคติเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 7.40
การวิเคราะหหาความสัมพันธพบวา ปจจัยดานขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ อายุ ระดับผลการศึกษา การสูบบุหรี่ของบุคคล
ในครอบครัว ทัศนคติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ ทัศนคติ
โดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: พฤติกรรมการสูบบุหรี่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
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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
จากการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ป 2554 พบวาประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 53.9 ลานคน เปนผู
ที่สูบบุหรี่ 11.5 ลานคน หรือรอยละ 21.4 โดยเปนผูที่สูบบุหรี่เปนประจํา 9.9 ลานคน(รอยละ 18.4) และเปนผูที่สูบบุหรี่นาน ๆ
ครั้ง 1.6 ลานคน (รอยละ 2.9) โดยอัตราการสูบบุหรี่ของผูชายมากกวาผูหญิง 20 เทา คือรอยละ 41.7 และ 2.1 ในบุคคล
ที่มีอายุ 15-60 ป ที่รวมทั้งเพศชายและหญิง เทากับ 9,535,484 คน หากไมมีการ รณรงคแกปญหาใด ๆ คาดวาในอีก 14 ป
ขางหนา หรือในป 2563 ครึ่งหนึ่งของผูสูบบุหรี่ในวันนี้ หรือประมาณ 650 ลานคน จะเสียชีวิตกอนวัยอันควร ที่มีอัตรา
การเพิ่งขึ้นมากเรื่อย ๆ โดยเฉพาะผูที่สูบบุหรี่ ยังไมความตระหนักตออันตรายจากการสูบบุหรี่ที่มีผลตอตนเองและบุคคล
รอบขางมากแคไหน จึงเปนอีกปญหาที่สมควรจะไดรับการแกไขอยางยิ่ง อาจมาสาเหตุการเอาเยี่ยงอยางบุคคลในครอบครัว
ที่มีการสูบใหเห็นอยูเปนประจํา นั่นเปนบอเกิดแหงการสูบบุหรี่ของเยาวชนไทย หรือนักสูบหนาใหมซึ่งมีอันตรายและ
กอใหเกิดความพิการเรื้อรัง ที่มีสาเหตุจากากรบริโภคยาสูบกําลังกลายเปนปญหาและเปนสาเหตุการตายที่สูงกวาสาเหตุ
อื่น ๆ (ภาวิณี วิสมล, 2538) โดยสวนใหญการสูบบุหรี่มักเริ่มสูบตั้งแตชวงวัยรุน และเยาวชน ดวยสาเหตุตาง ๆ กัน เชน
ความอยากรูอยากลอง ความคึกคะนอง ความตองการเขากลุม ครอบครัวสูบใหเห็นเปนประจํา จากการเรียนแบบคนดังในสื่อ
ตาง ๆ หรือเพื่อชักชวน เปนตน
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ปจจุบันไดมีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพผูไมเสพบุหรี่ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการ
ผลิตยาสูบ พ.ศ. 2535 และประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2549 ขอ 3 (1) เรื่อง กําหนดชื่อหรือประเภท
ของสถานที่สาธารณะที่ใหมีการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่และกําหนดสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะ
ดังกลาวเปนเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ และประกาศ ฉบับที่ 18 กระทรวงสาธารณสุข หามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
ซึ่งผูที่ฝาฝนอาจไดรับโทษปรับตมกฎหมายจะมีโทษปรับเจาของสถานที่ไมเกิน 20,000บาท สวนผูสูบบุหรี่ทีมีโทษปรับไมเกิน
2,000 บาท
ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้น 4-6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในการศึกษาอุบัติการณการสูบบุหรี่ในกลุม
วัยรุน สมชัย ชื่นตา (2528) ไดศึกษาถึงพฤติกรรมและปจจัยตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ของกลุมนักเรียนชาย
ระดับต่ํากวาอุดมศึกษา ในจังหวัด ขอนแกน พบวา อายุที่เริ่ม สูบบุห รี่ข องกลุม ที่สูบบุห รี่ สวนใหญเ ริ่ม เมื่ออายุ 16 ป
รองลงมาประมาณ 17 ป และ 18 ป พบวาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว วัยรุนมากกวา 3,000 คนเขามาเปนผูสูบประจํา การศึกษา
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนรวมถึงปจจัยที่มีความเกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ของนักเรียนในอําเภอเชียงแสน และตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการเรื่องโรงเรียนปลอดบุหรี่ก็เปนสวนหนึ่งของนโยบายการพัฒนา
โรงเรียนดวยตระหนักวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายอยางยิ่งตอสุขภาพ และการสูบบุหรี่ยังเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูการติด
ยาเสพติดชนิดอื่น ๆ นอกจากนั้นยังมีกฎหมายคุมครองผูไมสูบบุหรี่โดยกําหนดใหสถานที่สาธารณะ หนวยงานราชการและ
รวมถึงโรงเรียนเปนเขตปลอดบุหรี่จึงมีความจําเปนในการศึกษาถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ซึ่งขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้
จะนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนเพื่อปองกันและแกปญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน รวมทั้งใชเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อปองกันการเสพยาเสพติดชนิดอื่นในอนาคต กับพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่กับของนักเรียน
ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก ทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่และทัศนคติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมปลาย ไดแก พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4-6
3. เพื่อหาความสัมพันธของขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลและทัศนคติกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Desciptive Research) โดยทําการเก็บขอมูลตั้งแตเดือนตุลาคม
2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 4-6 โรงเรียนราชประชานุเคราะหที่ 15 อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย
เครื่องมือ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวย
1. สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ ผลการเรียน สมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่เปนประจํา
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2. สวนที่ 2 ทัศนคติ
2.1 ทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ มีทั้งหมด 20 ขอ ดานลบ 10 ขอ ดานบวก 10 ขอ
2.2 ทัศนคติเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 มีทั้งหมด 15 ขอ ดานลบ 5 ขอ ดานบวก 10 ขอ
3. สวนที่ 3 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ มีทั้งหมด 15 ขอ ดานลบ 5 ขอ ดานบวก 10 ขอ
วิธีการศึกษา
กลุมประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 4-6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จํานวน 332 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นเตรียมการ จัดทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะหที่ 15 อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เพื่อขอเขาไปชี้แจงรายละเอียดงานวิจัยแกผูบริหารโรงเรียน และอาสาสมัครแกนนํานักเรียนเพื่อนําแบบสอบถามไปใชเก็บ
ขอมูลในกลุมประชากรการศึกษาวิจัยตอไป
ขั้นดําเนินการ ไดแก
1. ใหอาสาสมัค รแกนนํานัก เรียนนําแบบสอบถามไปใช กับกลุ ม ประชากรในแต ล ะระดับชั้น และรวบรวมให
ผูทําวิจัยตามกําหนด
2. ตรวจสอบความสมบูรณ และความครบถวนของแบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะหที่ 15 ตามจํานวนกลุมประชากรทั้งสิ้น 332 ชุด
3. ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับประมวลผลขอมูลทางสถิติ SPSS (SPSS for Windows)
ใชสถิติไดแก ความถี่ รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Fisher’s Exact Test
การวิเคราะหขอมูล เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบแลว ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล แลวทําการวิเคราะห
ขอมูลสวนของทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ ทัศนคติเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 และพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของนักเรียน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยมีการกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยครั้งนี้มีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก สถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ใชการทดสอบ Fisher’s Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

ผลการศึกษา
จากการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 4-6 โรงเรียนราชประชานุเคราะหที่ 15
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในชวงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง มกราคม พ.ศ. 2558 จํานวนกลุมประชากร 332 ราย
ผูวิจัยไดทําแบบสอบถามเปน 3 ตอน โดยตอนที่ 1 ทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ ตอนที่ 2 ทัศนคติเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 และตอนที่ 3 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมประชากร
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของกลุมประชากรจําแนกตามขอมูลทั่วไป (n = 332)
ขอมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
อายุ 15 ป
อายุ 16 ป
อายุ 17 ป
อายุ 18 ปขึ้นไป
ระดับผลการเรียน
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
อาศัยอยูกบั
บิดา หรือมารดา หรือญาติพนี่ อง
บิดา และ มารดา
สมาชิกในครอบครับที่สูบบุหรีเ่ ปนประจํา
บิดา หรือมารดา หรือญาติพนี่ อง
บิดา และมารดา

จํานวน

รอยละ

130
202

39.20
60.80

33
124
92
83

9.90
37.30
27.70
25.00

58
215
59

17.50
64.80
17.80

126
206

38.00
62.00

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
ที่สูบบุหรี่เปนประจําบิดาและมารดา จํานวน 186 รอยละ 56.00
ตาราง 2 รอยละทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่
ระดับทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่
การสูบบุหรี่เปนสาเหตุทําใหเกิดโรคมะเร็งที่อวัยวะตาง ๆ ของรางกาย
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
การสูบบุรี่ติดตอกันเปนระยะเวลานานทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
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จํานวน

รอยละ

19
313

5.70
94.30

26
306

7.80
92.20

ตาราง 2 (ตอ)
ระดับทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่
คนที่ไมสูบบุหรี่แตสูดดมควันบุหรี่เปนประจํามีโอกาสปวยเปน “โรคมะเร็งปอด” ได
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
คนเราไมรูวันตายของตนเอง เราอาจตายเร็วกวาปกติเพราะการสูบบุหรี่
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ระดับต่ํา
ระดับสูง
การสูบบุหรี่ทําใหมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับต่ํา
กนกรองบุหรี่ชวยลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ได
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของการสูบบุหรี่โดยรวม
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

จํานวน

รอยละ

27
305

8.10
91.90

32
300

9.60
90.40

48
284

14.50
85.50

151
69
112

45.50
20.80
33.70

80
201
51

24.10
60.50
15.40

30
251
51

9.00
75.60
15.40

จากตาราง 2 พบวา กลุมประชากรมีระดับทัศนคติปานกลางเกี่ยวกับเรื่องพิษภัยของบุหรี่ อันดับ 1 การสูบบุหรี่
เปนสาเหตุทําใหเกิดโรคมะเร็งที่อวัยวะตาง ๆ ของรางกาย อยูในระดับปานกลาง มากที่สุดรอยละ 94.3 อันดับที่ 2 การสูบบุรี่
ติดตอกันเปนระยะเวลานานทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพมีทัศนคติระดับปานกลาง รอยละ 92.20 และทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัย
ของการสูบบุหรี่โดยรวมสูงสุดอยูในระดับปานกลาง รอยละ 75.60
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ตาราง 3 รอยละทัศนคติของเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535
ระดับทัศนคติของเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535
การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะมีผลกระทบใหผูคนที่อาศัยในบริเวณนั้นไดรับพิษภัย
จากควันบุหรี่
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ควรมีการกําหนดเขตปลอดบุหรี่ในสถานศึกษา และหนวยงานราชการ หรือที่
สาธารณะ
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
การออกกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงสถานศึกษาหนวยงานราชการหรือ
ที่สาธารณะเปนการคุมครองสุขภาพผูไมสบู บุหรี่
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
กฎหมายหามโฆษณาบุหรี่ และผลิตภัณฑยาสูบเปนการควบคุมแรงกระตุนนักสูบ
หนาใหม
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ผูไมสูบบุหรี่ สามารถเรียกรองเจาของสถานที่ที่ไปใชบริการใหจัดเขตปลอดบุหรี่ได
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
การจัดเขตปลอดบุหรี่ในสถานศึกษา จะชวยสงเสริมภาพลักษณของสถานศึกษา
ใหดีขึ้น
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ทัศนคติโดยรวมเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
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จํานวน

รอยละ

31
301

9.30
90.70

32
300

9.60
90.40

36
296

10.80
89.20

41
291

12.30
87.70

49
283

14.80
85.20

56
275
1

16.90
82.80
0.30

51
219
62

15.40
66.00
18.70

จากตาราง 3 พบวา กลุมประชากรมีระดับทัศนคติเกี่ยวกับเรื่อง พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 อันดับที่ 1
การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะมีผลกระทบใหผูคนที่อาศัยในบริเวณนั้นไดรับพิษภัยจากควันบุหรี่สูงสุดอยูในระดับปานกลาง
รอยละ 90.70 อันดับที่ 2 ควรมีการกําหนดเขตปลอดบุหรี่ในสถานศึกษา และหนวยงานราชการ หรือที่สาธารณะ รอยละ 90.40
อันดับที่ 3 การออกกฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิงสถานศึกษาหนวยงานราชการหรือที่สาธารณะเปนการคุมครองสุขภาพ
ผูไมสูบบุหรี่ รอยละ 89.20 และทัศนคติโดยรวมเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 สูงสุดอยูในระดับปานกลาง
มากที่สุด รอยละ 66.00
ตาราง 4 รอยละของระดับทัศนคติของพิษภัยของบุหรี่และ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535
ระดับทัศนคติพิษภัยและทัศนคติ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 2535
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

จํานวน
30
251
51

รอยละ
9.00
75.60
15.40

จากตาราง 4 พบวา กลุมประชากรมีทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535
อยูในระดับปานกลาง มากที่สุดรอยละ 75.60 รองมา คือ มีทัศนคติระดับสูง รอยละ 15.40
ตาราง 5 รอยละของระดับดานพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ระดับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

จํานวน
51
219
62

รอยละ
13.30
66.00
18.70

จากตาราง 5 พบวา กลุมประชากรมีพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องการสูบบุหรี่ระดับปานกลาง มากที่สุดรอยละ 66.00 รองมา
คือ ระดับสูง รอยละ 18.70
ตอนที่ 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นปที่ 4-6
ตาราง 6 ความสัมพันธของปจจัยกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ปจจัย
เพศ
ชาย
หญิง

100

X2

p-value

12.50

0.001

ตาราง 6 (ตอ)
ปจจัย
ผลการเรียน
ระดับผลการเรียนออน
ระดับผลการเรียนปานกลาง
ระดับผลการเรียนดี
อายุ
นอยกวา 17 ป
มากกวาหรือเทากับ 17 ป
สมาชิกในครอบครัวที่มีการสูบบุหรี่เปนประจํา
บิดาหรือมารดาหรือญาติพี่นอง
บิดารและมารดา
ทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ทัศนคติเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่และ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
พ.ศ. 2535
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

X2

p-value

7.61

0.076

3.77

0.128

9.94

0.003

22.63

0.000

7.40

0.084

22.63

0.000

จากตาราง 6 จากการวิ เคราะห หาความสั มพั นธ ระหว างข อมู ลทั่ วไป ได แก เพศ ผลการเรี ยน อายุ และสมาชิ ก
ในครอบครัวที่มีการสูบบุหรี่เปนประจํา กับพฤติกรรมการการสูบบุหรี่ของประชากร พบวา เพศ สมาชิกในครอบครัวที่มีการ
สูบบุหรี่เปนประจํา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และพบวา ผลการ
เรียน อายุ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ความสัมพันธ ระหวางระดับ
ทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ กับพฤติกรรมการการสูบบุหรี่ของประชากร พบวา ระดับทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่
มีความสัมพั นธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ความสัมพันธระหวางระดับทัศนคติ
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เกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 กับพฤติกรรมการการสูบบุหรี่ของประชากร พบวา ระดับทัศนคติ
เกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p < 0.05)

วิจารณและสรุปผล
พฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่
1. ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของกลุมประชากร
พบวากลุมประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.80 อายุ 16 ปรอยละ 37.3 มีระดับการศึกษาปานกลาง
รอยละ 64.80 อาศัยอยูกับบิดาและมารดา รอยละ 62.00 มีบิดาและมารดาที่สูบบุหรี่เปนประจํา รอยละ 56.00 ระดับทัศนคติ
เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ รอยละ 75.60 ระดับทัศนคติเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2535 รอยละ 66.00
ระดับทัศนคติโดยรวม รอยละ 75.60 ระดับพฤติกรรมระดับกลาง รอยละ 66.00 สอดคลองกับภาวิณี วิสมล (2538) ไดศึกษา
ถึงปจจัยที่มีผลตอการสูบบุหรี่ และไมสูบบุหรี่ของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง
จํานวน 162 คน พบวาการสูบบุหรี่ของสมาชิกในครองครัวมีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยมีขนาดของความสัมพันธระดับปานกลางคอนไปทางต่ําเล็กนอย
ธิติ รัตนโชติ (2539) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุนหญิงศึกษาเฉพาะนักศึกษา
หญิงในโรงเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 433 คนพบวาเพื่อนสนิทที่สูบบุหรี่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของวัยรุนหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
วิภารัตน สุวรรณไวพัฒนะ และคณะ (2556) ความสัมพันธระหวางความรูและทัศนคติของผูสูบบุหรี่ในการปองกัน
การสั ม ผั ส ควั น บุ ห รี่ มื อ สองให กั บ สมาชิ ก ในครอบครั ว ผลการวิ จั ย พบว า กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ จ บการศึ ก ษาระดั บ
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 ผูสูบบุหรี่สวนใหญคือบิดารอยละ 52.7
สูบบุหรี่วันละ 16-20 มวนรอยละ 41.1 มีการปองกันการสัมผัสควันบุหรี่มือสองในครอบครัวและชุมชนโดยสวนใหญ
สูบบุหรี่นอกบานรอยละ 71.1 แตขณะสูบมีสมาชิกในครอบครัวอยูดวยรอยละ 28.9 และสูบบุหรี่ในที่สาธารณะถึงรอยละ 11.1
กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 96.7 มีความรูอยูในระดับดี (M = 10.89, S.D. = 1.22) รอยละ 82.2 มีทัศนคติอยูในระดับดี
(M = 46.14, S.D. = 3.36) และพบวาความรูและทัศนคติของผูสูบบุหรี่ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(r = -0.101, p > 0.05)
ชูชัย ศุภวงค, สุภกร บัวสาย และนวลอนันต ตันติเกตุ (2541) ไดศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชน
ไทยทั่วประเทศ จํานวน 5,598 คน พบวา เยาวชนชายที่มีผลการเรียนดี มีอัตราการสูบบุหรี่เพียงรอยละ 2.1 ในขณะที่กลุมที่มี
การเรียนไมดี มีอัตราการสูบบุหรี่ถึงรอยละ 21.2 ในกลุมเยาวชนหญิงก็เชนเดียวกันโดยพบวา เยาวชนหญิงที่มีผลการเรียนดี
มีอัตราการสูบบุหรี่เพียงรอยละ 0.3 ในขณะที่กลุมที่มีการเรียนไมดี มีอัตราการสูบบุหรี่ถึงรอยละ 4.6 การที่สมาชิกในครอบครัว
สูบบุหรี่หรือสนับสนุนใหสูบบุหรี่จะทําใหวัยรุนมีโอกาสติดบุหรี่สูง โดยพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบิดาสัมพันธกับการสูบบุหรี่
ของทั้งบุตรชาย และบุตรหญิงสวนพฤติกรรมการสูบบุหรี่มารดาจะมีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของบุตรหญิงมากกวาบุตรชาย
และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการสูบบุหรี่ของเยาวชนมากที่สุด คือ เพื่อนสนิท โดยสวนใหญแลวการสูบบุหรี่ในครั้งแรกจะเกิดจาก
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การชักนําของเพื่อนและหัดสูบบุหรี่ครั้งแรกที่บานเพื่อน และผูที่สูบบุหรี่มักมีเพื่อนที่มีพฤติกรรมอันไมเหมาะสมโดยพบวา
รอยละ 52 ของเยาวชนชายที่สูบบุหรี่มีเพื่อนที่เคยลองเสพยาเสพติดมากอน และรอยละ 60 ของเยาวชนหญิงที่สูบบุหรี่
มีเพื่อนสนิทที่ดื่มเหลาเปนประจํา และพบวาการมีรายไดเปนปจจัยหนึ่งที่สงเสริมใหเยาวชนไทยสูบบุหรี่โดยเยาวชนที่มี
รายไดต่ําสูบบุหรี่ในอัตราเพียงรอยละ 4.9 ในขณะที่ผูที่มีรายไดสูงสูบบุหรี่จํานวนถึง รอยละ 14.5 และยังพบวายิ่งเยาวชน
มีรายไดหรือฐานะดีเทาไร อัตราการลองสูบบุหรี่ของเยาวชนก็จะยิง่ มากขึ้น
ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ และประภาพรรณ เอี่ยมอนันต (2554) สรุปสถานการณการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ของประเทศไทย พ.ศ.2554 กลุมอายุที่มีอัตราการลดการสูบบุหรี่อยางตอเนื่องในรอบ 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
การสํารวจการสูบบุห รี่ใ นเยาวชนไทยในป พ.ศ.2552 อัต ราการสูบบุห รี่ ข องเยาวชนไทยอายุ 13-15 ปสูง ถึง 11.7%
(เพศชาย 20.1% เพศหญิง 3.8%)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 4-6 โรงเรียนราชประชานุเคราะหที่ 15 อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สรุปไดดังนี้
1. จากผลการวิเคราะหขอมูลทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ของนักเรียน
1.1. จากผลการวิเคราะห ทัศนคติเกี่ยวพิษภัยของบุหรี่ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 4-6 โรงเรียนราชประชานุเคราะหที่ 15 พบวา ในภาพรวมนักเรียนมีระดับทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับ 22.63 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ ขอที่มีระดับทัศนคติอันดับ 1
คือ การสูบบุหรี่เปนสาเหตุทําใหเกิดโรคมะเร็งที่อวัยวะตาง ๆ ของรางกาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 1.94 สวนขอที่มีระดับ
ทัศนคติอันดับที่ 2 คือ การสูบบุหรี่ติดตอกันเปนระยะเวลานานทําใหเกิดผลเสียตอรางกาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 1.92
และคนที่ไมไดสูบบุหรี่แตสูบควันบุหรี่เปนประจํามีโอกาสปวยเปนโรคมะเร็งปอดได มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 1.92 ซึ่งมีระดับ
ทัศนคติอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน และอันดับที่ 3 คือ กนกรองบุหรี่ชวยลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ได มีระดับ
ทัศนคติอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 1.91
1.2. จากการวิเคราะหทัศนคติเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมผลติภัณฑยาสูบ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 4-6
โรงเรียนราชประชานุเคราะหที่ 15 พบวาในภาพรวมนักเรียนมีระดับทัศนคติเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535
อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ 7.40 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทัศนคติเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 ขอที่มีระดับทัศนคติอันดับ 1 คือ การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะมีผลกระทบใหคนที่อาศัยอยูในบริเวณ
นั้นไดพิษภัยจากควันบุหรี่ไปดวย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 1.91 อันดับที่ 2 ควรมีการกําหนดเขตปลอดบุหรี่ในสถานศึกษา
และในหนวยงานราชการ หรือที่สาธารณะ คาเฉลี่ยอยูในระดับ 1.90 และอันดับที่ 3 ควรมีการกําหนดเขตปลอดบุหรี่ในสถานศึกษา
และหนวยงานราชการ หรือที่สาธารณะ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 1.89
2. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
2.1. จากการวิเคราะหพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปที่ 4-6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 พบวาโดยรวมนักเรียนมีระดับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ 1.90
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เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวานักเรียนมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ขอที่มีระดับพฤติกรรมอันดับ 1 คือ เพื่อสนิทในกลุมของทาน
มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 1.90 อันดับที่ 2 ทานสูบบุหรี่มากกวา 2 มวนตอวัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 1.88
และอันดับ 3 ทานมักสูบบุหรี่ที่บานตัวเองหรือในหองนอน หรือที่บานเพื่อน และ ทานมักสูบบุหรี่ที่โรงเรียน หรือในที่สาธารณ
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 1.87
3. จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ป 4-6 โรงเรียนราชประชานุเคราะหที่ 15 พบวา เพศ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ 12.5 ผลการเรียน อยูในระดับปานกลาง
มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ 7.61 สมาชิกในครอบครัว ที่มีการสูบบุห รี่เ ปนประจํา อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับ 9.94 ทัศนคติเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ 22.63 และ
ทัศนคติเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2535 อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ 7.40
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นปที่ 4-6โรงเรียนราชประชานุเคราะหที่ 15 พบวา
1. ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมสนับสนุน ควรจัดอบรม หรือสัมมนาที่จําเปนใหกับ
บุคลากร ใหมีความรู ความเขาใจและเกิดทัศนคติที่ไมดีตอการสูบบุหรี่
2. จัดหนวยงานใหความชวยเหลือกับนักเรียนใหเลิกบุหรี่ (การใหคําปรึกษา) เชน โรงพยาบาล สาธารณสุข จัดโปรแกรม
การเลิกบุหรี่ เปนตน
3. ควรนําไปจัดหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูดวยความเขาใจ ในปญหา
การสูบบุหรี่จะชวยปองกันและลดปญหาการสูบบุหรี่ได
4. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมการการเลิกบุหรี่ เพื่อนําขอมูลมาใชในการแกปญหาใหกับนักเรียนตอไป
และพัฒนารูปแบบการชวยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ในโรงเรียน เชน ฝกอาสาสมัครใหชวยเหลือ หรือฝกผูนํา
กลุมแกนนํานักเรียน
5. ศึกษาการผลใหคําปรึกษาครอบครัวของนักเรียนที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยนําครอบครัวเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการใหคําปรึกษา
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลทั่วไป ปจจัยเสริม พฤติกรรมสุขภาพ และความสัมพันธระหวาง
ขอมูลทั่วไป ปจจัยเสริม ที่มีความความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูง
ในตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยาง เปนอาสาสมัครจํานวน 123 คน โดยใชการสุมอยางงาย
โดยการจับฉลากรายชื่อ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเที่ยง ไดคาสัมประสิทธิ์
อัลฟาครอนบาซเทากับ 0.87 สถิติที่ใชไดแก รอยละ และคาไคสแควร ผลการศึกษา พบวาสวนใหญ เปนเพศหญิงรอยละ 55.30
อายุ 48-59 ป ร อ ยละ 56.90 ดั ช นี ม วลกายปกติ ร อ ยละ 73.00 จบการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาร อยละ 48.48
อาชีพเกษตรกรรมรอยละ 54.50 รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 3,000 บาท รอยละ 54.50 มีประวัติการดื่มสุรารอยละ 53.70
มีความรูระดับปานกลาง รอยละ 55.30 มีความเชื่อระดับมากที่สุด รอยละ 86.18 มีแรงสนับสนุนทางสังคมระดับมาก
รอยละ 71.5 มีพฤติกรรมสุขภาพระดับดีมาก รอยละ 71.5 และความสัมพันธระหวางปจจัยกับพฤติกรรมสุขภาพ พบวา
อายุ ระดับการศึกษา และประวัติการดื่มสุรา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
คําสําคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ ภาวะเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง
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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
ความดันโลหิตสูงเปนปญหาทางสาธารณสุขที่มีการระบาดไปทั่วโลก องคการอนามัยโลกไดประมาณไววา
จํานวนผูปวยความดันโลหิตสูงทั่วโลก จาก 194 ประเทศ มีจํานวนถึง 970 ลานคน โดย 330ลานคนอยูในประเทศพัฒนา
และ 640 ลานคนอยูในประเทศกําลังพัฒนา ศุภวรรณ มโนสุนทร (2556) โดยประชากรวัยผูใหญทั่วโลก 1 คน ใน 3 คน
มีภาวะความดันโลหิตสูง และประชากรวัยผูใหญในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต ก็พบมี 1 คน ใน 3 คน ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
เชนกัน และไดคาดการณวาในป พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ประชากรวัยผูใหญทั่วทั้งโลกจะปวยเปน โรคความดันโลหิตสูง
1.56 พันลานคน ความดันโลหิตสูงเปนปจจัยเสี่ยงเดี่ยวที่สําคัญที่สุดสําหรับการตาย (mortality) โดยเปนสาเหตุการตาย 1 ราย
ใน 10 รายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (สาลี เปลี่ยนบางชาง, 2556)
จากขอมูลสถิติสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบวาใน ป 2554 มีผูเสียชีวิต
จากสาเหตุความดันโลหิตสูง เปนจํานวน 3,664 คน สถานการณปวยและเขารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุข
ของกระทรวงสาธารณสุขดวยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกภาค เมื่อเปรียบเทียบ จากป 2544
และป 2554 พบวา อัตราผูปวยในตอประชากรแสนคนดวยโรคความดันโลหิตสูงจาก 287.5 เปน 1433.61 ถือวามีอัตรา
เพิ่มขึ้น 5 เทา จากรายงานพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนพบวามีผูปวยโรคความดันโลหิตสูงป พ.ศ. 2554 มีผูปวย
สะสม จํานวน 264,441 ราย อัตราความชุก เทากับ 7,444.91 ตอประชากรแสนคน มีผูปวยรายใหม จํานวน 55,542 ราย
พบเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนอัตราสวน 1.38: 1 กลุมอายุที่มีอัตราความชุกสูงสุด 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
การดําเนินงานที่ผานมาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแป ไดมีการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
ตามกรอบนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ใหความสําคัญตอการคนหาและคัดกรองกลุมเสี่ยง เพื่อปองกันกลุมเสี่ยง
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ดังกลาวไมใหเปนผูปวยความดันโลหิตสูง โดยมีเกณฑมาตรฐานในการดําเนินงานไวชัดเจน นอกจากจะทําการคัดกรอง
แลว ยังมีการติดตามใหความรู เพื่อใหประชาชนที่เปนกลุมเสี่ยงมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม แตยังมีจํานวนผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งดูจากจํานวนผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ป พ.ศ. 2555 จํานวน 276 คน พ.ศ. 2556
จํานวน 283 คน พ.ศ. 2557 จํานวน 295 คน ดังนั้นผูศึกษาจึงศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงตอ
โรคความดันโลหิตสูง ในตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมเพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปวางแผนการดําเนินงาน
สรางเสริมสุขภาพเพื่อลดอัตราผูปวยความดันโลหิตสูงตอไป

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
รูปแบบการวิจัย
เปนวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ประชากรที่มีอายุ 35 ป ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปาแป
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เชียงใหม ที่ไดรับการประเมินวามีภาวะเสี่ยงจากการคัดกรองภาวะโรคความดันโลหิตสูง
ดวยวาจา จํานวน 175 คน
กลุมตัวอยาง คือ ประชากรที่มีอายุ35ปขึ้น ไปในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสง เสริม สุขภาพตําบลปาแป
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ที่ไดรับการประเมินวามีภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งไดจากการสุม
ตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane จํานวน 123 คน โดยใชวิธีสุมแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับ
สลากรายชื่อของประชากรที่มีภาวะเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
เครื่องมือที่ใช
ใช แ บบสอบถาม (Questionnaire) พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของประชาชนที่ มี ภ าวะเสี่ ย งต อ โรคความดั น โลหิ ต สู ง
ในตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 ขอมูลปจจัยเสริม
1. ความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูงมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบถูกและผิด
2. ความเชื่อเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง มีคําตอบใหเลือก 3 ระดับ เปนคําถามเชิงบวกและเชิง
3. แรงสนับสนุนทางสังคมของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงของกลุมตัวอยาง
สวนที่ 3 ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้มีผูชวยเก็บคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําบาน เริ่มแรกโดยการนัดประชุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําบาน ทั้ง 13 หมูบาน เพื่ออธิบายเครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามที่จะนําไปใชกับประชากรกลุมตัวอยาง
หลั ง จากนั้ น ให อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า บ า น นํ า เครื่ อ งมื อ ไปใช แล ว ก็ ร อรั บ คื น เมื่ อ คื น ตามระเวลาที่ กํ า หนด
เพื่อตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทั้ง 123 ชุด นําเครื่องมือที่ไดจากอาสาสมัครสาธารณสุข ประจําบาน
มาวิเคราะหประเด็นที่ตองการศึกษา โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับประมวลผลขอมูลทางสถิติ SPSS
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไป ไดแก คารอยละ
2. วิเคราะหหาความสัมพันธ โดยสถิติ Chi-square เพื่ออธิบายความสัมพันธ

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลทั่วไป (n = 123)
ขอมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ํากวา 35 ป
อายุ 36–47 ป
อายุ 48–59 ป
อายุ 60 ปขึ้นไป
ดัชนีมวลกาย
ผอม
ปกติ
อวน
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียนหนังสือ/อานเขียนไมได
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
อาชีพ
ไมมีอาชีพ/แมบาน
คาขาย
เกษตรกรรม (ทํานาทําไรทําสวน)
รับจางระบุ ทั่วไป
อื่น ๆ ระบุ รับราชการ
รายได
ต่ํากวา 3,000 บาท
3,001-6,000 บาท
6,001 บาทขึ้นไป
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จํานวน

รอยละ

55
68

44.7
55.3

2
29

1.6
23.6

70
22

56.9
17.9

18
90
15

14.6
73.2
12.2

31
60
10
16
6

25.2
48.8
8.1
13.0
4.9

14
13
67
28
1

11.4
10.6
54.5
22.8
0.8

67
41
15

54.5
33.3
12.2

ขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

66
57

53.7
46.3

ประวัติการดื่มสุรา
ดื่ม
ไมดื่ม

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 และมีประวัติการดื่มสุรา รอยละ 53.7
ตาราง 2 รอยละของระดับความรู ของกลุมตัวอยาง
ระดับความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง
ความรูระดับต่ํา
ความรูระดับปานกลาง
ความรูระดับมาก

จํานวน
2
68
53

รอยละ
1.6
55.3
43.1

จากตาราง 2 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูอยูในระดับปานกลาง รอยละ 55.3 รองมาคือมีความรูร ะดับมาก 43.1
ตาราง 3 รอยละของระดับดานความเชื่อ ของกลุมตัวอยาง
ระดับความเชื่อเรื่องโรคความดันโลหิตสูง
ความเชื่อระดับปานกลาง
ความเชื่อระดับมาก

จํานวน
17
106

รอยละ
13.82
86.18

จากตาราง 3 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเชื่อในระดับมาก รอยละ 86.18 รองมาคือ มีความเชื่อระดับปานกลาง 13.82
ตาราง 4 รอยละของระดับดานการสนับสนุนทางสังคม ของกลุมตัวอยาง
ระดับแรงสนับสนุนทางสังคมเรื่องโรคความดันโลหิตสูง
แรงสนับสนุนทางสังคมระดับปานกลาง
แรงสนับสนุนทางสังคมระดับมาก

จํานวน
35
88

รอยละ
28.9
72.1

จากตาราง 4 กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ มี แ รงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมสู ง อยู ใ นระดั บ มาก ร อ ยละ 72.1 รองมาคื อ
มีแรงสนับสนุนทางสังคมระดับปานกลาง 28.9
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ตาราง 5 รอยละของระดับดานพฤติกรรมสุขภาพ ของกลุมตัวอยาง
ระดับพฤติกรรมสุขภาพเรื่องโรคความดันโลหิตสูง
พฤติกรรมสุขภาพดีระดับปานกลาง
พฤติกรรมสุขภาพดีระดับมาก

จํานวน
35
88

รอยละ
28.5
72.1

จากตาราง 5 กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพอยในระดับดีมาก รอยละ 72.1 รองมาคือ มีพฤติกรรม
สุขภาพระดับปานกลางรอยละ 28.5
ตอนที่ 2 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถาม
ตาราง 6 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
ปจจัย

N

เพศ
ชาย
หญิง

55
68

ต่ํากวา 50 ป
มากกวา 51 ป

อายุ

ดัชนีมวลกาย
ปกติ
ไมปกติ
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียนหนังสือ/อานเขียนไมได
ไดเรียนหนังสือ/อานเขียนได
อาชีพ
เกษตรกรรม (ทํานาทําไรทําสวน)
ทั่วไป
รายได
ต่ํากวา 3,000 บาท
มากกวา 3,001
ประวัติการดื่มสุรา
ดื่ม
ไมดื่ม
ความรูกับพฤติกรรมสุขภาพ
ความรูระดับต่าํ ถึงปานกลาง
ความรูระดับมาก
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𝑥2

p-value

1.812

0.178

79
44

9.729

0.002

90
33

1.161

0.281

31
92

8.088

0.04

67
56

0.001

0.979

67
56

2.493

0.114

66
57

13.651

0.001

70
53

0.705

0.401

ปจจัย

N

ความเชื่อกับพฤติกรรมสุขภาพ
ความเชื่อระดับปานกลาง
ความเชื่อระดับมาก
การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมสุขภาพ
แรงสนับสนุนทางสังคมระดับปานกลาง
แรงสนับสนุนทางสังคมระดับมาก

17
106
35
88

𝑥2

p-value

3.354

0.067

0.021

0.884

จากตาราง 6 อายุ ระดับการศึกษา และประวัติการดื่มสุรามีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05

วิจารณและสรุปผล
พฤติกรรมสุขภาพและปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ
1. ขอมูลทั่วไป ของกลุมตัวอยาง
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 55.3 อายุอยูชวง 48-59 ปรอยละ 56.9 ดัชนีมวลกายปกติ
รอยละ 73.0 มีระดับการศึกษาอยูใ นระดับประถมศึกษา รอยละ 48.48 มีอาชีพ เกษตรกรรม (ทํานา ทําไร ทําสวน)
รอยละ 54.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 3,000 บาท รอยละ 54.5 และมีประวัติการดื่มสุรา รอยละ 53.7 ซึ่งสอดคลอง
กับบุบผาชาติ ทีงามและคณะ (2555) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติในการปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
สูงของประชากรกลุมเสี่ยง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยบานโพนมวง อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร พบวา
ประชากรกลุมเสี่ยงสวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 52.4 ป จบประถมศึกษา อาชีพเกษตรกรรม รายได 7,928.70 บาท
ซึ่งสอดคลองกับคณะเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดาวเรือง (2554) ศึกษาปจจัยและพฤติกรรมสุขภาพ
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ของประชากรกลุมเสี่ยงในตําบลดาวเรือง อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 48 ป ระดับการศึกษาสวนใหญจบชั้นประถมศึกษา และมีอาชีพ
ทําไร นาสวน โดยสวนใหญมีรายได ต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน และมีดัชนีมวลกายอยูในระดับปกติ
2. ความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูงของกลุมตัวอยาง
พบวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับปานกลาง มากที่สุดรอยละ 55.3
รองลงมาคือ มีความรูระดับมากรอยละ 43 อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา รอยละ 48.8
ทําใหไมสนใจที่จะอานหรือศึกษาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ประกอบกับกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม (ทํานา ทําไร ทําสวน) รอยละ 54.5 ไมไดเกี่ยวของกับเทคโนโลยีจึงไมไดติดตามขอมูลขาวสารเทาที่ควร
ซึ่งสอดคลองกับ คณะเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดาวเรือง (2554) ศึกษาปจจัยและพฤติกรรมสุขภาพ
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ของประชากรกลุมเสี่ยงในตําบลดาวเรือง อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
พบวามีระดับความรูอยูในระดับปานกลาง

112

3. ความเชื่อดานสุขภาพ ของกลุมตัวอยาง
พบวา กลุม ตัวอยางมีความเชื่อดานสุข ภาพเกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับมาก มากที่สุด
รอยละ 86.18 รองมาคือ มีความเชื่อระดับปานกลางรอยละ 13.82 อาจเนื่องจากกลุมตัวอยางเปนชนเผา ทําใหมีวัฒนธรรม
ความเชื่อที่แตกตางจากชุมชนในเมือง จึงทําใหกลุมตัวอยางมีความเชื่อกับกลุมในชุมชนและเรียนรูจากประสบการณ ที่พบเจอ
ซึ่งสอดคลองกับ ศศิธร อุตตมะ (2548) ศึกษาความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรมการใชยาของผูที่มีความดันโลหิตสูง
โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมตัวอยางมีความเชื่อดานสุขภาพโดยรวมอยูในระดับมาก
4. แรงสนับสนุนทางสังคม ของกลุมตัวอยาง
พบวา กลุมตัวอยางมีแรงสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับมาก มากที่สุด
รอยละ 71.5 รองมาคือ มีแรงสนับสนุนทางสังคมระดับปานกลางรอยละ 28.5 อาจเนื่องจากกลุมตัวอยางเปนชนเผาจึงมี
วิถีชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน คอยชวยเหลือกัน รวมทั้งการใหบริการสาธารณสุขที่เนนการทํางานแบบเชิงรุก
มากกวาเชิงรับ ซึ่งสอดคลองกับ ดุษฏี พงศอุดม (2549) ศึกษาความสามารถในการดูแลตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม
และความเครียดของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ของโรงพยาบาลแมคคอรมิค จังหวัดเชียงใหม พบวากลุมตัวอยางมี
แรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมาก
5. พฤติกรรมสุขภาพ ของกลุมตัวอยาง
พบว า กลุ ม ตั ว อย า งมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งโรคความดั น โลหิ ต สู ง อยู ใ นระดั บ ดี ม าก มากที่ สุ ด
รอยละ 71.5 รองมาคือ มีพฤติกรรมสุขภาพดีปานกลาง รอยละ 28.5 อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางไดรับความรูจาก
เจาหนาที่สาธารณสุขและอสม. ในเรื่องการคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงดวยวาจาจาก อสม. เปนประจํา
รอยละ 54.9 ไดรับขอมูลการปองกันโรคความดันโลหิตสูงจากเจาหนาที่สาธารณสุขทุกครั้งที่ไปรับบริการ รอยละ 52.5
และเจาหนาที่สาธารณสุข ใสใจหาขาวสารเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงมาบอกทานเปนประจํา เปนประจํารอยละ 51.6
ซึ่งสอดคลองกับเนาวรัตน จันทานนท และคณะ (2555) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ในอําเภอเมืองจังหวัดชุมพร พบวา พฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับดีมาก
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมสุขภาพกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
พบวา อายุ ระดับการศึกษา และ ประวัติการดื่มสุรามีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา
1.1 จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความรูระดับปานกลางและมาก รอยละ 55.3 และ 43.1 ตามลําดับ
แตก็พบวากลุมตัวอยาง มีความรูเรื่อง อาการปวดศีรษะในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมักเปนตอนเย็น ปวดบริเวณทายทอย
ผูสูบบุหรี่เปนประจําไมมีผลตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 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 จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความเชื่อระดับมากและปานกลาง รอยละ 86.18 และ 13.82 ตามลําดับ
แตก็พบวากลุมตัวอยาง มีความเชื่อเรื่อง คนอวนมีโอกาสเกิดโรคความดันโลหิตสูงเทากับคนปกติ ผูที่มีความดันโลหิตสูง
จะทําใหเสนเลือดแดงออนตัว เพิ่มความเร็วในการไหลเวียนเลือด และ ผักและผลไมมีกลิ่นเหม็น รสชาติไมอรอย ควรทาน
นาน ๆ ครั้ง ไมเขาใจรอยละ 55.7, 51.6 และ 40.2 ตามลําดับ ควรใหความรูในประเด็นดังกลาวเพื่อใหกลุมตัวอยางมีความเขาใจ
เรื่องดังกลาวไดถูกตองและสามารถปรับเปลี่ยนความเชื่อ
1.3 จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีแรงสนับสนุนทางสังคมระดับมากและปานกลาง รอยละ 71.5 และ 28.5
ตามลําดับ แตก็พบวากลุมตัวอยางยังไมไดรับแรงสนับสนุนดาน ไดเขารวมกิจกรรมออกกําลังกาย กับคนในชุมชน ไดรับ
คําปรึกษาการรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงจากเจาหนาที่สาธารณสุข และ อสม. มีการใหความรูเรื่องความดันโลหิตสูง
ทางเสียงตามสาย รอยละ 27.0, 19.7 และ 19.7 ตามลําดับ ควรมีการกระตุนใหชุมชนมีสวนรวมในการปองกันโรค โดยมีการ
ประชาสัมพันธโดยใชหอกระจายขาว และการออกติดตามเยี่ยมบาน โดย อสม. อยางตอเนื่อง
1.4 จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับดีมากและดีปานกลาง รอยละ 71.8
และ 28.5 ตามลําดับ แตก็พบวามีกลุมตัวอยาง มีพฤติกรรมสุขภาพในเรื่อง ทานรับประทานอาหารที่ผานการถนอมอาหาร
เชน เนื้อเค็ม ปลาเค็ม ไขเค็ม ปลารา กะป น้ําปู ดื่มกาแฟ หรือชา ทานใชเวลาวางในการนั่งพักผอนอยูกับที่ ไมทํากิจกรรม
เคลื่อนไหวรางกาย ซึ่งไมเคยปฎิบัติเลย รอยละ 42.3, 39.0 และ 35.0 ตามลําดับ ควรมีการจัดทําโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหกับกลุมตัวอยาง เชน การออกกําลังกาย การแนะนําเรื่องเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อใชเปนขอมูลที่สามารถ
นําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรขยายพื้นที่ในการศึกษาใหครอบคลุมในระดับอําเภอหรือจังหวัด
2.2 รูปแบบการศึกษาในงานวิจัยควรศึกษาเปนโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคความดันโลหิตสูง
เชนการออกกําลังกาย การบริโภคอาหาร การจัดการสุขภาพจิตใจ เปนตน
2.3 ควรมีการทําวิจัยเปรียบเทียบพฤติก รรมการปองกันโรคความดันโลหิตสูง ของแตล ะชนเผาในตําบล
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการใหสุขศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันโรคความดันโลหิตสูงไดเหมาะสมกับชนเผา
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บทคัดยอ
โรคไขเลือดออก พบการแพรระบาดและมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย รวมถึงอําเภอลี้
จังหวัดลําพูน จึงเปนที่มาของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวม และปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม
ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ของกลุมองคกรตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเวียงแกว ตําบลแมตืน
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน โดยใชวิธีวิจัยเชิงพรรณา ในกลุมตัวอยางจํานวน 380 คน คัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
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
การวิเคราะหปญหาและการวางแผน การดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล
ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนิน งาน และพัฒนารูปแบบการดําเนินงานให
ทุกภาคสว นเขา มามี สวนร วมดํ าเนิน ในการปอ งกัน และควบคุ ม โรคไขเ ลื อดออก และการร วมแก ไขป ญหาและติ ดตาม
ประเมินผล อันจะนําไปสูการมีสุขภาพดีอยางยั่งยืนตอไป
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คําสําคัญ: การมีสวนรวม 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 ลื อ ดออกเดงกี่ (Dengue Hemorrhagic Fever) หรื อ DHF เป น โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส ชนิ ด หนึ่ ง มี ยุ ง ลาย
(Aedes Species) เปนพาหะนําโรค ในประเทศไทยเริ่มมีการระบาด ครั้งแรกในป 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 และในพื้น ที่
รับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลเวียงแกว ตําบลแมตืน พบอัตราปวยในป พ.ศ.2552-2556 จํานวน 63.12, 515.59,
36.51, 88.02, 250.49 ตอแสนประชากร และมีแ นวโนม สูง ขึ้น ทุก 3 ป (กลุมงานเวชศาสตรครอบครัวและชุมชน
โรงพยาบาลลี,้ 2556)
จากการเจ็ บ ป ว ยด ว ยโรคไข เ ลื อ ดออก ส ง ผลกระทบมากมาย ทั้ ง ทางด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสุ ข ภาพ
เชน เปนภาระของครอบครัว เสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล และคาใชจายอื่น ๆ ที่สําคัญอาจทําใหเสียชีวิต ในการปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออกนั้น จะไมสามารถประสบผลสําเร็จไดถาหากขาดการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน
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จากสภาพปญหาดังกลาว มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเปนปญหาที่ตองดําเนินการแกไข ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวม และปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของกลุม
องคกรตาง ๆ เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงาน และพัฒนารูปแบบการดําเนินงานใหทุกภาคสวนเขามามีสวน
รว มดํ าเนินในการปองกันและควบคุมโรคไขเ ลือดออก โดยมุงใหประชาชนพึ่ง ตนเองและมีโอกาสไดเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการตาง ๆ ทําใหเกิดการรับรูถึงปญหา การระดมความคิด การนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และรวม
แกไขปญหาติดตามประเมินผล อันจะนําไปสูการมีสุขภาพดีอยางยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของกลุมองคกรตาง ๆ
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของกลุมองคกรตาง ๆ

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วิธีดําเนินวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ประชากรที่ใชในการศึกษา แบงเปน 4 กลุม ไดแก 1. กลุมผูนําทองถิ่น ประกอบดวย คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเวียงแกว ตําบลแมตืน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 2. กลุมผูนํา
ทองที่ ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานในพื้นที่เขตรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลเวียงแกวตําบลแมตืน
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูนจํานวน 3. กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในพื้นที่เขตรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบล
เวียงแกวตําบลแมตืน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 4. กลุมบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย บุคลากรทางการศึกษา ครูผูชวย
นักการภารโรงครูผูดูแลเด็ก ในพื้นที่เขตรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลเวียงแกวตําบลแมตืน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
กลุมตัวอยาง ใชวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Study) ประกอบดวย 1. กลุมผูนําทองถิ่น จํานวน 30 คน
2. กลุมผูนําทองที่ จํานวน 39 คน 3. กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 234 คน 4. กลุมบุคลากร
ทางการศึกษาจํานวน 77 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 380 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ที่ผูศึกษาสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานทั่วไป ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของกลุมองคกรตาง ๆ ในการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก ดานการวิเคราะหปญหาและการวางแผน การมีสวนรวมในการดําเนินงาน และการมีสวนรวมในการติดตาม
ประเมินผล ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวน 5 ระดับความคิดเห็น มีผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตองของภาษา
ความตรงของเนื้อหา กอนที่จะนําไปทดลองใชกับกลุมประชากรที่คลายกับประชากรในพื้นที่ตําบลใกลเคียงจํานวน 30 ราย
ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89
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การเก็บรวบรวมขอมูล
เมื่อไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา
แลวผูวิจัยจึงประสานงานกับผูศึกษาติดตอประสานงานกับกลุมผูนําทองถิ่น กลุมผูนําทองที่ กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน และกลุมบุคลากรทางการศึกษา ตําบลแมตืน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เพื่อขอขอมูลและขอความรวมมือ
ในการดําเนินการวิจัย มีการชี้แจงแบบสอบถามกับกลุมประชากร เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม มีการวิเคราะหขอมูล
แปลผลขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และเขียนรายงานการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังตอไปนี้
1. ข อ มู ล ทั่ วไปและข อมู ล การมีส ว นร ว มของกลุ ม องค ก รต า ง ๆ ในการป อ งกั นและควบคุ ม โรคไขเ ลื อ ดออก
วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. หาระดับการมีสวนรวมและปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก วิเคราะห
โดยใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ Chi-Square Test

ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาระดับและปจจัยของการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของ
กลุมองคกรตาง ๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเวียงแกว ตําบลแมตืน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน
380 คน โดยใชแบบแบบสอบถาม ซึ่งขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ไดแก
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 56.32 และเปนเพศชาย รอยละ 43.68 มีชวงอายุระหวาง 41-50 ป
รอยละ 35.26 มีสถานภาพสมรส คู รอยละ 73.16 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือ ปวช. รอยละ 49.74ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ร อ ยละ 37.63 มี ร ายได 5,001-10,000 บาทต อ เดื อ น ร อ ยละ 64.74 ดํ า รงตํ า แหน ง เป น อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน รอยละ 61.58 มีระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน 31 – 40 ป รอยละ 71.84 มีการรับรูขาวสาร
เกี่ยวกับโรคไขเลือดออก รอยละ 97.37สวนใหญรับรูจาก หอกระจายเสียง รอยละ 43.56 ในหมูบานหรือที่ทํางานมี
คนปว ยเปนไขเ ลื อดออก รอยละ 52.89 มีการระบาดของโรคไขเ ลื อ ดออก รอยละ 65.79 มีแ หลง เพาะพันธยุง ลาย
ในหมูบาน รอยละ 55.00 สวนใหญพบใน กะลามะพราวหรือถังสี รอยละ 29.01 และในครัวเรือนมีการกําจัดขยะมูลฝอย
โดยการ ทิ้งกับรถจัดเก็บขยะในหมูบาน รอยละ 45.96
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ตาราง 1 ระดับการมีสวนรวมดานการวิเคราะหปญหาและการวางแผน
การวิเคราะหปญหาและการวางแผน
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
รวม

จํานวน

รอยละ

88
240
52
380

23.16
63.16
13.68
100.00

จากตาราง 1 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวม ดานการวิเคราะหปญหาและการวางแผน อยูในระดับ
ปานกลาง (รอยละ 63.16) ระดับต่ํา (รอยละ 23.16) และระดับสูง (รอยละ 13.68) กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวม ดานการ
วิเคราะหปญหาและการวางแผน เกี่ยวกับเรื่อง ไดรวมวิเคราะหปญหาและสาเหตุการเกิดไขเลือดออกในหมูบานหรือ
ในที่ประชุ ม อื่น ๆ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3.50 จากคะแนนเต็ม 5 รองลงมาคื อ ไดเ ขารว มการประชุม เรื่องไขเ ลื อดออก
ของหมูบานหรือในที่ประชุมอื่น ๆ มีคาเฉลี่ย 3.46 และ ไดรวมใหขอมูลในที่ประชุมเกี่ยวกับชนิดและจํานวนของภาชนะ
ที่เปนแหลงเพาะพันธยุงลายในบริเวณบาน/ที่ทํางาน มีคาเฉลี่ย 3.46 และพบวาไดติดตามผูที่มีอาการไขสูงลอยนาน 2-7 วัน
ไมมีน้ํามูก แนนทอง มีจุดเลือดตามผิวหนังหรือมีเลือดกําเดาไหล อาเจียนเปนเลือดซึ่งสงสัยวาเปนไขเลือดออก มีคาเฉลี่ย
ต่ําที่สุด 1.03
ตาราง 2 ระดับการมีสวนรวมดานการดําเนินงาน
การดําเนินงาน

จํานวน

ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
รวม

77
1
302
380

รอยละ
20.26
0.26
79.48
100.00

จากตาราง 2 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวม ดานการดําเนินงาน อยูในระดับสูง (รอยละ 79.48)
ระดับต่ํา (รอยละ 20.26) และระดับปานกลาง (รอยละ 0.26) กลุมตัวอยางสวนใหญมีการดําเนินงาน เกี่ยวกับเรื่อง ไดสํารวจ
แหลงเพาะพันธุยุงลายในบริเวณบาน/ที่ทํางานของทุกสัปดาห มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 4.38 จากคะแนนเต็ม 5 รองลงมาคือ
ไดขัดลางภาชนะบรรจุน้ํา เปลี่ยนน้ําทุก 7 วัน มีคาเฉลี่ย 4.37 และ ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ในการพนหมอกควันกําจัด
ยุงลายในบาน/ที่ทํางาน มีคาเฉลี่ย 4.36 และพบวาไดรวมใหความรูเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ การปองกัน ของโรคไขเลือดออก
แกคนในครอบครัวและคนอื่น ๆ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 3.05

120

ตาราง 3 ระดับการมีสวนรวมดานการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล

จํานวน

ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
รวม

รอยละ

350
20
10
380

92.11
5.26
2.63
100.00

จากตาราง 3 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวม ดานการติดตามประเมินผล ระดับต่ํา (รอยละ 92.11)
ระดับปานกลาง (รอยละ 5.26) และระดับสูง (รอยละ 2.63) กลุมตัวอยางสวนใหญดานการติดตามประเมินผล เกี่ยวกับเรื่อง
ไดรวมดําเนินการในการรวบรวมและสรุปจํานวนและชนิด ของแหลง เพาะพันธุยุง ลายในหมูบาน/ที่ทํางานทุกสัปดาห
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 1.69 จากคะแนนเต็ม 5 รองลงมาคือ ไดติดตามการระบาดของโรคไขเลือดออกในหมูบาน/ที่ทํางาน
มี ค า เฉลี่ ย 1.49 และได ร ว มสรุ ป การดํ า เนิ น งานป อ งกั น และควบคุ ม โรคไข เ ลื อ ดออกในหมู บ า น หรื อ ที่ ป ระชุ ม อื่ น ๆ
มีคาเฉลี่ย 1.46 และพบวา ไดติดตามขอมูลเกี่ยวกับผูที่ปวยเปนโรคไขเลือดออกในหมูบาน/ที่ทํางานทุกสัปดาห มีคาเฉลี่ย
ต่ําที่สุด 1.43
ตาราง 4 การวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดตอเดือน การดํารงตําแหนง ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสาร กับระดับ
การมีสวนรวมดานการวิเคราะหปญหาและการวางแผน
ปจจัย
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายไดตอเดือน
การดํารงตําแหนง
ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน
การรับรูขอมูลขาวสาร

χ2
4.502
84.633
13.624
26.732
28.851
25.861
79.698
22.123
0.222

df
2
6
8
10
8
6
16
6
2

P-Value
0.105
0.000*
0.092
0.003*
0.000*
0.000*
0.000*
0.001*
0.895

หมายเหตุ: *p-value < 0.05
จากตาราง 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ รายไดตอเดือน การดํารงตําแหนง ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสารกับระดับการมีสวนรวม
ดานการวิเคราะหปญหาและการวางแผน พบวาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมดานการวิเคราะหปญหา
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และการวางแผน ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน การดํารงตําแหนง ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.000, 0.003, 0.000, 0.000 และ 0.001 ตามลําดับ) และพบวา เพศ
สถานภาพสมรส การรับรูขอมูลขาวสาร ไมมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมดานการวิเคราะหปญหาและการวางแผน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.105, 0.092 และ 0.895 ตามลําดับ)
ตาราง 5 การวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดตอเดือน การดํารงตําแหนง ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสาร กับระดับ
การมีสวนรวมดานการดําเนินงาน
ปจจัย
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายไดตอเดือน
การดํารงตําแหนง
ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน
การรับรูขอมูลขาวสาร

df
2
6
8
10
8
6
16
6
2

χ2
9.199
69.692
5.686
28.216
25.452
15.485
78.999
55.543
0.704

P-Value
0.010*
0.000*
0.682
0.002*
0.001*
0.017*
0.000*
0.000*
0.703

หมายเหตุ: *p-value < 0.05
จากตาราง 5 การวิเคราะหหาความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ รายไดตอเดือน การดํารงตําแหนง ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสาร กับระดับการมีสวนรวม
ดานการดําเนินงาน พบวาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมดานการดําเนินงาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ รายไดต อ เดื อน การดํ า รงตํา แหน ง และระยะเวลาอาศั ย อยู ในชุ ม ชน อย า งมี นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05
(P-value = 0.010, 0.000, 0.002, 0.001, 0.017, 0.000 และ 0.000 ตามลําดับ) และพบวา สถานภาพสมรส การรับรู
ขอมูล ขาวสาร ไมมีความสัม พันธกับระดับการมีสว นรว มดานการดําเนิน งานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(P-value = 0.682 และ 0.703 ตามลําดับ)
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ตาราง 6 การวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดตอเดือน การดํารงตําแหนง ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสาร กับระดับ
การมีสวนรวมดานการติดตามประเมินผล
ปจจัย
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายไดตอเดือน
การดํารงตําแหนง
ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน
การรับรูขอมูลขาวสาร

χ2
2.926
21.128
5.137
13.574
10.638
10.955
40.045
10.426
0.880

df
2
6
8
10
8
6
16
6
2

P-Value
0.231
0.000*
0.743
0.193
0.223
0.090
0.001*
0.108
0.644

หมายเหตุ: *p-value < 0.05
จากตาราง 6 การวิเคราะหหาความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ รายไดตอเดือน การดํารงตําแหนง ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสาร กับระดับการมีสวนรวม
ดานการติดตามประเมินผล พบวาตัวแปรที่มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมดานการติดตามประเมินผล ไดแก อายุ
และการดํารงตําแหนง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.000 และ 0.001 ตามลําดับ) พบวา เพศ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน การรับรูขอมูลขาวสาร ไมมี
ความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมติดตามประเมินผล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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
สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของพู น สุ ข ช ว ยทอง (2556) ได ศึ ก ษาการมี ส ว นร ว มของประชาชนในการป อ งกั น
และควบคุ ม โรคไข เ ลื อ ดออก จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ พบว า การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการป อ งกั น และควบคุ ม โรค
ไขเลือดออก โดยรวมอยูในระดับดี สอดคลองกับการศึกษาของสุดใจ มอนไข (2556) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการมีสวนรวมตอการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของชุมชนบานวังไทร ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอกําแพงแสน
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จังหวัดนครปฐม พบวา ระดับการมีสวนรวมของชุมชนตอการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยการมีสวนรวม ดานเนินงานอยูอยูในระดับสูง สวนการมีสวนรวมดานการคนหาปญหา ดานการประเมินผล
และดานการวางแผนงานอยูในระดับปานกลาง จากการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา อายุ และการดํารงตําแหนง มีความสัมพันธ
กับระดับการวิเคราะหปญหาและการวางแผน การดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ที่ p < 0.05 ระดับการศึกษา
อาชีพ รายไดตอเดือน และระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน มีความสัมพันธกับระดับการวิเคราะหปญหาและการวางแผน และ
การดําเนินงาน ที่ p < 0.05 เพศ มีความสัมพันธกับระดับการดําเนินงาน ที่ p < 0.05 สถานภาพสมรส และการรับรูขอมูลขาวสาร
ไมมีความสัมพันธกับระดับการวิเคราะหปญหาและการวางแผน การดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ที่ p > 0.05
สอดคลองกับการศึกษาของพูนสุข ชวยทอง (2556) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก จังหวัดศรีสะเกษ พบวา เพศ อายุ และรายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออก สวน สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติแตกตางกับการศึกษาของสุดใจ มอนไข (2556) ไดศึกษาปจจัยที่มี
ความสั ม พั น ธ กั บ การมี ส ว นร ว มต อ การป อ งกั น และควบคุ ม โรคไข เ ลื อ ดออกของชุ ม ชนบ า นวั ง ไทร ตํ า บลวั ง น้ํ า เขี ย ว
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และรายได ไมมีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมของชุมชน
ขอเสนอแนะ
1. ควรสรางความตระหนักและสรางการมีสวนรว มของประชาชนใหมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู อบรมใหความรู เพื่อใหประชาชนเห็นความสําคัญและเขามามีสวนรวมเปนเจาของปญหาและแกไข
ปญหาดวยตนเอง โดยเนนปจจัยสําคัญคือความครอบคลุมสม่ําเสมอและตอเนื่อง
2. ควรมีการกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกเชิงรุก โดยมุงเนนการพัฒนา
กระบวนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในชุมชน เพื่อใหสามารถแกไขปญหาโรคไขเลือดออกไดอยางมีประสิทธิภาพ
และกระตุนใหภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
3. ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกระดับตําบลใหชัดเจน เพื่อทําหนาที่
ดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคณะกรรมการจะตองเขามามีสวนรวม
ในการบริหารทรัพยากรกําลังคนและงบประมาณรวมทั้งการสนับสนุนเผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
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บทคัดยอ
การศึกษาเชิงปฏิบัติการ (Action research) ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทชุมชนดานการจัดการขยะของ
ชุมชน รูปแบบการมีสวนรวมการจัดทําแผนในการจัดการขยะชุมชน และประเมินผลจากการจัดทําแผนในการจัดการขยะ
ชุมชนชาวเขาเผาอิ้วเมี่ยน บานน้ําตม ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา มีกลุมตัวอยางจํานวน 60 คน ไดแก
ผูรวมกระบวนการที่เปนตัวแทนครัวเรือน 54 คน และผูมีสวนเกี่ยวของ 6 คน โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เก็บขอมูล
โดยใช การสั ม ภาษณแ บบไม เ ป นทางการ การสั ง เกต การบัน ทึก ภาพ การประชุม กลุ ม โดยใช เ ทคนิ คเอไอซี (A-I-C)
การจดบันทึกการสนทนา รวมถึงการศึกษาเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา และ
เชิงพรรณนา โดยใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึ ก ษาการใช ก ระบวนการเอไอซี พบว า ผู ร ว มกระบวนการมี ส ว นร ว มในการรั บ รู ถึ ง ป ญ หา กํ า หนด
วิสัยทัศน เปาหมาย เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหา และผูรับผิดชอบ ซึ่งนําไปสูการกําหนดแผนปฏิบัติการในการจัดการ
ขยะนั่นคือ “โครงการรวมสรางชุมชนและทองถิ่นใหนาอยู บานน้ําตม หมูที่ 5 ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา”
ผลการศึกษาการประเมินความเหมาะสมของแผนงาน/ โครงการ พบวา ในภาพรวมมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก โดยประเด็นที่ผูเขารวมจัดทําแผน ประเมินความเหมาะมากที่สุดคือประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม
ที่เหมาะสม ผลการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมการจัดทําแผนในการจัดการขยะชุมชนในครั้งนี้ สามารถสรุปไดวา การใช
รูป แบบการประชุม เชิ ง ปฏิบั ติก ารแบบมีส วนรว ม (A-I-C) ในการจัด ทํ าแผนการจั ด การขยะชุม ชน เป น รู ปแบบที่เ ป น
กระบวนการที่ทําใหเกิดการการยอมรับ รูสึกเปนเจาของปญหา ซึ่งจะนําไปสูการรวมกันแกไขปญหาตอไป
ผลลัพธจากการศึกษาครั้งนี้ไดเพียงแผนปฏิบัติการที่เปนที่ยอมรับของชุมชนเทานั้น แตยังไมเกิดผลการแกปญหา
ที่เปนรูปธรรม ดังนั้นการศึกษาครั้งตอไปควรเปนการศึกษาเชิงประเมินผล เพื่อใหเห็นผลลัพธของแผนที่วางไว
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คําสําคัญ: การมีสวนรวม 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
ขยะมูลฝอยที่เปนปญหาที่นับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น สาเหตุมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง การเพิ่มขึ้นของประชากร รวมถึงการนําเทคโนโลยีใหมๆมาใชในชีวิตประจําวัน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดานตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต และสุขภาพของประชาชน เชน น้ําเสีย เกิดแหลงเพาะพันธุแมลงและ
สัตวนําโรค เปนตน สถานการณมลพิษในป 2556 ที่ผานมา จากการสํารวจขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ โดยมี
กลุม เปาหมาย คือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั่วประเทศ 7,782 แหง โดยใชแบบสํารวจลงพื้น ที่พบวามีจํานวนขยะ
มูลฝอย 26.77 ลานตัน ซึ่งเพิ่มจากป 2555 ถึง 2 ลานตัน โดยขยะดังกลาวไดเก็บขนและนําไปจํากัดจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจํานวน 4,179 แหง โดยถูกกําจัดแบบถูกตอง 7.2 ลานตัน กําจัดไมถูกตอง 6.9 ลานตัน และยังมีขยะตกคาง
อีก 7.6 ลานตัน นอกจากนี้ยังมีขยะที่ถูกนํากลับมาใชประโยชน 5.1 ลานตัน (ทีมขาวไทยรัฐออนไลน. 2557)
ในการดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่ผานมา องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานหลัก ใน
การดําเนินการภายใตการสนับสนุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพลังงาน ทั้งนี้พบวาปญหา
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สําคัญในการดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอยที่ผานมา ไดแก ขอจํากัดดานงบประมาณ ขอจํากัด ในดานสมรรถนะ
อง ค ก ร ป ญ ห า ด า น ก า ร ผ ลั ก ดั น นโ ย บ า ย สู ก า ร ป ฏิ บั ติ ป ญ ห า ข อ จํ ากั ด ด า น ส ถ า น ที่ ป ญ ห า ผ ล ก ร ะ ท บ
ของสารเคมีตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ปญหาดานการประชาสัมพันธ (ปยชาติ ศิลปะสุวรรณ, 2557) ทําใหการปกครอง
สวนทองถิ่นไมสามารถดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นปญหามูลฝอยจึงเปนปญหาที่ทุก
ๆ หนวยงานไมวาภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนตองมีสวนรวมในการจัดการปญหาขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 87 กําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการ มีสวน
รวมของประชาชน ดังตอไปนี้ (1) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สัง คมทั้ง ในระดั บชาติ แ ละระดับ ทองถิ่ น (2) สง เสริม และสนับสนุ น การมีสว นรว มของประชาชนในการตัด สิน ใจ ทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ (พิรียุตม วรรณพฤกษ, 2555)
ชุมชนบานน้ําตม หมูที่ 5 ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา ประกอบดวยบานเรือนทั้งสิ้น 68 หลังคา
เรือน มีประชากรอาศัยอยู 325 คน เปนชุมชนชาวเขาเผาอิ้วเมี่ยน (เยา) สภาพพื้นที่เปนที่ราบสูงเชิงเขา ทําใหประสบ
ปญหาในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาขยะในหมูบานที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากการกําจัดไมถูกวิธี เชน การทิ้งเรี่ยราด
บริเวณบานเรือน และที่สาธารณะ ทั้งนี้มีสาเหตุประการหนึ่ง คือการขาดความรับผิดชอบ ขาดระเบียบวินัย การขาดมีสวน
รวมของประชาชนในชุมชน ประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดการลงทุนในการจัดการสิ่งแวดลอม และไมมีการ
จัดการขยะอยางเปนระบบ ทั้งนี้ในการแกไขปญหาดังกลาวจะตองอาศัยการมีสวนรวมของปะชาชน และทุกภาคสวน
ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมการจัดทําแผนในจัดการขยะชุมชนบานน้ําตม โดยใชรูปแบบการศึกษาเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว ม (A-I-C) เนื่ อ งจากเป น กระบวนที่ ก ารเป ด โอกาสให ชุ ม ชนมี ก ารเรี ย นรู สามารถวิ เ คราะห
สถานการณ ต า งๆ และได ป ระสบการณ ทํ า งานร ว มกั น ของคนในชุ ม ชน ทํ า ให เ กิ ด แนวคิ ด ในการพั ฒ นาตนเอง
ของชุมชน โดยที่ชุมชุมเปนผูรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการ สงผลใหเกิดความรูสึกเปนเจาของผลงานโครงการ
หรือกิจกรรมที่ดําเนินการอยู และขยะไดรับการกําจัดที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน สามารถนําผลงานศึกษาไปใช
ประโยชน และเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการขยะในชุมชนตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาบริบทดานการจัดการขยะของชุมชน ชาวเขาเผาอิ้วเมี่ยนบานน้ําตม ตําบลผาชางนอย อําเภอปง
จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษารูปแบบการมีสวนรวมการจัดทําแผนในการจัดการขยะชุมชนชาวเขาเผาอิ้วเมี่ยนบานน้ําตม ตําบลผา
ชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา
3. เพื่อประเมินผลการจัดทําแผนในการจัดการขยะชุมชนชาวเขาเผาอิ้วเมี่ยนบานน้ําตม ตําบลผาชางนอย อําเภอ
ปง จังหวัดพะเยา
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วิธีดําเนินวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เปนศึกษาเชิงปฏิบัติการ (Action research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน 325 คน 68 หลังคาเรือน เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล
ผาชางนอย เจาหนาที่สาธารณสุข และเจาหนาที่อื่น ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ ในตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา
กลุมตัวอยาง เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดแก หัวหนาครอบครัว หรือสมาชิกในครอบครัวที่อาศัย อยูใน
ชุมชนบานน้ําตม 68 ครอบครัว ครอบครัวละ 1 คน รวม 68 คน แตมีผูสมัครใจเขารวมโครงการเพียง 54 คน ดังนั้น
มีกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนในชุมชน รวม 54 คน และเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย 2 คน เจาหนาที่
สาธารณสุข 2 คน เจาหนาที่โครงการหลวง 1 คน ครู กศน. 1 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ประเด็นการสัมภาษณบริบทชุมชน

1.1 วิถีชีวิต/ วัฒนธรรม/ ความเชื่อ
1.2 พฤติกรรมการทิ้งขยะ และกําจัดขยะของคนในชุมชน
สวนที่ 2 กิจกรรมตามกระบวนการ AIC
2.1 ขั้นตอนการสรางความรู (Appreciation:A)
A1 : การวิเคราะหสภาพการของหมูช ุมชนในปจจุบันเกี่ยวกับการจัดการขยะ (ใชเวลา 15 นาที)
A2 : การกํ า หนดอนาคตหรื อ วิ สั ย ทั ศ น อั น เป น ภาพพึ ง ประสงค ใ นการพั ฒ นารู ป แบบ
การจัดการขยะของชุมชน (ใชเวลา 20 นาที)
2.2 ขั้นตอนการสรางแนวทางการพัฒนา (Influence:I)
I1 : การคิดเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการการจัดการขยะที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค ตามภาพที่
พึงประสงค (ใชเวลา 30 นาที)
I2 : การจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม/ โครงการ (ใชเวลา 30 นาที)
2.3 ขั้นตอนการสรางแนวทางปฏิบัติ (Control:C)
C1 : การแบงความรับผิดชอบ (ใชเวลา 30 นาที)
C2 : การตกลงใจในรายละเอียดของการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ (ใชเวลา 30 นาที)
สวนที่ 3 แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน
โดยการสัมภาษณผูเขารวมโครงการ เกี่ยวกับความคิดเห็นดานความเหมาะสมของแผนงาน/ โครงการ
ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 6 ขอ ประกอบดวยขอความเชิงบวก 5 ระดับ
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การเก็บรวบรวมขอมูล
เมื่อไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา
แลวผูศึกษาจึงประชุมชี้แจงและทําความเขาใจในการศึกษาครั้งนี้กับผูรวมกระบวนการศึกษา และประชาชน ในชุมชน
บานน้ําตม ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาบริบทชุมชนโดยการใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สัมภาษณอยางไมเปนทางการ โดยมีผูนําชุมชน
เปนผูใหขอมูลหลัก แบบบันทึกขอมูล และกลองบันทึกภาพ
2. เก็บรวบรวมขอมูลกิจกรรมตามกระบวนการ AIC 6 ขั้นตอน
3. เก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากการแสดงความคิ ด เห็ น ด า นความเหมาะสมของแผนงาน/ โครงการ โดยการใช
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สัมภาษณอยางไมเปนทางการ
การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ไดแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ
1. การวิ เ คราะห ข อ มู ล จากเก็ บ รวบรวมได โดยวิ เ คราะห เ นื้ อ หา (content analysis) และสร า งเป น ข อ สรุ ป
ในลักษณะพรรณนาวิเคราะห
2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัม ภาษณ ในลักษณะเชิง ปริมาณวิเคราะห เพื่อประเมินความเหมาะสมของ
แผนการดําเนินงาน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลแลวการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน
4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลบริบทชุมชนและสภาพปญหาของชุมชน
ชุ ม ชนบ า นน้ํ า ต ม หมู ที่ 5 ตํ า บลผาช า งน อ ย อํ า เภอปง จั ง หวั ด พะเยา เป น ชุ ม ชนชาวเขาเผ า อิ้ ว เมี่ ย น (เย า )
สภาพพื้นที่เปนที่ราบสูงเชิงเขา มีลําหวยน้ําตมไหลผาน ซึ่งเปนแหลงน้ําสําหรับการทําประปาหมูบาน และใชประโยชน
ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ปาชุมชนประมาณ 1,500 ไร ครอบคลุมพื้นที่แหลงตนน้ํา มีบานเรือนทั้งสิ้น 68 หลังคา
เรือน มีประชากรอาศัยอยู 325 คน ซึ่งจํานวนประชากรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ชาวบานมีฐานะคอนขางยากจน สวน
ใหญประกอบอาชีพทําไรขาวโพด แตก็มีการทําสวนลิ้นจี่ และยางพาราเปนบางสวน ดานการศึกษา พบวาประชาชนสวน
ใหญ ไ ม ไ ด รั บ การศึ ก ษา โดยเฉพาะผู สู ง อายุ จ ะมี ป ญ หาค อ นข า งมากเนื่ อ งจากเป น ชนเผ า มี ป ญ หาด า น
การสื่อสาร และไมมีโรงเรียนอยูในหมูบานถาตองการเรียนหนังสือจะตองไปเรียนอีกหมูบานหนึ่งซึ่งหางออกไปประมาณ
6 กิโลเมตร
วิถีชีวิตในปจจุบันชาวบานมุงออกไปทํางานหารายไดเปนหลัก นิยมความสะดวก รวดเร็ว จึงมีคานิยมซื้ออาหาร
บริ โภคจากรถเรที่ เ ขา มาขายในหมู บา นทุก วัน เช น กับ ขา วถุง ขนมขบเคี้ย ว อาหารแห ง นอกจากนี้ยั ง ไดนํ า เอาวั ส ดุ
ที่ยอยสลายยาก เชน ถุงพลาสติกตาง ๆ เขามาใชในชุมชนมากขึ้น ทําใหปริมาณขยะเพิ่มขึ้น และชาวบาน ยังขาดความ
ตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม จากการสังเกตและสอบถามจากคนในชุมชน ทําใหทราบวามีการนําขยะไปทิ้งตาม
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ขางทาง ที่สาธารณะ บริเวณรอบ ๆ บานเรือน และมักจะมีสัตวมาขุดคุย ทั้งสุนัข ไก และหมู ที่ชาวบานไดเลี้ยงไว จึงทําให
เกิดความไมนาดู สูญเสียทัศนียภาพของชุมชน ชาวบานสวนใหญมีวิธีการจัดการขยะที่มีทั้งขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะ
อันตราย มีพิษจากการทําเกษตรกรรม โดยวิธีการเผา หรือนําไปทิ้งที่หลุมขยะของชุมชน ซึ่งอยูในที่สาธารณประโยชน หาง
จากหมูบานไปราว 3 กิโลเมตร และจากการเก็บขอมูลยังพบวามีปริมาณขยะทั้งหมูบานเฉลี่ย วันละ 200 กิโลกรัม (เฉลี่ย
ครัวเรือนละ 3 กิโลกรัม) หากชาวบานยังขาดการคัดแยกขยะ การจัดการขยะที่ดี ก็จะสงผลใหหลุมขยะเต็มเร็วมากขึ้น
และกอใหเ กิด มลพิษตาง ๆ ตามมา เปนแหลง เพาะพัน ธุเ ชื้อโรค หรือพาหนะนําโรคตาง ๆ เชน โรคอุจจาระรวง โรค
ไขเลือดออก เปนตน และเนื่องจากเปนหมูบานที่อยูตนน้ํา ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอหมูบานอื่น ๆ ที่อยูถัดไปดวยและดาน
การมีสวนรวมของคนในชุมชน ยังขาดกฎกติกาและมาตรการในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
สวนที่ 2 ขอมูลกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมและสรางสรรค (A-I-C) ในการจัดทํา
ทําแผนจัดการขยะชุมชน
การกําหนดแผนการดําเนินงานใหชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดการขยะชุมชนบานน้ําตม ตําบลผา
ชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา ในชวงแรกของกระบวนการผูศึกษาไดติดตอประสานงานกับผูนําชุมชน ชุมชน เพื่อเสนอ
ตัวผูศึกษา และแนะนําตัวอยางเปนทางการดวยการจัดประชุมแกกลุมเปาหมาย เพื่อรับรูถึงความเปนมา วัตถุประสงคของ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ และเป น การสร า งความคุ น เคย และความไว ว างใจจากชุ ม ชนมากขึ้ น โดยผู ศึ ก ษาได จั ด ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ ในวันที่ 21 กันยายน 2557 ณ หอประชุมหมูบานน้ําตม ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมี
กลุมเปาหมายที่เปนตัวแทนครอบครัวจากชุมชนบานน้ําตม หรือคณะกรรมการชุมชน เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล
ผาช า งน อ ย เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข และเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งในพื้ น ที่ รวมผู ศึ ก ษาจํ า นวนทั้ ง สิ้ น
61 คน เพื่อดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและสรางสรรค (A-I-C) ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ขั้น Appreciation (A)
ผูศึกษาไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหปญหา ในวันที่ 21 กันยายน 2557 ณ หอประชุม หมูบานน้ํา
ตม ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยแบงผูเขารวมประชุม เปนกลุมยอยจํานวน 6 กลุม ๆ ละ 10 คน แลว
แจกกระดาษใหผูเขารวมประชุมสําหรับเขียนความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับปญหาขยะในชุมชนเพื่อเสนอเปนภาพรวม
ของกลุม ขั้นตอนนี้ผูศึกษาตั้งกติกาที่สงเสริมใหผูเขาประชุมแตละคนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ สรางบรรยากาศที่มี
การรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไมโตแยงความคิดของสมาชิกคนอื่น จนไดประเด็นปญหาที่หลากหลาย ไดวิสัยทัศน
ในการแกปญหา และเปาหมายในการแกปญหาที่ทุกคนยอมรับ แลวสรุปเปนภาพรวมของกลุม
2. ขั้น Influence (I)
จากการที่ผูศึกษาไดสํารวจพื้นดานกายภาพ พบวา ชุมชนบานน้ําตมประสบปญหาขยะในชุมชน และขาดการ
มีสวนรวมในการจัดการขยะ ดังนั้นในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เปนกระบวนการหนึ่ง
ที่สําคัญ ในการระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดกิจกรรมที่จะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว โดยใหชุมชนไดเสนอปญหาและ
ผลกระทบจากขยะในกลุมใหญ ตอเนื่องจากกระบวน appreciation จากนั้นผูศึกษาไดดําเนินการนําเขาสูกระบวนกําหนด
เปาหมาย และวิสัยทัศนรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการแกไขปญหาขยะ ดวยคําถาม “อยากใหมีการการจัดการขยะ
อยางไรในอนาคต” เพื่อใหชุมชนไดจินตนาการถึงอนาคตที่พึงประสงค ที่ชุมชนอยากเห็น อยากใหเปนในอนาคต
131

3. ขั้น Control (C)
ขั้ น ตอนของการหาผู รั บ ผิ ด ชอบ และกํ า หนดแผนปฏิ บั ติ ก าร ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ได ช ว ยกั น พิ จ ารณาหา
ผูรับผิดชอบ ที่จะสามารถนําไปสูการปฏิบัติการตามแผนงานที่ไดวางแผนไวแลว
สวนที่ 3 ขอ มู ล ผลลัพ ธที่เ กิด จากกระบวนการประชุมเชิงปฏิบั ติการอยา งมี สวนรวมและสรา งสรรค
(A-I-C)
ตาราง 1 แสดงผลลัพธการประชุมเชิงปฏิบัติการ AIC ในการจัดทําแผนการจัดการขยะชุมชน
ขั้นตอน
ภารกิจหลัก
ผลกิจกรรม
A-1 เขาใจสถานการณ สภาพ 1. กลุมเปาหมาย รับรูถึงความเปนมา วัตถุประสงคของการศึกษา
2. ไดประเด็นปญหาการจัดการขยะ คือ
ที่แทจริง (reality)
- ในชุมชนขาดการมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการในดานการดูแล
สิ่งแวดลอม
- คานิยมสมัยใหมในการซื้ออาหารบริโภคจากรถเร แทนที่จะมีการ
ปลูกพืชผักกินเอง
- ชาวบานขาดความรูความตระหนัก เกี่ยวกับการจัดการขยะ ทําให
ทิ้งขยะเรี่ยราด
- หนวยงานทองถิ่นขาดการลงทุนในการจัดการสิ่งแวดลอม และไมมี
การจัดการขยะอยางเปนระบบ-ไมมีการเก็บขยะ ไมมีแหลงฝงกลบ
หรือทําลาย
A-2 สรางวิสัยทัศน สภาพที่
1. วิสัยทัศน-ชุมชนบานน้ําตมมีระบบการจัดการขยะที่ถูกวิธี และเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ เพื่อสุขภาพและลดปญหาสิ่งแวดลอมไดยั่งยืน
คาดหวังในอนาคต (ideal
2. เป า หมาย-ชุ ม ชนบ า นน้ํ า ต ม มี ร ะบบการจั ด การขยะที่ ถู ก วิ ธี และ
vision หรือ Scenario)
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
I-1
I-2

คิดคน หากลวิธี (solution 1. การมีสวนรวมในการจัดการขยะทั้งระดับครัวเรือน และชุมชน
2. ไดแนวทางการแกไขปญหาในการจัดทําแผนงาน/ โครงการ
design)
1. แนวทางแกไขปญหาขยะโดยชุมชน
จัดความสําคัญ จําแนก
- การจัดการในการทิ้งขยะใหถูกวิธี
กิจกรรม (priority)
- ใชถังขยะ
- การคัดแยกขยะ
- การแยกขยะสรางรายได

ตาราง 1 (ตอ)
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ขั้นตอน
ภารกิจหลัก
C-1 วางแผน หาผูรับผิดชอบ
(responsibility)

ผลกิจกรรม
1. นายเกรี ย งศั ก ดา เกี ย รติ ช า งน อ ย นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ผาชางนอย เปนประธานโครงการ
2. นายสุทิน ศรีสมบัติ ผูใหญบานบานน้ําตม ผูรับผิดชอบโครงการ
3. นายรุ ง โรจน พั น ธ ดี ผู อํ า นวยการโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล
บานปางคา ที่ปรึกษาโครงการ
4. ครู กศน.
5. เจาหนาที่โครงการหลวงปงคา
6. คณะกรรมการชุมชน จํานวน 5 คน
7. ประชาชนในชุมชนบานน้ําตม

C-2

จัดทําแผน/ กิจกรรม/
โครงการ (Action Plan)

แผนงาน/ โครงการรวมสรางชุมชนและทองถิ่นใหนาอยู บานน้ําตม หมูที่ 5
ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา

สวนที่ 4 ขอมูลดานความคิดเห็นตอความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ
ตาราง 2 แสดงค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ การประเมิ น ระดั บ ของความเหมาะสม
ของแผนการดําเนินงานในการจัดการขยะชุมชน
ความคิดเห็น
1.
2.
3.
4.

แผนงาน/ โครงการนี้มีความชัดเจน
แผนงาน/ โครงการนี้มีความสอดคลองกับสภาพปญหาที่แทจริง
แผนงาน/ โครงการนี้มีความเหมาะสมในดานระยะเวลา
แผนงาน/ โครงการนี้ มี ค วามยื ด หยุ น สามารถตอบสนองต อ สภาวะแวดล อ มที่
เปลี่ยนแปลงได
5. มีรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม
6. การไดมีสวนรวมในการวางแผน

ระดับความเหมาะสม
S.D. ระดับ
𝑋�
4.08 0.28 มาก
4.83 0.38 มาก
4.08 0.28 มาก
4.08 0.46 มาก
4.85

0.36

มาก

4.58

0.50

มาก

จากตาราง 2 ระดั บความเหมาะสมของแผนงาน/ โครงการ ในภาพรวมมีความคิด เห็นว ามีความเหมาะสม
อยูใ นระดับ มาก อยูใ นชว งคะแนนเฉลี่ ย (mean) 3.67-5.00 เมื่ อพิ จารณาเปน รายข อพบวา ทุก ประเด็ นการประเมิ น
อยูในระดับเหมาะสมมาก โดยประเด็นที่ผูเขารวมจัด ทําแผนประเมินและมีความเหมาะมากที่สุดคื อประเด็นเกี่ยวกับ
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รูปแบบกิจกรรมที่เ หมาะสม รองลงมาคือมีความสอดคลองกับสภาพปญหาที่แทจริง โดยมีคาเฉลี่ย 4.85 และ 4.83
ตามลําดับ

วิจารณและสรุปผล
1. บริบทชุมชน
วิถีชีวิตในปจจุบันชาวบานมุงออกไปทํางานหารายไดเปนหลัก นิยมความสะดวก รวดเร็ว จึงมีคานิยม ซื้อ
อาหารบริโภคจากรถเรที่เขามาขายในหมูบานทุกวัน นอกจากนี้ยังไดนําเอาวัสดุที่ยอยสลายยาก เชน ถุงพลาสติกตาง ๆ
เข า มาใช ใ นชุ ม ชนมากขึ้ น ทํ า ให ป ริ ม าณขยะเพิ่ ม ขึ้ น ข อ จํ า กั ด ด า นความรู ค วามเข า ใจของชาวบ า น ที่ ส ว นใหญ
ไมไดเ รียนหนั ง สื อ รวมถึง การขาดความความตระหนักในการจัด การขยะ และดานการมีสว นรว มในชุม ชน ก็ยัง ขาด
กฎกติ ก า มาตรการในการในการดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของอดิ ศั ก ดิ์ รั ต นะ (2552)
ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะของเทศบาลเมืองบานพรุ พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บานพรุ มีสวนรวมในการจัดการขยะไมมาก เพราะประชาชนสวนใหญยังขาดความรู ความเขาใจในเรื่องการจัดการขยะ
ชาวบานสวนใหญมีวิธีการจัดการขยะที่มีทั้งขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะอันตราย มีพิษจากการทําเกษตรกรรม โดยวิธี
การเผา หรือนําไปทิ้งที่หลุมขยะของชุมชน ซึ่งอยูในที่สาธารณประโยชน หางจากหมูบานไปราว 3 กิโลเมตร จากการ
สํารวจป ญหาขยะในชุม ชน พบวา มีการทิ้ง ขยะตามขางทาง ที่ส าธารณะ ทําใหเ กิด ความไมนาดู สูญเสียทัศนียภาพ
ของชุมชน การทิ้งขยะบริเวณรอบ ๆ บานเรือน และมักจะมีสัตวมาขุดคุย ทั้งสุนัข ไก และหมู ที่ชาวบานไดเลี้ยงไว จึงทําให
เกิดความไมนาดู เปนแหลง กอโรค และเนื่องจากชุม ชนบานน้ําตมเปนหมูบานที่อยูตนน้ํา ซึ่งอาจจะสง ผลกระทบตอ
หมูบานอื่น ๆ ที่อยูถัดไปดวย
2. กระบวนการประชุมปฏิบัติการอยางมีสวนรวมและสรางสรรค (A-I-C)
จากการทํ า กระบวนการประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารอย า งมี ส ว นร ว มและสร า งสรรค (A-I-C) ในการจั ด ทํ า แผน
การจัดการขยะชุมชนรวมกับผูเขารวมศึกษา สามารถสรุปเปนขั้นตอนไดดังนี้
2.1 ขั้น Appreciation (A)
ผู ศึ ก ษาได จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ วิ เ คราะห ป ญ หา ในวั น ที่ 21 กั น ยายน 2557 ณ หอประชุ ม
หมูบานน้ําตม ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยแบงผูเขารวมประชุม เปนกลุมยอยจํานวน 6 กลุม ๆ ละ
10 คน แลวแจกกระดาษใหผูเขารวมประชุมสําหรับเขียนความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับปญหาขยะในชุมชนเพื่อเสนอเปน
ภาพรวมของกลุม ขั้นตอนนี้ผูศึกษาตั้งกติกาที่สงเสริมใหผูเขาประชุมแตละคนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ สราง
บรรยากาศที่มีการรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไมโตแยงความคิดของสมาชิกคนอื่น จนไดประเด็นปญหาที่หลากหลาย
ไดวิสัยทัศนในการแกปญหา และเปาหมายในการแกปญหาที่ทุกคนยอมรับ แลวสรุปเปนภาพรวมของกลุม
2.2 ขั้น Influence (I)
จากการที่ผูศึกษาไดสํารวจพื้นดานกายภาพ พบวา ชุมชนบานน้ําตมประสบปญหาขยะในชุมชน และ
ขาดการมีสวนรวมในการจัดการขยะ ดังนั้นในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เปนกระบวนการ
ที่ สํ า คั ญ ในการระดมความคิ ด เห็ น เพื่ อ กํ า หนดแผนงาน (Planning) โครงการ หรื อ กิ จ กรรมที่ จ ะนํ า ไปสู เ ป า หมาย
ที่กําหนดไว โดยใหชุมชนไดเสนอปญหาและผลกระทบจากขยะในกลุมใหญ ตอเนื่องจากกระบวน appreciation จากนั้น
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ผูศึกษาไดดําเนินการนําเขาสูกระบวนกําหนดเปาหมาย และวิสัยทัศนรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการแกไขปญหาขยะ
ดว ยคํ า ถาม “อยากให มีก ารการจั ด การขยะอยา งไรในอนาคต” เพื่ อใหชุ ม ชนไดจิ นตนาการถึ ง อนาคตที่พึ ง ประสงค
ที่ชุมชนอยากเห็น อยากใหเปนในอนาคต
2.3 ขั้น Control (C)
ขั้ น ตอนของการหาผู รั บ ผิ ด ชอบ และกํ า หนดแผนปฏิ บั ติ ก าร ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ได ช ว ยกั น พิ จ ารณา
หาผูรับผิดชอบและวิธีการที่จะสามารถนําไปสูการปฏิบัติการตามแผนงานที่ไดวางแผนไวแลว
3. ผลลัพธที่เกิดจากกระบวนการประชุมปฏิบัติการอยางมีสวนรวมและสรางสรรค (A-I-C)
จากการจัดกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (A-I-C) ทําใหไดผลลัพธในการจัดทําแผน
การจัดการขยะชุมชน สรุปเปนประเด็นดังนี้
3.1 สถานการณ สภาพที่แทจริง (reality) ในประเด็นปญหาการจัดการขยะของชุมชน ไดแก
3.1.1 คานิยมสมัยใหมในการซื้ออาหารบริโภคจากรถเร แทนที่จะมีการปลูกพืชผักกินเอง
3.1.2 ชาวบานขาดความรูความตระหนัก เกี่ยวกับการจัดการขยะ ทําใหทิ้งขยะเรี่ยราด
3.1.3 ชุมชนขาดการมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการในดานการดูแลสิ่งแวดลอม
3.1.4 หนวยงานทองถิ่นขาดการลงทุนในการจัดการสิ่งแวดลอม และไมมีการจัดการขยะอยางเปนระบบ
ไมมีการเก็บขยะ ไมมีแหลงฝงกลบหรือทําลาย
3.2 สรางวิสัยทัศน สภาพที่คาดหวังในอนาคต
ในการระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดแผนงาน (Planning) โครงการนั้น ผูศึกษา และผูเขารวมศึกษา
ไดกําหนดเปาหมาย และวิสัยทัศน โดยการมีสวนรวมในการจัดการขยะทั้งระดับครัวเรือน และชุมชน ไดดังนี้
วิ สั ย ทั ศ น (vision)-ชุ ม ชนบ า นน้ํ า ต ม มี ร ะบบการจั ด การขยะที่ ถู ก วิ ธี และเหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่
เพื่อสุขภาพและลดปญหาสิ่งแวดลอมไดยั่งยืน
เปาหมาย (GOAL)-ชุมชนบานน้ําตมมีระบบการจัดการขยะที่ถูกวิธี และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3.3 กลวิธี กิจกรรมการแกไขปญหาขยะชุมชน
3.3.1 แนวทางแกไขปญหาขยะโดยชุมชน
3.3.2 การจัดการในการทิ้งขยะใหถูกวิธี
3.3.3 ใชถังขยะ
3.3.4 การคัดแยกขยะในครัวเรือน
3.3.5 การแยกขยะสรางรายได
3.4 แนวทางการแกไขปญหาโดยคณะกรรมการชุมชน
3.4.1 การมีที่ทิ้งขยะ/ ถังขยะชุมชน
3.4.2 จัดตั้งกฎกติกาของชุมชนดานการจัดการขยะ
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3.4.3 การจัดทําธนาคารขยะ
3.4.4 ศึกษาดูงานในชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการจัดการขยะ
3.5 แนวทางการแกไขปญหาขยะโดยเจาหนาที่หรือองคกรภายนอกชุมชน
3.5.1 อบรมใหความรูแกประชาชน
3.5.2 จัดสรร/ สนับสนุนงบประมาณ ดานการจัดการขยะ
3.5.3 มีการจัดการขยะที่เปนระบบ
4. การกําหนดแผนปฏิบัติการ และผูรับผิดชอบ
ในการกํ า หนดแผนปฏิ บั ติ ก าร และผู รั บ ผิ ด ชอบ จากการระดมความคิ ด สรุ ป ได ว า ควรให มี กิ จ กรรม
“โครงการรวมสรางชุมชนและทองถิ่นใหนาอยู บานน้ําตม หมูที่ 5 ตําบลผาชางนอย อําเภอปง จังหวัดพะเยา” โดยจัด
กิจกรรมใหชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการขยะ โดยมีกิจกรรมดังนี้
4.1 กิจกรรม-ประชุมชี้แจงโครงการแกประชาชนในชุมชนทราบถึงผลดี และประโยชนที่จะเกิดขึ้น
ผูรับผิดชอบ–ผูนําชุมชน คณะกรรมการโครงการ
4.2 กิจกรรม-อบรมใหความรูแกประชาชนในชุมชน ตัวแทนหลังคาเรือนละ 1 คน เกี่ยวกับการกําจัดขยะ
คัดแยกขยะ ธนาคารขยะ
ผูรับผิดชอบ–คณะกรรมการโครงการ ผูเชี่ยวชาญในดานสาขา
4.3 กิจกรรม-ศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการจัดการขยะที่บานตาสุขเกษม อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย
ผูรับผิดชอบ–คณะกรรมการโครงการ คณะกรรมการหมูบาน
4.4 กิจกรรม-จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดตั้งกติกาของชุมชน เกี่ยวกับการจัดการขยะ
ผูรับผิดชอบ–คณะกรรมการโครงการ ประชาชนในพื้นที่
4.5 กิจกรรม-จัดตั้งธนาคารขยะ
ผูรับผิดชอบ–คณะกรรมการโครงการ ประชาชนในพื้นที่
4.6 กิจกรรม–สงเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมีทุกหลังคาเรือน
ผูรับผิดชอบ–เจาหนาที่โครงการหลวง ประชาชนในพื้นที่
4.7 กิจกรรม–ติดตามประเมินผล
ผูรับผิดชอบ–คณะกรรมการโครงการ
4.8 กิจกรรม–ประชุมคณะทํางานโครงการ
ผูรับผิดชอบ–คณะกรรมการโครงการ
4.9 กิจกรรม–จัดเวทีถอดบทเรียน สรุปผลการดําเนินงาน และวางแผนการดําเนินงานในปตอไป
ผูรับผิดชอบ–คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการโครงการ
ซึ่ง สอดคล องกับ อุทั ย บุญ ประเสริฐ (2538) ที่ไ ดใหค วามหมายวา การวางแผนเป น กิจ กรรมที่คาดหวั ง
จะตองปฏิบัติ ซึ่งเปนผลจากการคนหาและกําหนดวิธีทํางานในอนาคตเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย บรรลุวัตถุประสงค และ
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เปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอหนวยงานและองคกรมากที่สุด แสดงใหเห็นวาจะมีการทําอะไร
ทําที่ไหน เมื่อใด ใหใครทํา ทําอยางไร และใหรายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเปนชวยใหการปฏิบัติงานลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ กัญญา จาอาย (2549) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุม ชนสันกลาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา การใชกระบวนการเอไอซี (A-I-C) ทําให
กลุมตัวอยางมีสวนรวมในการรับรูถึงปญหา คนหาวิธีการแกปญหา และดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอย นําไปสู
กิจกรรมโครงการ ดังนี้ 1) โครงการการใหความรูเกี่ยวกับขยะและการจัดการขยะ 2) โครงการจัดตั้งกองทุนขยะ และ
3) โครงการนาบานนามอง ปจจัยที่นําไปสูผ ลสําเร็จในการจัด ทําแผนในครั้ง นี้ คือการมีสวนรวมของคนในชุม ชน ซึ่ง
Szentendre (สานิ ต ย บุ ญ ชุ , 2527) ได ก ล า วถึ ง การแบ ง กระบวนการการมี ส ว นร ว มออกเป น 4 ขั้ น ตอน คื อ
1) การมี ส ว นร ว มในการวางแผน 2) การมี ส ว นร ว มในการปฏิ บั ติ 3) การมี ส ว นร ว มในการจั ด สรรผลประโยชน
3) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล
5. ระดับความคิดเห็นตอความเหมาะสมของแผนงาน/ โครงการ
ในภาพรวมมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก อยูในชวงคะแนนเฉลี่ย (mean) 3.67-5.00
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกประเด็นการประเมิน อยูในระดับเหมาะสมมาก โดยประเด็นที่ผูเ ขารวมจัด ทํ าแผน
ไดประเมินแลวมีความเหมาะมากที่สุด คือ ประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม รองลงมา คือ มีความสอดคลอง
กับสภาพปญหาที่แทจริง โดยมีคาเฉลี่ย 4.85 และ 4.83 ตามลําดับ
6. สรุป จากผลการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมการจัดทําแผนในจัดการขยะชุมชนในครั้งนี้ สามารถสรุปไดวา
การใชรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (A-I-C) ในการจัดทําแผนการจัดการขยะชุมชนชาวเขาเผาอิ้วเมี่ยน
บ า นน้ํ า ต ม ตํ า บลผาช า งน อ ย อํ า เภอปง จั ง หวั ด พะเยา เป น รู ป แบบที่ ทํ า ให เ กิ ด กระบวนการการยอมรั บ และรู สึ ก
เปนเจาของปญหา อันนําไปสูการรวมกันแกไขปญหาตอไป
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากการศึกษาพบวากระบวนการ AIC เปนกระบวนการที่สงเสริมการมีสวนรวมในการวางแผนแกปญหา
ขยะในชุมชนไดเปนอยางดี ซึ่งสะทอนไดจากผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจในระดับสูงทุกประเด็น ดังนั้นเราสามารถ
นํากระบวนการ AIC ไปใชในการวางแผนแกไขปญหาอื่นๆ ของชุมชนได
2. ในการดํ า เนิ น ตามกระบวนการ AIC มี ข อ สั ง เกตว า ผู ดํ า เนิ น การจะต อ งมี ค วามสามารถในการสร า ง
บรรยากาศที่สงเสริมใหผูเขารวมประชุม มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น การรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ดังนั้น
ผูดําเนินการที่นํากระบวนการ AIC ไปใช จะตองมีความสามารถในการสรางบรรยากาศดังกลาว
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ผลลั พ ธ จ ากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด เ พี ย งแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ ของชุ ม ชนเท า นั้ น แต ยั ง ไม เ กิ ด ผล
การแกปญหาที่เปนรูปธรรม ดังนั้นการศึกษาครั้งตอไปควรเปนการศึกษาเชิงประเมินผล เพื่อใหเห็นผลลัพธของแผน
ที่วางไว
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2. ควรมีการศึกษาในลักษณะที่มีการนํากระบวนการ AIC ไปใชในการแกปญหาอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อเปนการ
ยืนยันวากระบวนการ AIC เปนกระบวนการที่แกปญหาของชุมชนอยางไดแทจริง
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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิถีชีวิตดานสุขภาพชนเผาบีซู ในบานดอยชมภู หมูที่ 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
วิเคราะหขอมูล โดยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษาวิถีชีวิตดานสุขภาพชนเผาบีซู ในบานดอยชมภู ในเรื่องของการสงเสริมสุขภาพ พบวา การบริโภค
อาหารที่ดีตอสุข ภาพ เชน ผักพื้นบานที่ ปลูกเอง และไมมีการใชเ ครื่องปรุง รส การดูแ ลสุข ภาพของตนเองชนเผาบี ซู
ดานการปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ ชนเผาบีซูในอดีตมีความเชื่อเกี่ยวกับอํานาจเหนือธรรมชาติ
การเจ็บปวยดวยโรคที่เปนและรักษาดวยแพทยแผนปจจุบันไมหายเนื่องมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษ เมื่อเจ็บปวย เพียงเล็กนอย
จะมีการดูแลตนเองเบื้องตน ทั้งดานรางกายและจิตใจ เมื่อการเจ็บปวยที่รุนแรงจะเลือกเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล
แมวาความเชื่อ ประเพณี วิถีชีวิตชาวบานนั้น จะมีผลตอภาวะสุขภาพของชนเผาบีซู แตเมื่อไดทําการศึกษาในเชิงลึกลงไปก็
พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ก็มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอวิถีชีวิตดานสุขภาพ
ของชนเผา ดังนั้นการทําความเขาใจในมิติของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะทําใหการดูแลสุขภาพในองครวมของชาวบาน
ไดผลดียิ่งขึ้น
คําสําคัญ: วิถีชีวิตดานสุขภาพ ชนเผาซูบี
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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
จากกระแสหลักของการพัฒนาที่นําไปสูภาวะความทันสมัย ในกระแสโลกาภิวัฒน ทิศทางการพัฒนาประเทศ
ที่ขาดความสมดุล กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrialization) และการเปนเมือง (Urbanization) เปนสาเหตุหลักที่ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตที่กําหนดแบบแผนการดําเนินชีวิตแบบบริโภคนิยม วัตถุนิยม ที่ใหความสําคัญแกวัตถุ
มากกวาจิตใจ คือ มีความพรั่งพรอมทางวัตถุ ยึดถือวัตถุมากกวาจิตใจหรือคุณคาของความเปนคน ที่มิไดทําใหคน
ในสังคมมีวิถีชีวิตที่เปนสุข กลับนําไปสูการบั่นทอนสุขภาพทั้งทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณอยางมาก โดยละเลยกับ
สุขภาพมุงแสวงหาความสนุกสนานทางวัตถุและความสะดวกสบาย อีกทั้งเมื่อโครงสรางทางสังคมเปลี่ยนไปทําใหวิถีชีวิต
ของคนเปลี่ยน เชน การทํามาหากินที่จําเปนตองดิ้นรนตอสูกับความฝดเคืองทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการแกงแยงกัน
ในอาชีพการงานและรายไดทําใหเกิดความเครียด ปญหาสุรา ยาเสพติด อาชญากรรม ฆาตัวตาย การเอารัดเอาเปรียบ
รวมทั้ ง อิ ท ธิ พ ลทางลบของสื่ อ มวลชนและการรั บ วั ฒ นธรรมต า งชาติ เ ข า มาโดยขาดการเลื อ กสรรคั ด กรอง เหล า นี้
ลวนมีผลกระทบตอสุขภาพตามมา เชนเดียวกับศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ และจูน เจริญเสียง (2547) กลาววา ภาวะความเปน
เมืองหรือภาวะความทันสมัยไมไดมีผลตอประชากรในดานเศรษฐกิจเทานั้น แตยังมีผลตอรูปแบบทางสังคมอื่น ๆ ดวย ไดแก
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การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ในดานคานิยม รูปแบบการประกอบอาชีพ และพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ
ความเรงรีบ ความเครียดจากการทํางาน คานิยมตะวันตก และลักษณะอาชีพที่ไมตองใชแรง ตางเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิด
ปญหาสุขภาพ การดูดซับวัฒนธรรม (Cultural assimilation) Sen, (2000) กลาวถึงประเด็นนี้ไววา “ทั้งหมดนี้เกี่ยวของกับ
อํานาจคุกคามของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบตะวันตก ที่จะฝงกลบวิถีการดํารงชีวิต (Models of living) และ ขนบธรรมเนียม
ทางสังคม (Social norms) แบบดั้งเดิม” แตก็ไมอาจปฏิเสธไดวามีอิทธิพลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการดําเนินชีวิต
การพัฒนาที่ผิดพลาดที่เนนความมั่งคั่ง ในที่สุดตกเปนเหยื่อของโลกาภิวัฒน ในขณะเดียวกันสังคมไทยยังไมสามารถนําเอา
วัฒนธรรมของประเทศอุตสาหกรรมที่อาศัยความรู ความคิดความเขาใจ ทางวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานมาเปนเครื่องนําทาง
ประกอบกับความออนแอของระบบตาง ๆ จึงทําใหเราไมสามารถรับมือกับแรงกดดันของกระแสโลกาภิวัฒนได ความมั่งคั่ง
เป นระบบการผลิ ตและบริ โภคที่ มี นั ยว าฟุ มเฟ อยไร ขี ดจํ ากั ด ไม คํ านึ งถึ งความสิ้ นเปลื องของทรั พยากร นํ าไปสู ป ญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและการดํารงชีวิตของมนุษย จึงนํามาสูปญหามากมาย โดยเฉพาะปญหาสุขภาพตาง ๆ มากมาย หากเปลี่ยน
กระบวนการคิดที่เนนความมั่งคั่งมาเปนการมีวิถีชีวิตที่พอดี เปนการอยูกินอยางพอดี มีการผลิตและบริโภคที่ไมฟุมเฟอย
คํานึงถึงความสมดุลระหวางความตองการของมนุษยกับความสามารถรองรับของฐานทรัพยากร ที่นําไปสูความยั่งยืน
ทั้งของทรัพยากรและการดํารงชีวิตของมนุษย ความพอเพียง คือ พอดีพอประมาณ มีเหตุมีผล มีความอิสระและพึ่งตนเองได
ไมเบียดเบียนผูอื่น เพื่อการมีวิถีชีวิตที่ดีเปนเงื่อนไขที่จําเปนตอภาวะสุขภาพ
ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยสานพลับพลา ซึ่งมีจํานวน 5 หมูบาน คือ หมูที่ 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 ในพื้นที่จํานวน 4 หมูบาน คือ
บานหวยสานพลับพลา หมูที่ 5, 6 บานเหมืองลึก หมูที่ 8 และบานหวยสานอาขา หมูที่ 9 แตมีเพียงหมูบานเดียว คือ บาน
ดอยชมภู หมูที่ 7 ซึ่งเปนหมูบานชนเผาบีซู จากรายงานการคัดกรองโรคไมติดตอเรื้อรังของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานหวยสานพลับพลา ตั้งแตป พ.ศ. 2552–พ.ศ. 2557 ไมพบผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม มีเพียงผูปวย
ความดันโลหิตสูงรายเดิม จํานวน 10 ราย ซึ่งสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดอยูในระดับปกติ จึงเห็นไดวา ประชากร
ในหมูบานแหงนี้ มีภาวะสุขภาพที่ดี แตกตางจากหมูบานอื่น ๆ ในละแวกเดียวกัน จากการสังเกตของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยสานพลับพลาซึ่งรับผิดชอบดูแลชุมชนแหงนี้ พบวาประชาชนในชุมชนแหงนี้
สวนใหญ ยังคงใชชีวิตแบบวิถีดั้งเดิม คือการทําไรนาโดยไมใชสารเคมี การปลูกผักไวบริโภคเอง และการหาของปาบริโภค
และจําหนายใหแกเพื่อนบานและชุมชนใกลเคียง จึงเปนที่มาของความเชื่อที่วา การใชชีวิตในแบบฉบับของชนเผาบีซูนี่เอง
นาจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหประชากรในชุมชนแหงนี้ มีภาวะสุขภาพที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนใกลเคียงอื่น ๆ จึงจะได
ทําการศึกษาถึงภาวะวิถีชีวิตดานสุขภาพชนเผาบีซู ในบานดอยชมพู หมูที่ 7 ตําบลโปงแพร อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
ในประเด็นการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสุขภาพ วาเปนอยางไร เพื่อนําขอมูลที่ไดไป
เปนแนวทางในการสงเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตใหแกชุมชนใกลเคียงตอไปไดในอนาคต
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วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาวิถีชีวิตดานสุขภาพชนเผาบีซู ในบานดอยชมภู หมูที่ 7 ตําบลโปงแพร อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแบบแผนการศึกษา รายกรณี (Case Studies)
เก็บขอมูลดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus Group discussions) และการสังเกตวิถีชีวิตในชุมชน โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้
1. ขอบเขตประชากรและผูใหขอมูลหลัก ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนที่มีอายุ 15 ป ขึ้นไปในชนเผาบีซู
ที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานและอาศัยอยูจริงในบานดอยชมภู หมูที่ 7 ตําบลโปงแพร อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ผูให
ขอมูลหลัก ผูวิจัยไดคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งผูวิจัยจะใหความสําคัญโดยอาศัยหลักการเปนตัวแทนที่ดีของปรากฏการณ
นั้น ๆ โดยเปนบุคคลที่ ผูวิจัยไปทําความรูจัก และการแนะนําแบบเครือขายและแบบกอนหิมะ (Network or Snowball selection)
และมีคุณสมบัติที่จะสามารถใหขอมูลในการวิจัยได และเปนแกนนําของกลุมในชนเผาบีซู ซึ่งประกอบไปดวย 3 กลุม คือ
กลุมวัยรุนจํานวน 7 ราย กลุมวัยแรงงานจํานวน 10 ราย และกลุม ผูสูงอายุจํานวน 9 ราย
2. ขอบเขตเนื้อหาประเด็นที่ศึกษา การวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาวิถีชีวิตดานสุขภาพของชนเผาบีซู ในบานดอยชมภู
ตามแนวคิดของ Kleinman (1980) และการดูแลสุขภาพองครวม 4 มิติ ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
2.1 การสงเสริมสุขภาพ เปนกลไกการสรางความเขมแข็งใหแกสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคมและ
สุขภาพจิตวิญญาณ
2.2 การปองกันโรค ไดแ ก มาตรการลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมทั้ง การสรางภูมิคุม กันเฉพาะโรค
ดวยวิธีการตาง ๆ นานา เพื่อมิใหเกิดโรคกาย โรคจิต โรคสังคม และโรคจิตวิญญาณ
2.3 การรักษาโรค เมื่อเกิดโรคขึ้นแลว เราตองเรงวินิจฉัยโรควาเปนโรคอะไร แลวรีบใหการรักษาดวยวิธี
ที่ไดผลดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดเทาที่มนุษยจะรูและสามารถใหการบริการรักษาได เพื่อลดความเสียหายแกสุขภาพ หรือ
แมแตเพื่อปองกันมิใหเสียชีวิต
2.4 การฟนฟูสภาพ หลายโรคเมื่อเปนแลวก็อาจเกิดความเสียหายตอการทํางานของระบบอวัยวะหรือทําให
พิการ จึงตองเริ่มมาตรการฟนฟูใหกลับมามีสภาพใกลเคียงปกติที่สุดเทาที่จะทําได
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่สําคัญมากคือตัวของผูวิจัยเปนเครื่องมือที่สําคัญ เนื่องจากผูวิจัยจะตอง
พยายามศึกษาหาความรูกับผูใหขอมูลหลัก เพื่อใหไดขอมูลใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด ดังนั้นผูวิจัยจึงจําเปนตอง
สรางทักษะใหไดเขาใกลผูใหขอมูลหลักมากที่สุด จนกระทั่งผูใหขอมูลหลักไววางใจ เปดใจ และยอมใหขอมูลเชิงลึกของ
เหตุผลที่มาที่ไป การกอเกิดอารมณความรูสึกในแตละเหตุการณในชวงชีวิตที่ผานมา รวมถึงใชอุปกรณภาคสนาม ที่จําเปน
ในการเก็บบันทึกขอมูลไดแก สมุดบันทึก กลองถายรูป และเครื่องบันทึกเสียง ผูวิจัยมีการเตรียมความพรอมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยการศึกษาคนควาหาความรูในเรื่องที่จะทําการศึกษา รวมถึงกําหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล
อยางรอบคอบ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง เปนความจริง ตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา ใชกระบวนการสนทนากลุม
ผูวิจัยไดกําหนดคําถามหลักไวแลว ในแนวคําถามแบบกึ่งโครงสราง ซึ่งไดมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทานเพื่อใหไดขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ทั้งนี้ผูวิจัยไดเปดโอกาสใหผูรวมสนทนาไดอธิบายหรือเลา
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ประสบการณ โ ดยละเอี ย ด โดยดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาวิ จั ย ระหว า งวั น ที่ 10 มกราคม ถึ ง วั น ที่ 2
กุมภาพันธ 2558
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลของโคไลซซี (Colaizzi, 1978 cited in Streubert and Carpenter, 2007) ประกอบดวย
ขั้นตอน ดังนี้
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการถอดเทปคําใหสัมภาษณของการสนทนากลุมมาเขียนบรรยายและบันทึกไว ผูวิจัยอาน
ขอความที่ไดจากการถอดเทปการสนทนากลุมทั้งหมดเพื่อทําความเขาใจเนื้อหาในภาพรวมเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดและ
ประสบการณของผูใหขอมูล ผูวิจัยดึง (Extracting) คํา กลุมคํา ประโยคหรือแนวคิดสําคัญที่เกี่ยวของจากขอมูลที่ได จากการ
ถอดเทปบทสัมภาษณไปบันทึกในตารางขอมูลที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผูวิจัยอานแตละขอความหรือกลุมคําที่คนพบทุกคําที่มี
ความสําคัญบรรทัดตอบรรทัด คําตอคําแลวใหความหมาย (Formulate Meaning) หรือใหรหัส (Coding) ใหแกประโยค
สําคัญที่เกี่ยวของกับปรากฏการณที่ดึงออกมาในขั้นตอนของการดึงคําหรือประโยคสําคัญ ซึ่งในแตละประโยคอาจมี
ความหมายซึ่งเกี่ยวกับประสบการณวิถีชีวิต มากกวา 1 ประเด็น ผูวิจัยนําขอความที่ใหความหมายหรือใหรหัสแลวไป
บันทึกไว และผูวิจัยวิเคราะหวายังมีขอมูลใดที่ยังไมชัดเจนหรือยังขาดก็จะทําการวางแผนกําหนดประเด็น และเตรียมแนว
คําถามเพื่อใชสัมภาษณเพิ่มเติมเปนรายบุคคลตอไป
หลังจากที่ผูวิจัยไดถอดความคําพูดของผูใหขอมูล และวิเคราะหขอมูลเพื่อใหความหมายแลว เพื่อปองกันความลําเอียง
ของผูวิจัย ผูวิจัยจึงนําขอมูลทั้งหมดของการสนทนากลุมแรกใหผูทรงคุณวุฒิ ชวยตรวจสอบการตั้งคําถาม ในการแกะรอย
ขอมูลวามีความเหมาะสม ถูกตองหรือไม ผูวิจัยมีความลําเอียงในการถาม การสรุป หรือการวิเคราะหขอมูลหรือไม อยางไร
และนําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งตอไป
ผูวิจัยทบทวนความหมายที่ไดจากสนทนากลุมทั้ง 3 กลุม นําความหมายที่ไดมาจัดกลุมเปนแตละประเด็นสําคัญ
(Cluster of Themes) เพื่อนําไปสูการสรางขอสรุปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ทําใหไดขอสรุปที่เปนความคิดรวบยอด
ทั้งกลุมใหญ (Themes) และกลุมยอย (Sub-Themes) ที่อยูภายใตความหมายเดียวกันกับกลุมใหญนั้น ๆ ผูวิจัยนําขอสรุป
ที่ไดจากการวิเคราะหมาผสมผสานกัน และเขียนคําอธิบายปรากฏการณแตละขอสรุปอยางละเอียด (Exhaustive Description)
ตามวัตถุประสงคการวิจัย และนําคําอธิบายปรากฏการณที่ศึกษาอยางละเอียดมาลดรูป (Reduce) ใหเปนโครงสรางที่สําคัญ
ของปรากฏการณที่ศึกษา (Essential Structure) โดยใชคําพูดของผูใหขอมูลมาเปนตัวอยางเพื่อแสดงวาขอมูลนั้นมีความจริง
มีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได แสดงถึงความนาเชื่อถือ ความชัดเจนของขอมูลที่ได
การสรางความนาเชื่อถือของขอมูล
เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวผูวิจัยถือเปนเครื่องมือสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล และเปนผูวิเคราะหขอมูล
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดใชวิธีการในการสรางความนาเชื่อถือของขอมูลโดยใชหลักเกณฑของ Lincoln และ Guba (1985)
ซึ่งกลาวถึงวิธีการในการพิจารณาตรวจสอบความนาเชื่อถือ (Trustworthiness) ของขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพไว
4 ประการ ดังนี้
ความนาเชื่อถือ (Credibility) ผูวิจัยตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลโดยการตรวจสอบสามเสา (Triangulation)
ทั้งดานวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดานทฤษฎี และโดยผูเชี่ยวชาญดานระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
และความลุมลึกของขอมูล นอกจากนี้แลวผูวิจัยยังตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลโดยใหผูใหขอมูลตรวจสอบ
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(Member Checks) โดยผูวิจัยนําประเด็นที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนยอนกลับมาตรวจสอบความเขาใจ
ของการสรุปและตีความของขอมูลกับผูใหขอมูล เพื่อใหแนใจวาขอสรุปที่ไดเปนขอมูลจากประสบการณของผูใหขอมูลจริง
ในการสนทนากลุม
ความสามารถในการถายโอน (Transfer ability) ในการทําวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลที่มีความหลากหลาย
เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุม
ความสามารถในการพึ่งพา (Depend ability) ผูวิจัยไดใชหลายวิธีในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก การสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth interview) การสังเกตแบบไมมีสวนรวมและการจดบันทึก และเชื่อมโยงขอมูลดังกลาวเขาดวยกัน
เพื่อเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางแทจริง ตลอดจนนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลอภิปรายรวมกับผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อลดอคติจากการวิเคราะหและตีความขอมูล
ความสามารถในการยืนยัน (Conform ability) โดยผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อเปนกรอบกระตุน
แนวความคิดในการสรางแนวคําถามเพื่อใหครอบคลุมประเด็นที่ตองการศึกษา
และผานการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือจากผูทรงคุณวุฒิ และภายหลังสิ้นสุดการเก็บขอมูล ผูวิจัยทําการถอดเทปดวยตนเองและนําขอมูลที่ไดมา
บันทึกใหเปนระเบียบ เปนหมวดหมูทุกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณในแตละวัน
การพิทักษสิทธิ์ของผูใหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการดําเนินการ
ศึกษากระทําภายใตความยินยอมจากผูใหขอมูล ซึ่งผูใหขอมูลทุกคนไดรับทราบวัตถุประสงคของการศึกษาจากผูวิจัย และ
รับทราบวาผูใหขอมูลมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการใหสัมภาษณได ผูใหขอมูลจะไดรับการแจงวา การนําขอมูลที่ไดจากการ
การศึกษาไปอภิปรายหรือพิมพเผยแพรจะกระทําในภาพรวม เพื่อจุดมุงหมายในศึกษาภายใตขอบเขตที่ไดรับอนุญาต
จากผูใหขอมูลเทานั้น

ผลการศึกษา
ผลการวิจัยไดขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลหลักใน 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 ที่ยังคงทํางานอยูในชุมชน ทั้ง 7 อาศัยอยูกับครอบครัวที่ประกอบดวยพอ แม
และบางรายอาศัยอยูในครอบครัวใหญที่มี ปู ยา ตา ยาย อาศัยรวมดวย
2. กลุมวัยทํางาน ผูใหขอมูลหลัก จํานวน 10 ราย แบงเปน เพศชาย 5 ราย เพศหญิง 5 ราย ทั้ง 10 ราย ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ไดแก ทํานา ทําสวนขาวโพด สวนมัน และรับจางทั่วไป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 4,000-12,000 บาท
และมีพื้นที่เกษตรกรรมอยูในละแวกหมูบาน และจํานวน 7 ราย จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีจํานวน 3 ราย ที่เปน
ผูนําชุมชน จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
3. กลุมผูสูงอายุ ผูใหขอมูลหลัก จํานวน 9 ราย แบงเปน เพศชาย 3 ราย เพศหญิง 6 ราย จํานวน 2 รายใน 9 ราย
ซึ่งเปนเพศชาย สามารถอานออกเขียนได โดยไดรับการศึกษาจากการบวชเรียน สวนอีก 7 รายที่เหลือ ไมสามารถอาน
ออกเขียนได โดยเฉพาะเพศหญิง เนื่องจากคานิยมของชุมชนในยุคกอนที่ไมนิยมใหเพศหญิงศึกษาเลาเรียน และชนเผาบีซู
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เปนชนเผาที่รักความสันโดษ ชอบอาศัยอยูหางไกลผูคนและไมนิยมปฏิสัมพันธกับชนชาติอื่นซึ่งในปจจุบันเริ่มมีการเปดรับ
มากขึ้น
วิถีชีวิตดานสุขภาพชนเผาบีซูในบานดอยชมภู สรุปไดวา
1. การสงเสริมสุขภาพ
การบริโภคอาหารที่ดีตอสุขภาพเชนผักพื้นบานที่ปลูกเอง โดยไมมีการใชเครื่องปรุงรส เชน ผงชูรสหรือรสดี
ในอาหารเลย เนื่องจากเปนสิ่งที่ไมคุนชินและมักรูสึกไมสบายเมื่อทานสิ่งเหลานี้ ดังคํากลาวที่วา “ผงชูรส รสดีหมูนี้ เปน
ของตี้เฮาบาเกยกิ๋นมากอน สมัยเปนละออนก็บาเกยมี กําลังมามีบาเมินนี่ เฮาตึงบากิ๋น เวลาลูกยะกิ๋นใสผงชุรส รสดี หรือ
วาคนอรอิปออิแมจะตองยะกิ๋นของตัวเกาตางหาก จะบกิ๋นตวยเขา” และมีความตระหนักวาการบริโภคสงผลตอการมีสุขภาพที่
ดีหรือไมดีดวย ดังคํากลาวที่วา “พยาธิมันมากับของกิ๋น ถาบาอยากเปนโรค เปนพยาธินัก ก็ตองเลือกกิ๋นกิ๋น ของบานเฮา ผัก
ก็มีอยูทุกบาน ลําก็ลํา สตางคก็บไดจาย” มีการบริโภคสมุนไพรในมื้ออาหารเปนประจํา “เกือบทุกมื้อ จะขาดบไดเลย คือ ขิง
ขา ขมิ้น เพราะกิ๋นแลวมันสบายทอง อาหารที่ทานบอย ๆ ก็มีผักและสมุนไพรเปนสวนประกอบ เชน ลาบพริกสมุนไพร ตี้
ถือวาเปนอาหารประจําชนเผาของเฮา” แตในกลุมวัยรุน พบวามีความนิยมในการบริโภคผัก แตมีความแตกตางในการ
บริโภคเครื่องปรุงรส ดังคํากลาวที่วา “พออุยแมอุยบาชอบกิ๋นผงชูรส รสดี ยะกิ๋นก็มีแตตมผักใสเกลือเม็ดกับหอม กิ๋นตวย
บาลํา บางครั้งก็ยะกิ๋น คนละที่ แลวเอามานั่งกิ๋นตวยกัน”
การเขาสังคม ชาวบีซูในบานดอยชมภู จะอาศัยเวลาวางในตอนกลางวันรวมกลุมกันในชุมชน เพื่อการพูดคุย
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและไถถามเรื่องราวชีวิต รวมไปถึงการสรางความบันเทิงดวยการจอยซอตามแบบฉบับของ
ชาวลานนา ทําใหเกิดการผอนคลายไดดังคํากลาวที่วา “ตอนเมื่อวัน ถามีเวลา ก็จะไปแอวหากั๋น รวมหมูอูกั๋น ชอบไป
หมั่นที่สุดก็คือ บานหนานบุญ เพราะมีคนนัก มีที่นั่งสบาย แลวเปนก็ใจดี บางวันก็แซวกันเปนจอยเปนซอ มวนดีขนาด”
การพักผอน เนื่องจากชุมชนบีซู เปนชุมชนเล็กๆและอยูหางไกลจากชุมชนอื่น มีความเงียบสงบ คนในชุมชนแหงนี้
จึงนอนแตหัวค่ํา ประมาณ 1–3 ทุม ซึ่งกอนนอนมักจะดูโทรทัศนรวมกันเปนครอบครัวตั้งแตราว 1 ทุม และทยอยกันเขานอน
ซึ่งผูสูงอายุมักจะนอนกอนและกลุมวัยรุนมักจะนอนดึกที่สุด แตทั้งนี้ไมเกิน 5 ทุม เพราะหากเกินกวานี้ มักจะถูกตําหนิ
จากพอ แม หรือปู ยา ตา ยาย
การหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เนื่องจากชาวบีซู ในชุมชนนี้ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ และมีความเครงครัดในการปฏิบัติ
ในหลักพุทธศาสนา ทุก ๆ วันพระ และวันสําคัญทางพุทธศาสนา ชาวบีซูทุกหลังคาเรือน จะมารวมตัวกันที่วัดดอยชมภู
ซึ่งเปนวัดแหงเดียวของชุมชนและเปนที่เลื่อมใสศรัทธาของทุกคนในชุมชน เพื่อประกอบพิธีกรรม และรับฟงคําสอนจาก
พระอาจารยโชคชัย พุทธญาโณ พระนักพัฒนาของชุมชนแหงนี้ และในกลางคืนของวันพระ โดยเฉพาะในชวงเทศกาล
เขาพรรษา ชาวชุมชนแหงนี้ก็จะมานอนที่วัด เพื่อปฏิบัติธรรมและทําสมาธิ โดยพระอาจารยโชคชัย พุทธญาโณ เปนผูนํา
กิจกรรม
2. การปองกันโรค
การออกกําลังกาย ชนเผาบีซูมีวิธีการปองกันโรคดวยการออกกําลังกายจากการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน
การเดินไปตลาดหรือไรนา แทนการใชรถ เนื่องจากสวนใหญโดยเฉพาะผูสูงอายุไมสามารถขับรถจักรยานยนตไดและมัก
อาศัยการเดินเปนกลุมใหญ พูดคุยเปนเพื่อนกันขณะเดินทาง ทําใหเกิดความเพลิดเพลินระหวางเดินทาง และนอกจากนี้ยัง
อาศัยเวลาวางขณะรอขาวที่นึ่งไวในตอนเชาสุก ออกกําลังกายดวยการเดินไปสนทนากับเพื่อนบานหรือการแวะไปดูพืชผัก
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ในเรือกสวนไรนา ดังคํากลาวที่วา “ตอนเชา ถานึ่งขาวแลว รอขาวสุก ก็ยางไปกาดพอง ไปแอวตามบานพอง บางเตื้อก็ไปสวน
ไปนา แลวคอยปกมาผอขาวที่นึ่งไววาสุกหรือยัง”
ความเชื่อดานไสยศาสตรในการปองกันโรคและความเจ็บปวย เชนการเลี้ยงผีปูบานในเดือน 4 8 และ 12 เหนือ
เพื่อขอพรใหมีสุขภาพที่แข็งแรงไมเจ็บไมปวยซึ่งเปนพิธีกรรมที่ทุกคนในหมูบานจะมีสวนรวม และหามทํางานหรือกิจกรรม
อื่น ๆ ในวันนี้ แมกระทั่งฟนทอนเดียวก็ไมอนุญาตใหนําเขามาในบาน ดังคํากลาวที่วา “ในเดือน 4 เดือน 8 เดือน 12 ของ
ชาวเหนือเฮา ในหมูบานเฮาจะมีกานเลี้ยงผี ทุกคนจะมาชวยกันในพิธี และหยุดทํางานทุกอยาง แมแตหลัวดุนเดียว ก็หาม
เอาเขาบาน ทุกคนจะตองไปชวยกันในงานเลี้ยงผีกานเลี้ยงผีนี้ จะยะฮื้อคนในหมูบานอยูดีมีแฮง บเมื่อยบไข มีความสุข”
นอกจากนี้ยังพบวา ชุมชนยังขาดความตระหนักในการปองกันอุบัติเหตุบนทองถนน เนื่องจากชาวบีซูสวนใหญ
มักไมสนใจที่จะสวมใสหมวกกันน็อค เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต เนื่องจากมองวาไมจําเปน ดังคํากลาวที่วา “เวลาขี่รถเครื่อง
บจําเปนตองใสหมวกกันน็อคก็ไดเพราะวาเฮาขับบเร็ว และก็บไดไปไหนไกล ๆ แถว ๆหมูบานเฮา รถก็บคอยมี ” “บานเฮาอยู
ไกล ตํารวจบมาจับหมวกกันน็อคหรอก”
การปองกันโรคที่ไดรับจากระบบสุขภาพภาควิชาชีพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยสานพลับพลา
ทํางานเชิงรุกในพื้นที่ดวยการสอนการออกกําลังกายอยางงายดวยฤษีดัดตน และการรําไมพอง รวมถึงการคัดกรองสุขภาพ
โดยเจาหนาที่โรงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยสานพลับพลารวมกับ อสม.ดังคํากลาวที่วา “หมอที่อนามัยก็มา
สอนใหออกกําลังกาย เปนมีหมอแผนไทยมาชวยสอนเหยียดแขนเหยียดขา เปนฮองวาฤษีดัดตน บางเตื้อก็พาแมอุยบาง บาน
หวยสานหมู 6 มาสอนรําไมพอง ที่บานตะกอนมีไมพองเกือบทุกหลัง แตตอนนี้บคอยไดรวมกลุมกันทําแลว”
3. การรักษาพยาบาล
มีการพึ่งพิงตนเองดานสุขภาพ เมื่อเกิดความเจ็บปวยเล็กนอยมักจะมีการรักษาสุขภาพตนเอง ดวยการทานยา
สมุนไพรที่มีอยูในพื้นที่ เพราะสวนใหญ มีความรูพื้นฐานทางดานสมุนไพร หรือบางทีก็อาศัยหมอเมืองในชุมชน ซึ่งมีอยู
จํานวน 5 ราย หากอาการไมดีขึ้นจึงไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยสานพลับพลา ดังคํากลาว
ที่วา “เวลาเมื่อย เวลาไข ถาบนักบหนา ก็จะเซาะหายาสมุน ไพรกิ๋นกอน ถาบดีขึ้น คอยไปหาหมอที่อนามัยหว ยสาน
พลับพลา”
ความเชื่อทางดานไสยศาสตรกับการรักษา หากทําการรักษาดวยการแพทยแผนปจจุบันไมหาย มักอาศัย
ศาสตรทางดานไสยศาสตรเขามาชวย เชน การเลี้ยงผี การแกบน แกวงหมอขาว การสงเคราะห หรือการฮองขวัญ เปนตน
ดังคําใหสัมภาษณที่วา “ถาไปหาหมอที่อนามัยหรือโฮงยาบหาย ก็จะไปดูเมื่อดูหมอ ฮื้อเปนชวยเซาะหาสาเหตุ ถาไดทําพิธี
หยังเหียอาการก็จะดีขึ้น”
การชวยเหลือกันในชุมชน เมื่อมีคนในชุมชนเจ็บปวย ก็จะมีการแบงปนสมุนไพรใหกัน หากอาการปวยไมสามารถ
รักษาได ก็จะมีการสงตอมายังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยสานพลับพลา โดยมีจิตอาสาเปนผูนําสง ดังคํา
กลาวที่วา “ถาเมื่อยถาไข บานใกลบานไกล ตึงชวยกันเอาสมุนไพรมาแบงฮื้อกิ๋น ถาอาการหนัก กินสมุนไพร กินยาเมืองบ
หาย ลูกหลานก็จะพาไปสงอนามัย ถาลูกหลานบอยู พอหลวงกับ อสม.ก็จะไปสง คนที่ชอบไปสงตลอดก็เปนบัวขาว ไปสง
ตังก็บเอาสักบาท มันมีน้ําใจดี ”
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4. การฟนฟูสุขภาพ
การฟนฟูจิตใจดวยความเชื่อทางดานไสยศาสตร มีการจุดเทียนสะเดาะเคราะห การเลี้ยงผี การอาบน้ํามนต
พิธีเรียกขวัญ ซึ่งพิธีกรรมจะประกอบขึ้นในชุมชนโดยมีพี่หนานบุญ เปนผูดําเนินการเรียกขวัญ สวนการอาบน้ํามนตจะทํา
ในวัดโดยพระอาจารยโชคชัย เปนผูดําเนินการ สวนการเลี้ยงผีปูบาน จะมีพอคํามา ซึ่งเปนปูตั้ง เปนผูดําเนินการให
การชวยเหลือกันในชุมชน เมื่อมีใครเจ็บปวยหรือออกจากโรงพยาบาล ชาวบานก็จะพากันไปเยี่ยมใหกําลังใจกัน
มีของฝากใหกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระอาจารยโชคชัย เจาอาวาสวัดดอยชมภู มักมีของฝากของเยี่ยมที่ไดจากการเก็บของถวาย
สังฆทานไปมอบใหผานทาง อสม. จิตอาสา หรือผูนําชุมชน โดยเฉพาะกลุมผูปวยติดเตียงหรือผูพิการ มักจะไดรับสิ่งของเหลานี้
เสมอ
การมีเครือขายผูดูแลผูพิการและผูปวยเรื้อรัง หากมีผูปวยพักฟน ผูปวยเรื้อรังหรือผูพิการเกิดอาการผิดปกติ
เครือขาย อสม. และจิตอาสา ก็จะประสานเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยสานพลับพลา หรือที่เรียกกัน
จนติดปากวา “หมออนามัยหวยสานพลับพลา” ใหมาชวยดูแลผูปวยถึงที่บาน

วิจารณและสรุปผล
จากผลการศึกษาสรุปวา วิถีชีวิตดานสุขภาพชนเผาบีซู ในบานดอยชมภู ในเรื่องของการสงเสริมสุขภาพ พบวา
การบริโภคอาหารที่ดีตอสุขภาพ เชน ผักพื้นบานที่ปลูกเอง และไมมีการใชเครื่องปรุงรส ยังคงปฏิบัติกันอยู การรวมสังคม
ดว ยการพู ด คุ ยแลกเปลี่ ยนขอ มูล ขา วสารและไถ ถามเรื่อ งราวชี วิต รวมไปถึง การสร างความบัน เทิง ดว ยการจอ ยซอ
ตามแบบฉบับของชาวลานนา มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ และมีความเครงครัดในการปฏิบัติในหลักพุทธ
ศาสนา ซึ่งขอมูลดานการสงเสริมสุขภาพของชนเผานี้ สงผลใหประชากรในหมูบานแหงนี้ มีภาวะสุขภาพที่ดี แตกตางจาก
หมูบานอื่น ๆ ในละแวกเดียวกัน จากการสํารวจขอมูลของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยสานพลับพลา พบวา
ตั้งแตป พ.ศ. 2552–พ.ศ. 2557 ไมพบผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม มีเพียงผูปวยความดันโลหิตสูงรายเดิม
จํานวน 10 ราย ซึ่งสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดอยูในระดับปกติ อาจเปนชนเผาบีซูในบานดอยชมภู ยังคงมีวิถีชีวิต
ดานการบริโภคที่ใกลเคียงวิถีชีวิตแบบเดิม ยังไมไดรับกระแสตะวันตก หรืออิทธิพลจากสภาวะแวดลอมภายนอก มากนัก
เพราะวิถีชีวิตการรับประทานอาหาร ของสังคมยุคใหมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคซึ่งจะสงผลตอ
ภาวะสุขภาพ (Health Status) ดังเชนที่ Nelson (1956) อางอิงใน เกื้อ วงศบุญสิน,2545) สรุปความสัมพันธระหวางการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม ตามกระแสตะวันตกวามีผลตอภาวะสุขภาพ
ดานรักษาพยาบาล การปองกันโรคและการฟนฟูสุขภาพ พบวา ยังคงความเชื่อดานไสยศาสตรในการปองกันโรค
และความเจ็บปวย เชน การเลี้ยงผีปูบานในเดือน 4, 8 และ 12 เหนือ เพื่อขอพรใหมีสุขภาพที่แข็งแรงไมเจ็บไมปวย ซึ่งเปน
พิธีกรรมที่ทุกคนในหมูบานจะตองมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของตนเองชนเผาบีซู ไมวาจะเปนระบบความคิดเรื่อง
การเจ็บปวย ความเชื่อ เกี่ยวกับการนับถือผีหรือความเชื่อเกี่ยวกับอํานาจเหนือธรรมชาติ มีอิทธิพลตอระบบความคิดเรื่อง
การเจ็บปวย การวิเคราะหสาเหตุของการเจ็บปวย (สุธาทิพย สวางผล, 2531) เริ่มจากความเชื่อในการ รับรูวาเขามีโอกาส
เสี่ยงตอการเกิดโรค และความรุนแรงของการเกิดโรค ชนเผาบีซูในอดีตมีความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีหรือความเชื่อ
เกี่ยวกับอํานาจเหนือธรรมชาติคอนขางมาก ทําใหชาวชนเผาบีซู รับรูความรุนแรงของโรคและอันตรายของโรคที่เกิดขึ้น
เปนประจําอยางตอเนื่องกับตนเอง วามีสาเหตุจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติ โดยเชื่อวาการเจ็บปวยเปนสวนหนึ่งจากการลงโทษ
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ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชน อาการปวดทองมาก ๆ ที่เกิดขึ้นเปนประจําจะเกิดจากการโดนของ การเจ็บปวยดวยโรคที่เปนและ
รักษาดวยแพทยแผนปจจุบันไมหายเนื่องมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษ ดังนั้นการรักษาสวนใหญ จึงใชการรักษาดวยหมอ
โบราณ หมอมด หมอมนต โดยการพนใชอาคม หรือการใชยาสมุนไพร นอกจากนี้เมื่อบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกพื้นที่
การใหความรูดานสุขภาพมีการขยายวงกวาง เขาถึงทุกกลุม ทําใหประชาชนสวนใหญ โดยเฉพาะในประชาชนกลุมที่เกี่ยวของกับ
การใหบริการสุขภาพ เชน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่ไดรับการอบรมใหความรูในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง
และชุมชนมีความรู กลุมประชาชนทั่วไปในชุมชน ที่ไดรับขาวสารดานสุขภาพเมื่อเจ็บปวยเพียงเล็กนอยจะมีการ ดูแลตนเอง
เบื้องตนดวยการรักษาดูแล ทั้งรางกายและจิต ใจ โดยสวนใหญเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุข ภาพตําบล
เมื่อการเจ็บปวยที่รุนแรงจะเลือกเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ในปจจุบันยังมีทางเลือกในการรับบริการดานสุขภาพ
จากหลากหลายแหลงบริการไมวาจะเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน
รวมถึงคลินิก เมื่อเจ็บปวยจะเลือกสถานบริการดานสุขภาพที่ตนเองสะดวก ไมตองรอคอย โดยไมคํานึงวาจะมีราคาแพง
หรือมีระยะทางไกลจากชุมชนของตนเอง เชน โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิก ซึ่งสอดคลองกับโรเซนสตอก
และเบคเกอร (1974) กลาวไววา ความเชื่อของบุคคลที่มีผลโดยตรงตอการปฏิบัติตามคําแนะนําดานสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติ
และเจ็บปวย แตละบุคคลจะมีความเชื่อระดับที่ไมเทากัน ดังนั้นบุคคลเหลานี้ จึงหลีกเลี่ยงตอการเปนโรคดวยการปฏิบัติ
ตามเพื่อปองกันและรักษาสุขภาพที่แตกตางกัน
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา แมวาความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิตดานการบริโภคของชาวบานนั้นจะมีผลตอ
ภาวะสุขภาพของชนเผาบีซู แตเมื่อไดทําการศึกษา วิเคราะหในเชิงลึกลงไปก็พบวา ปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ก็มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไมเพียงแตการสงผลตอวิถีชีวิตดานสุขภาพ หากแตสงผลตอชีวิตของพวกเขา
เลยทีเดียว ดังนั้นการทําความเขาใจในมิติของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะทําใหการดูแลสุขภาพในองครวม หรือสุขภาวะ
ของชาวบาน และชุมชนนาจะไดผลดียิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิ จั ย พบว า ชนเผ า บี ซู ในบ า นดอยชมภู มี ก ารส ง เสริ ม สุ ข ภาพด ว ยการบริ โ ภคอาหารที่
ประกอบดวยสมุนไพร และเนนการใชพืชผักที่ปลอดสารเคมีในการประกอบอาหาร จึงสงผลใหมีสุขภาพที่ดี ดังนั้นจึงควร
สงเสริมเมนูอาหารชนเผา เชน ยําดอกแค ลาบพริกสมุนไพร ซึ่งเปนอาหารที่ใชวัตถุดิบธรรมชาติ และมีสวนประกอบของ
สมุนไพรหลากหลายชนิด ใหเปนเมนูชูสุขภาพของชุมชน และขยายผลไปยังชุมชนอื่นในการนํามาประกอบอาหารรับประทาน
1.2 จากผลการวิจัยพบวา กลุมวัยรุนในชุมชนเผาบีซูในบานดอยชมภู ไมมีความตระหนักถึงประโยชนในการใช
วิถีชีวิตแบบชาวบีซูดั้งเดิม เพราะวัยรุน ในชุมชนแหงนี้ เริ่มถูกกระแสสังคมสมัยใหมครอบงํา มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม
อาจสงผลทางลบตอสุขภาพได จึงควรมีการสรางความตระหนักในการใชวิถีชีวิตที่ดีในแบบฉบับของชาวบีซูใหแกกลุม
วัยรุนในชุมชน
1.3 จากผลการวิจัยที่พบวา ชุมชนยังขาดความตระหนักในการปองกันอุบัติเหตุบนทองถนน เนื่องจากชาวบีซู
สวนใหญ มักไมสนใจที่จะสวมใสหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อค เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต ดังนั้นควรมีการจัดทําโครงการ
เพื่อสรางความตระหนักในการปองกันอุบัติเหตุบนทองถนนใหแกชาวบีซู
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษา และวิเคราะหปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมที่มีผลตอความเชื่อ
และวิถีชีวิตดานสุขภาพของชนเผา
2.2 ควรมีการศึกษาโดยใชรูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพของเผาใหเหมาะสม
กับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชนเผา

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.ประจวบ แหลมหลัก อาจารยที่ปรึกษาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิที่ได
ใหคําแนะนําปรึกษาและตรวจสอบเครื่องมือในการทําวิจัย ประกอบดวย นายนอม ปจมิตร สาธารณสุขอําเภอแมลาว
ดร.พิษณุรักษ กันทวี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และที่สําคัญอยางยิ่ง
ดร.สมนึก หงษยิ้ม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ จากโรงพยาบาลทัพทัน ที่คอยใหความชวยเหลือและเปนที่ปรึกษา
ตลอดระยะเวลาที่ผูวิจัยไดเริ่มตนงานวิจัย จนงานวิจัยบรรลุผลสําเร็จไปไดดวยดี รวมไปถึงเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานหวยสานพลับพลาทุกทานที่คอยใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจมาโดยตลอด ตลอดจนผูนําชุมชน ประชาชน
บานดอยชมภูทุกคน ที่ไดใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล ทําใหการศึกษาวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

เอกสารอางอิง
เกื้อ วงศบุญสิน. (2545). ประชากรศาสตร: สาระเพื่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ. กรุงเทพฯ. สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ และจูน เจริญเสียง. (2547). ผลกระทบทางเศรษฐศาสตรที่เกิดจากปญหาทางดานโภชนาการ
และสุขภาพ และแนวโนมอุตสาหกรรมอาหาร. กรุงเทพฯ: ศูนยเศรษฐศาสตรสาธารณสุขคณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุธาทิพย สวางผล. (2531). วิเคราะหนิทานพื้นบานของชาวไทยยวน บานคลองน้ําไหล จังหวัดกําแพงเพชร.เชียงใหม
.มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Becker, M.H. & Maiman, A.B. (1975). The Health Belief Model and Sick Role Behavior. In the Health Belief
Model and Personal Health Behavior. New Jersey: Chales B. Slack Inc,
Kleinman A. (1980). Patients and healers in the context of culture. Berkerley: University of California Pres.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.
Streubert, H. J., & Carpenter, D. R. (2007). Qualitative Research in Nursing (4 th ed.). Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins.
Sen, Amartya. (2000). Development As Freedom. New York: Alfred A. Knopf.

149

ความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาล : กรณีศึกษา
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The satisfaction of pay for performance among nurses : a case of general hospital
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานและศึกษา
ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอความพึงพอใจของการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติง านของพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป
คัดเลือกกลุมตัวอยางจากวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic random sampling) ตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม
2557–15 ตุล าคม 2557 ไดข นาดของกลุ ม ตัว อยา ง จํ า นวน 212 คน เครื ่อ งมือ ที ่ใ ชใ นการเก็บ ขอ มูล เปน
แบบสอบถาม ที่มีคาความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม 0.96 ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจาย
คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.30, S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณารายขอแลวพบวา ขอ
ที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ นโยบายการบริหารคาตอบแทนตามภาระงาน เพื่อชวยสรางแรงจูง ใจและพัฒ นา
ระบบงาน มีระดับความพึง พอใจเฉลี่ย อยูในระดับมาก ( Χ = 3.58, S.D. = 0.95) ปจจัยที่มีความสัมพันธตอระดับ
ความพึง พอใจเกี่ย วกับ การจา ยคา ตอบแทนตามผลการปฏิบัติง านของกลุม ตัว อยา ง ไดแ ก อายุ วุฒิการศึกษา
ประสบการณใ นการทํางาน ตําแหนง งาน ปจจัยจูงใจ และ ปจจัยค้ําจุน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p-value < 0.05)
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ การจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน พยาบาล ปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ําจุน
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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
กระทรวงสาธารณสุข นําการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติง านมาใช มีเ ปาหมายหลักเพื่อแกไขปญหา
ดานกําลังคน นั่นคือปญหาการกระจายบุคลากรทางการแพทย ซึ่งเปนปญหาเรื้อรังของประเทศ โดยเฉพาะการกระจาย
ระหวางเมืองกับชนบท และระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ วิธีการดําเนินการของกระทรวง เปนการมุงพัฒนาและ
แกปญหาระบบการสราง “แรงจูงใจ” ในสวนที่เรียกวา “เบี้ยเลี้ยงเหมาจาย” ที่ผานมากระทรวงไดใชมาตรการตาง ๆ
เพื่อสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทางการแพทย (โดยเฉพาะแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล) ใหคงอยูในหนวยงาน
รัฐ และมีการกระจายไปตามพื้นที่ตาง ๆ อยางเหมาะสม การใหคาตอบแทนในสวน “เบี้ยเลี้ยงเหมาจาย” เปนขวัญกําลังใจ
สวนหนึ่ง ที่ใหเพิ่มเติมจากเงินรายไดที่มีอยูเดิม คือเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนการทํางานนอกเวลา
ราชการ โดยเบี้ ย เลี้ ย งเหมาจ า ยนี้ กํ า หนดในอั ต ราแตกต า งกั น ระหว า งพื้ น ที่ ป กติ กั บ พื้ น ที่ พิ เ ศษ ซึ่ ง รวมถึ ง พื้ น ที่
“ทุรกันดาร” และพื้นที่เสี่ยงภัยดวย (เชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต) ดังนั้น จึงกลาวไดวา เบี้ยเลี้ยงเหมาจายนี้ ยังทํา
หนาที่เปนคาตอบแทนความยากลําบาก (hardship allowance) ในการทํางานในพื้นที่พิเศษดวย เพราะจะไดรับในอัตราสูง
กวาพื้นที่ปกติ (วิรุฬ, 2556)
กระทรวงฯ มีการพัฒนาปรับหลักเกณฑในเรื่องเบี้ยเลี้ยงเหมาจายนี้มาเปนระยะ จนกระทั่งในป 2551-2552
มีการเพิ่มอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจายใหสูงขึ้น เพื่อใหบุคลากรภาครัฐมีรายไดในระดับพอทัดเทียมไดกับภาคเอกชนที่กําลัง
เติบโตอยางมาก (กระทรวงสาธารณสุข, 2552) อยางไรก็ตามการเพิ่มดังกลาวทําใหคาตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกัน
ระหวางตางพื้นที่และตางวิชาชีพ มีความแตกตางกันมากยิ่งขึ้น จึงทําใหเกิดกระแสเรียกรองวา ระบบดังกลาว “ไมเปน
ธรรม” ดังนั้นนับแตป 2554 กระทรวงฯ จึงหาแนวทางพัฒนาระบบดังกลาว จึงมีการนําแนวทางของการจายคาตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงานเขามาใชในระบบคาตอบแทน โดยมุงใหเกิดประโยชนทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ (ซึ่งเปน
เปาหมายเดิมของการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานที่ใชในตางประเทศ) และสรางขวัญกําลังใจ (สรางความเปน
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ธรรม) ทั้งนี้โดยมีบทเรียนจากโรงพยาบาลบางแหงที่ไดทดลองดําเนินการเรื่องนี้มาแลวกวาสิบป (คณะทํางานจัดทําคูมือ
การจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน, 2554)
กระทรวงสาธารณสุ ข ได ดํ า เนิ น โครงการทดลอง “จ า ยค า ตอบแทนตามผลการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ Pay for
Performance” โดยไดดําเนินการนํารองที่โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย และ โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งแตปงบประมาณ 2546 เปนตนมา จากการประเมินผลเบื้องตน พบวา การจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
สามารถสรางแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้งสองแหง และใชศักยภาพของตนเองไดมากขึ้น จึงไดดําเนินการ
ขยายพื้นที่ทดลองรูปแบบเพิ่มเติม ในปงบประมาณ 2551 ในโรงพยาบาลแกงคอย จังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลมะการักษ
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี โรงพยาบาลแม จั น จั ง หวั ด เชี ย งราย โรงพยาบาลพนมสารคามและโรงพยาบาลบางคล า
จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนตน และจากประสบการณการดําเนินการทดลองในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่ผานมา
ไดเกิดองคความรูในการกําหนดเกณฑการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในลักษณะแตกตางกัน และ เหมาะสม
กับบริบทของโรงพยาบาลแตละแหง (สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, 2556)
ในโรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ จึงใชแนวคิดที่จะจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เพิ่มคุณภาพและ สรางแรงจูงใจ ใหกับบุคลากรที่ทํางานหนัก โดยคํานึงถึงงานบริหาร บริการ วิชาการและงานพัฒนา
คุณภาพทั้งในและนอกราชการ (กระทรวงสาธารณสุข, 2552) จากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมาไมพบวา มีงานวิจัย
เกี่ยวกับความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ในมุมมองของผูใหบริการ ดังนั้นการวิจัยเรื่อง ความพึง
พอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลทั่วไป ผลที่ไดจากการศึกษาวิจัย
สามารถนําไปใชเปนฐานขอมูล เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการใหบริการในมิติตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ไดแก ความพึง
พอใจในภาพรวมของผูรับบริการ ความพึงพอใจและขอคิดเห็นของบุคลากรผูใหบริการ ผูบริหารตอนโยบายการบริหาร
การจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาคุณภาพระบบงานที่เปนรูปธรรม โดยสอดคลองกับความ
ตองการของผูรับบริการชวยใหการดําเนินงานและพัฒนาระบบงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัม พันธตอ ความพึง พอใจของการจา ยคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติง าน ของ
พยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา รายไดเฉลี่ย ประสบการณในการทํางาน ตําแหนง
งาน ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุน

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional survey research) เก็บขอมูลโดยการ
ใชแบบสอบถาม ระยะเวลาในการเก็บขอมูลอยูในชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 15 ตุลาคม 2557
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มาจากการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic random sampling) จากจํานวน
พยาบาลทั้งหมดที่สังกัดกลุมการพยาบาล ประจําเดือน สิงหาคม 2557 ซึ่งมีจํานวนรวม 468 ราย นํามาคํานวณตามสูตร
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ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดผลลัพธเปนจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองทําการเก็บรวบรวมขอมูล 212 ราย และการวิจัย
ครั้งนี้ไดรับใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา
เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม (Questionaire) ที่ไดพัฒนาจากเครื่องมือของ พรศิลป อุปนันท และ วราภรณ
ภัทรมงคลเขตต (2556) เพื่อใชเก็บขอมูลในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป ประกอบดวย คําถามเกี่ยวกับปจจัยจูงใจดานตาง ๆ ปจจัยค้ําจุน
ดานตาง ๆ และแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาล
โดยผูวิจัยไดนําปรึกษากับผูเชี่ยวชาญรวมจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ไดคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแตละขอคําถาม >0.5 ทุกขอ และทําการวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability)ของ
แบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (ศิริชัย พงษวิชัย, 2544)
ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.96 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ แบงเปน 3 สวน ดังนี้
ส ว นที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม จํ า นวน 7 ข อ มี ลั ก ษณะคํ า ถามทั้ ง ปลายป ด และปลายเป ด
(Close/Open-Ended Questions) ได แ ก เพศ อายุ สถานภาพ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา รายได เ ฉลี่ ย ประสบการณใ นการทํ า งาน
ตลอดจน ตําแหนงงาน โดยเปนคําถามแบบใหผูตอบเลือกตอบเพียงขอเดียว และเติมขอมูลในชองวาง
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาล
ทั่วไป ประกอบดวย คําถามเกี่ยวกับปจจัยจูงใจดานตาง ๆ จํานวน 20 ขอ และ คําถามเกี่ยวกับปจจัยค้ําจุนดานตาง ๆ
จํานวน 18 ขอ มีลักษณะคําถามปลายปด (Close-Ended Questions) แบบมาตรวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval
Scale) โดยมีอยู 5 ระดับ และทําการวิเ คราะหความสัม พัน ธระหวาง อายุ ประสบการณในการทํางาน ตําแหนง งาน
ปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ําจุน 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
มีความสัมพันธในระดับสูง 0.90-1.00 หมายถึง มีความสัมพันธในระดับสูงมาก
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของพยาบาลตอนโยบายการบริหารคาตอบแทนตามภาระงาน
โรงพยาบาลทั่ว ไป จํ านวน 13 ขอ มีลัก ษณะคําถามปลายปด (Close-Ended Questions) แบบมาตรวัด ข อมูล ประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีอยู 5 ระดับ นําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ แปลผลโดยใช
เกณฑระดับคาคะแนนเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดังนี้ คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง คาเฉลี่ย
3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก และ คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นเตรียมการ ทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหจากคณะผูบริหารโรงพยาบาลทั่วไปแหงหนึ่ง เพื่อขอสํารวจ
ขอมูล พรอมโครงรางการวิจัย
ขั้นดําเนินการ ผูวิจัยดําเนินการการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเองตามวันที่กําหนด คือ วันที่ 1 ตุลาคม 2557–15
ตุลาคม 2557 จนไดจํานวนตัวอยางครบตามจํานวนอยางนอย 212 ฉบับ จากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนจากกลุม
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ตั ว อย า งตรวจสอบความถู ก ต อ ง สมบู ร ณ แล ว นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าลงรหั ส จั ด ลํ า ดั บ ข อ มู ล เพื่ อ วิ เ คราะห ป ระมวลผล
ดวยเครื่องคอมพิวเตอรตอไป
การวิเคราะหขอมูล เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบ ทําการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล แลวทําการวิเคราะห
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป คาสถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการอธิบายตัวแปร เพื่อจัดหมวดหมู และใหทราบลักษณะ
พื้นฐานทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ใช ใ นการวิ เ คราะห ค วามพึ ง พอใจการจ า ยค า ตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงานของพยาบาล ไดแก สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)
และ Chi-square

ผลการศึกษา
จากการศึกษาคนควาอิส ระ เรื่องความพึ ง พอใจการจายค าตอบแทนตามผลการปฏิบัติง านของพยาบาล :
กรณีศึกษาโรงพยาบาลทั่ว ไป จากกลุม ตัวอยาง 212 คน ไดแ บบสอบถามกลับคื นมาครบ สมบูรณ จํานวน 212 ชุ ด
สรุปผลการศึกษาได ดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
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
ปริญญาตรีมากที่สุด 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
ทั้งนี้มีตําแหนงงานเปนพยาบาลระดับปฏิบัติการเปนสวนใหญ จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 94.8
ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของผูตอบแบบสอบถาม
พบวา พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั่วไป มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายคาตอบแทน ตามผล
การปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอแลวพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ
นโยบายการบริหารคาตอบแทนตามภาระงาน เพื่อชวยสรางแรงจูงใจและพัฒนาระบบงาน มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
อยูในระดั บมาก รองลงมา คื อ ภาระงานที่ไดรับมอบหมายหลัง จากมีน โยบายการบริห ารคาตอบแทนตามภาระงาน
มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย อยูในระดับมาก และขอที่มีความพึงพอใจต่ําสุด คือ ชองทางการสื่อสาร ขอมูล ขาวสาร
มุมสื่อสาร ของคณะกรรมการการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ในการเขาถึงการวิเคราะหขอมูลเพื่อความโปรงใส
ของระบบบริหารจัดการกรณีที่มีขอสงสัยหรือสอบถามขอมูล มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย อยูในระดับปานกลาง ดังตาราง 1
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ตาราง 1 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
ของผูตอบแบบสอบถาม
ระดับความพึงพอใจ
ที่
การจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
S.D.
ระดับ
Χ
1. นโยบายการบริหารคาตอบแทนตามภาระงาน (P4P) เพื่อชวยสราง
3.58
0.95
มาก
แรงจูงใจและพัฒนาระบบงาน
2. การจัดสรรงบประมาณของโรงพยาบาลทั่วไปแหงนี้ ในการจายเงิน
3.51
0.91
มาก
คาตอบแทนตามภาระงาน
3. ภาระงานที่ไดรับมอบหมายหลังจากมีนโยบายการบริหารคาตอบแทน
3.52
0.86
มาก
ตามภาระงาน
4. การไดรับเงินคาตอบแทนสอดคลองกับภาระงานที่ไดรับมอบหมาย ใน
3.39
1.01
ปานกลาง
หนวยงาน
5. การไดรับขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับ ระบบการบริหารคาตอบแทนตาม
3.29
0.84
ปานกลาง
ภาระงาน (P4P)
6. ประเด็นการพิจารณาคาแตมที่เหมาะสม ยุติธรรม และสอดคลองกับ
3.20
0.93
ปานกลาง
งานที่ทาํ
7. กระบวนการแกไขปญหา และการยุตคิ วามขัดแยงในองคกรตอระบบ
3.18
0.86
ปานกลาง
การบริหารคาตอบแทนตามภาระงาน (P4P)
8. การตรวจสอบ ติดตาม ของคณะกรรมการบริหาร ทีมนํา และ
3.15
0.89
ปานกลาง
คณะกรรมการ (P4P) ที่เขามาตรวจสอบในหนวยงานของทาน
9. การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นตอการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการ
3.11
0.92
ปานกลาง
บริหารคาตอบแทนตามภาระงาน
10. ชองทางการสื่อสาร ขอมูล ขาวสาร มุมสื่อสาร ของคณะกรรมการ
3.08
0.92
ปานกลาง
(P4P) ในการเขาถึงการวิเคราะหขอมูล เพื่อความโปรงใสของระบบ
บริหารจัดการกรณีที่ทานมีขอ สงสัย หรือ สอบถามขอมูล
11. เงินคาตอบแทนตามภาระงานในแตละเดือนที่ทานไดรับนัน้ ทานคิดวามี
3.28
0.93
ปานกลาง
ความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทานไดทาํ /ไดรับผิดชอบ
12 เงินคาตอบแทนตามภาระงานในแตละเดือนที่ทานไดรับเมื่อเปรียบเทียบ
3.25
0.95
ปานกลาง
กับผูอื่นที่ทาํ งานในลักษณะงานเดียวกันแลว ทานมีความพึงพอใจ
13. ความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดของทานที่มีตอนโยบายการบริหาร
คาตอบแทนตามภาระงาน (P4P)
เฉลี่ยรวม
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3.32

0.98

ปานกลาง

3.30

0.92

ปานกลาง

การวิ เ คราะห ข อ มู ล ป จ จั ย ที่ มี ผ ลกั บ ระดั บ ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การจ า ยค า ตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงาน
จากการวิเคราะหโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient )
สรุปไดวา ปจจัยทั้งหมด ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงงาน
ป จ จั ย จู ง ใจ และป จ จั ย ค้ํ า จุ น พบว า ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การจ า ยค า ตอบแทนตามผล
ปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงงาน ปจจัยจูงใจ
และ ปจจัยค้ําจุน สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธ ไดแก เพศ สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน จึงสรุปไดวา ปจจัยที่มี
ผลกั บ ระดั บ ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การจ า ยค า ตอบแทนตามผลการปฏิ บั ติ ง านของพยาบาล โรงพยาบาลทั่ ว ไป :
กรณีศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p-value < 0.05) ไดแก อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตําแหนง
งาน ปจจัยจูงใจ และ ปจจัยค้ําจุน ดังตาราง 2 โดยอธิบายไดดังนี้
1. การทดสอบอายุดวยการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน ไดคา r เทากับ -0.181 โดยมีนัยสําคัญ
ทางสถิติเทากับ 0.004** ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวที่ 0.05 จึงสรุปไดวา ความสัมพันธระหวางปจจัย
ดานอายุกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธเชิงผกผันตอกันและมี
ความสัมพันธในระดับต่ํามาก
2. การทดสอบประสบการณในการทํางานดวยการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน ไดคา r เทากับ
-0.142 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.019* ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวที่ 0.05
จึงสรุปไดวา
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานประสบการณในการทํางานกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงานมีความสัมพันธเชิงผกผันตอกันและมีความสัมพันธในระดับต่ํามาก
3. การทดสอบป จ จั ย จู ง ใจด ว ยการวิ เ คราะห สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ เ พี ย ร สั น ได ค า r เท า กั บ 0.457 โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.000*** ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวที่ 0.05 จึงสรุปไดวา ความสัมพันธ
ระหวางปจจัยจูงใจกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธทางตรงตอ
กันและมีความสัมพันธในระดับต่ํา
4. การทดสอบปจ จั ย ค้ํา จุ น ด ว ยการวิ เ คราะห สั ม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พั น ธ เ พี ย ร สัน ได คา r เท า กั บ 0.485 โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.000*** ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวที่ 0.05 จึงสรุปไดวา ความสัมพันธ
ระหวางปจจัยค้ําจุนกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธทางตรง
ตอกันและมีความสัมพันธในระดับต่ํา
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ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆตอความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
ของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยที่มีผลกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
จายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
อายุ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ประสบการณในการทํางาน
ปจจัยจูงใจ
ปจจัยค้ําจุน

r
-0.181
-0.048
-0.142
0.457
0.485

ความพึงพอใจ
p-value
0.004**
0.243
0.019*
0.000***
0.000***

ระดับ
ต่ํามาก
ต่ํามาก
ต่ํา
ต่ํา

หมายเหตุ: *p-value <0.05, **p-value <0.01, ***p-value <0.001
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาคนควาอิสระเรื่องความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาล : กรณีศึกษา
โรงพยาบาลทั่ว ไป มีวัตถุประสงคเ พื่ อศึกษาความพึง พอใจการจา ยคาตอบแทนตามผลการปฏิ บัติง านของพยาบาล
โรงพยาบาลทั่วไป และศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจของการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของ
พยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป ไดแก อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงงาน ปจจัยจูงใจ และ ปจจัยค้ํา
จุน ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาล
ทั่วไป อยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.30, S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณารายขอแลวพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด
คือ นโยบายการบริหารคาตอบแทนตามภาระงาน เพื่อชวยสรางแรงจูงใจและพัฒนาระบบงาน มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย อยู
ในระดับมาก ( Χ = 3.58, S.D. = 0.95) นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของการจายคาตอบแทนตาม
ผลการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป ไดแก อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงงาน
ปจจัยจูงใจ และ ปจจัยค้ําจุน มีผลตอความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p-value < 0.05)

วิจารณและอภิปรายผล
จากการศึกษาความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปแหงหนึ่ง
ผลจากการวิเคราะหขอมูลไดขอสรุป ซึ่งอภิปรายผลได ดังนี้
1. ระดับความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาล พบวา พยาบาลที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลทั่ ว ไปแห ง หนึ่ ง มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การจ า ยค า ตอบแทนตามผลการปฏิ บั ติ ง านโดยรวม
อยู ใ นระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณารายข อ แล ว พบว า ข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด คื อ นโยบายการบริ ห าร
คาตอบแทนตามภาระงาน เพื่อชวยสรางแรงจูงใจและพัฒนาระบบงาน มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย อยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของพรศิลป อุปนันท และวราภรณ ภัทรมงคลเขตต (2556) ที่ไดศึกษาเรื่อง ผลการศึกษาการนํา
ระบบการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน มาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ โรงพยาบาลแมจัน จังหวัดเชียงราย
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พบวา ความพึงพอใจมากที่สุด 2 อันดับแรก ไดแก ความพึงพอใจที่มีตอภาระงานในการสรางแรงจูงใจและพัฒนางาน
รองลงมาได แ ก ค วามพึ ง พอใจที่ มี ต อ ภาระงานที่ ไ ด รั บ มอบหมายหลั ง จากมี น โยบายการบริ ห ารค า ตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงาน เปนไปตามทฤษฎีเฮอรซเบิรก ที่กลาววามีปจจัยอยู 2 ประการ ที่เปนแรงจูงใจทําใหคนอยากทํางาน คือ
ปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุน (Motivator factors) และปจจัยค้ําจุน หรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) ซึ่งนโยบายและ
การบริหารงาน (Company Policy and Administration) เปนปจจัยค้ําจุนที่ใชในการจัดการและการบริหารงานขององคกร
การใหอํานาจแกบุคคลในการดําเนินงานไดสําเร็จ รวมทั้งการติดตอสื่อสารในองคการ เชน การใหบุคคลไดทราบวาทํางาน
ใหใคร นั่นคือ นโยบายขององคการจะตองแนชัดเพื่อใหบุคคลดําเนินงานไดอยางถูกตอง ยอมรับความสามารถของบุคคล
ให บุ ค คลได มี ส ว นร ว ม การเป ด โอกาสให มี ผู ป ฏิ บั ติ ง านมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารงาน ทํ า ให ค นเกิ ด ความพึ ง พอใจ
ปจจัยเหลานี้มีสวนชวยใหการทํางานสุขสบายมากขึ้น ปองกันมิใหคนผละออกจากงาน ขณะเดียวกันยังมีสวนในการสราง
ขวัญ และกําลังใจใหแกคนทํางานไดดวย
2. ป จ จัยที่ มีผ ลต อความพึง พอใจการจ ายคาตอบแทนตามผลการปฏิบั ติง านของพยาบาล พบว า อายุ วุ ฒิ
การศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงงาน รวมทั้งปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน มีผลตอความพึงพอใจการจาย
คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
อธิบายไดดังนี้
2.1 ปจจัยดานอายุ จากการศึกษาพบวา อายุกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธเชิงผกผันตอกัน (r = -0.181, p-value = 0.004) อธิบายไดวากลุมตัวอยางที่มีอายุนอยมีความ
พึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุมาก ในขณะที่กลุมตัวอยางที่มีอายุมากมี
ความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานนอยกวากลุมตัวอยางที่มีอายุนอย ซึ่งเมื่อพิจารณาปจจัยดาน
อายุมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะสอดคลองกับการศึกษาของศิริลักษณ พรหมเมศ (2551) ที่ไดศึกษาปจจัย
ที่มี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจ ในการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานสํ านั กงานคณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคมแห งชาติ จาก
การศึกษาพบวา อายุ ที่แตกตางกัน มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value
< 0.05) และ ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เนสท
เล (ไทย) จํากัด โรงงานนวนคร ของภาสณีย ปญญารัตนเมธี และคณะ (2550) ที่พบวา อายุที่แตกตางกันมีความสัมพันธตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของจันทรแรม พุทธนุกูล (2556), วราภรณ คําเพชรดี
(2552), ณัทฐา กรีหิรัญ (2550), สุภาณี จินดาหลวง (2550), วงศวริศ สมฤทธิ์ฐิติกุล (2550) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่จากหลากหลายอายุ พบวา อายุที่แตกตางกันไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
2.2 ปจจัยดานวุฒิการศึกษา จากการศึกษาพบวา วุฒิการศึกษากับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ การจาย
คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกัน สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการใหการ
รักษาพยาบาลผูปวยจะทํางานเปนทีม พยาบาลกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีความคาดหวัง
ในงานและมีความรับผิดชอบในหนาที่การงานที่ไดรับมอบหมายใกลเคียงกับพยาบาลกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี / สู ง กว า ซึ่ ง การจ า ยค า ตอบแทน ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน (Pay for Performance) ที่ เ ป น การจ า ย
คาตอบแทนแกบุคลากร ดานสุขภาพแตละคน ตามผลการปฏิบัติงานทั้งงานบริการ งานบริหารและงานวิชาการ ผลการ
158

ปฏิบัติงานนั้นตอง ประกอบดวย ปริมาณภาระงานและคุณภาพงานที่เพิ่มขึ้นเกินจากมาตรฐานที่หนวยงานกําหนด โดยมี
หลักการพื้นฐาน คือ คาตอบแทนนี้ เปนคาตอบแทนเพื่อการจูงใจ (Incentives) ที่ใหเพิ่มเติมนอกเหนือจากคาตอบแทน
พื้นฐานที่เปนการจายสําหรับปริมาณภาระงานปกติตามมาตรฐานที่หนวยงานกําหนดไว โดยคาตอบแทนเพื่อการจูงใจนี้
จะจายเพิ่มเติมสําหรับปริมาณภาระงานที่มากกวามาตรฐาน ทั้งในดานของผลงาน ภาระงาน คุณภาพงาน หรือความ
ชํา นาญในงานที่เ พิ่ ม ขึ้ น ตามตํา แหน ง งานนั้ น ๆ เช น แพทย ทั น ตแพทย เภสั ช กร พยาบาลวิ ช าชี พ พยาบาลเทคนิ ค
คาตอบแทนดังกลาวจะผันแปรตามผลงาน โดยยึดหลักพื้นฐานของความเปนธรรมภายใน หมายถึง การจายคาตอบแทนที่
เทากันสําหรับกําลังคนที่มีผลการปฏิบัติงานเทากัน และจายคาตอบแทนสูงกวาสําหรับกําลังคนที่ทําผลงานไดมากกวา
หรือดีกวา หรือที่มีความยากมากกวา ดังนั้น จึงตองมีการวิเคราะหงานและการประเมินคางานอยางโปรงใส ดวย
หลักเกณฑเชิงประจักษที่จะสามารถเปรียบเทียบกันไดระหวาง งานทุกงาน และทักษะของกําลังคนทุกคนและทุกสาขา
(คณะทํางานจัดทําคูมือการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน, 2554) ดวยหลักการดังกลาวจึงอาจทําใหมีผลตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติได สอดคลองกับผลการศึกษาของ ศิริลักษณ พรหมเมศ (2551),
วงศวริศ สมฤทธิ์ฐิติกุล (2550) และบรรพต ศรีวิเศษ (2549) แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของจันทรแรม พุทธนุกูล
(2556), วราภรณ คําเพชรดี (2552), ณัทฐา กรีหิรัญ (2550), ภาสณีย ปญญารัตนเมธี (2550), ศักดิ์พงศ ธรรมอาชวกุล
(2550), สุภาณี จินดาหลวง (2550) และวรรณา คูณชัยพาณิชย (2540) ที่ไดทําการศึกษาพบวา วุฒิการศึกษาที่แตกตาง
กัน ไมมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2.3 ป จ จั ย ด า นประสบการณ ใ นการทํ า งาน จากการศึ ก ษาพบว า ประสบการณ ใ นการทํ า งานกั บ ระดั บ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธเชิงผกผันตอกัน (r = -0.142, p-value =
0.019) อธิบายไดวา กลุมตัวอยางที่มีประสบการณในการทํางานนอยมีความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงานมากกวา กลุมตัวอยางที่มีประสบการณในการทํางานมาก ในขณะที่กลุมตัวอยางที่มีประสบการณในการ
ทํางานมากมีความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานนอยกวากลุมตัวอยางที่มีอายุนอย ซึ่งเมื่อพิจารณา
ปจจัยดานประสบการณ ในการทํางานมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะสอดคลองกับการศึกษาของศิริลักษณ
พรหมเมศ (2551) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ จากการศึกษาพบวา ประสบการณในการทํางาน ที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวม ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และจากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของอาจารยวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ พบวา ประสบการณในการทํางาน
ที่แ ตกตางกัน มีความสั ม พัน ธตอ ความพึง พอใจในการปฏิบั ติง านอย างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิติ (p-value < 0.05) ซึ่ง ไม
สอดคลองกับการศึกษาของณัทฐา กรีหิรัญ (2550) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีประสบการณในการ
ทํางานที่แตกตางกัน ไมมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เชนเดียวกับผลการศึกษาของศักดิ์พงศ
ธรรมอาชวกุล (2550) เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่พบวา ระยะเวลาในการทํางานที่แตกตางกัน ไมมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
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2.4 ปจจัยดานตําแหนง งาน จากการศึกษาพบวา ตําแหนง งานกับระดับความพึง พอใจเกี่ยวกับการจาย
คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกัน อธิบายไดวา เปนไปตามเจตนารมณของการจายคาตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงานสวนที่ 1 ที่กําหนดใหคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน เปนคาตอบแทนที่เปนเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง (Basic Salary) จายตามประสบการณการทํางานและความเชี่ยวชาญของกําลังคน ซึ่งเปนคาตอบแทนพื้นฐานที่
เปนการจายใหกับเจาหนาที่ตามคุณวุฒิ ประสบการณและระดับความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีอัตราตามบัญชีเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด (คณะทํางานจัดทําคูมือการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน, 2554) และเปนไปตาม
หลักการพื้นฐาน ที่กําหนดใหคาตอบแทนนี้ เปนคาตอบแทนเพื่อการจูงใจ (Incentives) ที่ใหเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
คาตอบแทนพื้นฐานที่เปนการจายสําหรับปริมาณภาระงานปกติตามมาตรฐานที่หนวยงานกําหนดไว
โดยคาตอบแทน
เพื่อการจูงใจนี้ จะจายเพิ่มเติมสําหรับปริมาณภาระงานที่มากกวามาตรฐาน ทั้งในดานของผลงาน ภาระงาน คุณภาพ
งาน หรื อ ความชํ า นาญในงานที่เ พิ่ ม ขึ้ น ค าตอบแทนดั ง กล าวจะผั น แปรตามผลงาน ซึ่ ง เป นไปตามขอ ตกลงในแต ล ะ
โรงพยาบาล โดยจะมีการจายคาตอบแทนนี้ภายหลังจากมีการประเมินผลงานแลว (คณะทํางานจัดทําคูมือการจาย
คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน, 2554) ซึ่งแตกตางกับผลการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองคการบริหารสวนตําบล อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ของ สุภาณี จินดาหลวง(2550) ที่พบวา ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติง านของบุคลากรในองคการบริห ารสว นตําบล อําเภอบานโฮง จัง หวัด ลําพูน จําแนกตามตําแหน ง งาน พบวา
ตําแหนงงานที่ตางกัน ไมมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด โรงงาน นวนคร ของภาสณีย
ปญญารัตนเมธี (2550) พบวาพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด โรงงาน นวนคร ที่มีตําแหนงที่
แตกตางกัน ไมมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เชนกัน
2.5 ปจจัยจูงใจ พบวา ปจจัยจูงใจ มีความสัมพันธทางบวกกับระดับความพึงพอใจการจายคาตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงาน (r = 0.457, p-value = 0.000) สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ปจจัยจูงใจที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด
คื อ ด า นความรั บ ผิ ด ชอบ มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มาก (X̅ = 3.96, S.D. = 0.59) ทั้ ง นี้ เ ป น ไปตามที่
เฟรดเดอริค เฮอรชเบิรก (Frederick Herzberg) นักจิตวิทยาซึ่งไดคิดคนทฤษฎีแรงจูงใจในการทํางาน ไดกลาวไววา ความ
รับผิดชอบเปนความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานใหม ๆ และมีอํานาจในงานที่รับผิดชอบ
เนื่อ งจากเป นการได แ สดงความรูค วามสามารถอยา งเต็ม ที่ ความรับ ผิด ชอบ รวมถึ ง ข อผู กพั นของผูใ ตบั ง คั บบั ญชา
อันสืบเนื่องมาจากการที่ไดรับมอบหมายหนาที่ใหกระทําอยางใดอยางหนึ่ง จุดสําคัญของความรับผิดชอบ คือ ขอผูกพัน
ความรับผิดชอบจะเกิดขึ้นไดก็เนื่องมาจากสาเหตุของความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ความ
รับผิดชอบอาจเปนขอผูกมัดที่มีลักษณะตอเนื่องกันไปหรืออาจสิ้นสุดดวยการที่ไดกระทําตามที่ไดรับมอบหมายจนประสบ
ผลสําเร็จ กอใหเกิดความพึงพอใจ เมื่อบุคคลมีความพึงพอใจ ก็จะปฏิบัติงานอยางมีความสุขและปฏิบัติงานอยางเต็ม
กําลังความสามารถ จึงเปนเหตุใหแรงจูงใจในดานความรับผิดชอบอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ
คําเพชรดี (2552), สุภาณี จินดาหลวง (2550) ที่พบวา ปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)

160

ปจจัยค้ําจุน พบวา ปจจัยค้ําจุน มีความสัมพันธทางบวกกับระดับความพึงพอใจ การจายคาตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงาน (r = 0.485, p-value = 0.000) สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ปจจัยค้ําจุนที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
สูงสุด คือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย อยูในระดับมาก (X̅ = 3.99,
S.D. = 0.63) ทั้งนี้อธิบายไดวา พยาบาลในโรงพยาบาล และ เพื่อนรวมงาน มีความสามัคคีและเปนกันเอง เนื่องจาก
ลักษณะงาน ที่ตองทํางานรวมกันเปนทีม และเกี่ยวของกับสหวิชาชีพ ตองไดรับคําแนะนําหรือคําปรึกษาจากเพื่อนรวมงาน
นอกจากนี้เมื่อประสบปญหา เพื่อนรวมงานก็ใหความชวยเหลือ ดังทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลวในขั้นที่ 3
(Maslow’s Hierarchy of Need) ที่กลาววา มนุษยมีความตองการที่จะเปนสวนหนึ่งของสังคมตองการเขารวมและไดรับการ
ยอมรับในสังคม ตองการไดรับความเปนมิตร และ ไดรับความรักจากเพื่อนรวมงาน (Maslow, 1970) ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ จันทรแรม พุทธนุกูล (2554), ณัทฐา กรีหิรัญ (2550), สุภาณี จินดาหลวง (2550), ภาสณีย ปญญารัตนเมธี
(2550) และวรรณา คูณชัยพาณิชย (2540) ที่พบวา ปจจัยค้ําจุน มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
สวนปจจัยที่ไมมีความสั มพันธกับความพึงพอใจ ไดแก เพศ สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดื อน จึงไมส อดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาจะพบวา ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานโดยรวม อยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอแลวพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ชองทางการสื่อสาร ขอมูล
ขาวสาร มุมสื่อสาร ของคณะกรรมการการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ในการเขาถึงการวิเคราะหขอมูล
เพื่ อความโปร ง ใสของระบบบริ ห ารจั ด การกรณี ที่มี ขอ สงสัย หรื อ สอบถามขอ มูล และป จจั ยที่ มีผ ลตอ ความพึง พอใจ
การจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณารายขอแลวพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ
ปจจัยค้ําจุนดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา จึงมีขอเสนอแนะดังนี้
ในเชิงนโยบาย หนวยงานควรมีการจัดตั้งศูนย หรือ เพิ่มชองทางการสื่อสารโดยเฉพาะระหวางผูปฏิบัติงานกับ
กรรมการแกนนํา หรือ ผูปฏิบัติงานกับหัวหนาฝาย/งาน ในการสอบถาม วิเคราะหขอมูล ของคณะกรรมการการจาย
คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อความโปรงใสของระบบบริหารจัดการกรณีที่มีขอสงสัยหรือสอบถามขอมูล และ
ควรมีทีมประเมินเพื่อพัฒนาระบบเปนลักษณะ R2R
ในเชิงปฏิบัติ สงเสริมการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในการกําหนดคะแนน หรือกิจกรรม กอใหเกิดความชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑในการกําหนดคะแนน ควรจัดใหมีการประชุมของกรรมการแกนนําอยางสม่ําเสมอ เพื่อติดตามแกไข
ป ญ หาของผู ป ฏิ บั ติ ง านได อ ย า งทั น เวลาและเหมาะสม อาจเป ด โอกาสให ผู ส นใจและผู ป ฏิ บั ติ ง านเข า ร ว มประชุ ม
การพิจารณา defend แตมหรือคะแนน เปนลักษณะเปดกวางแบบเวทีสาธารณะตลอดจนมีระบบการสื่อสารทั้งในแนวราบ
และแนวดิ่งอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ ความสามัคคี
ระหวางเพื่อนรวมงานและผูบัง คับบัญชา อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เชน การจัดการอบรม Organization Development
การจัดการแขงขันกีฬาระหวางหนวยงาน หรือแผนก เปนตน
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ความสัมพันธระหวางการรับรูกับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรตําบลเชียงแรง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
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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
มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํามากตอพฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนและหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แตไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมขณะใช สวนการรับรูอุปสรรคมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงมาก ตอพฤติกรรมกอนและ
หลังการใช แตไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมขณะใช ในดานการรับรูความสามารถแหงตนนั้น มีความสัมพันธเชิงบวก
ในระดับต่ํามากตอพฤติกรรมกอนการใช แตกลับไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมขณะใชและหลังการใช อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดรูปแบบของการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกร
เพื่อใหมีพฤติกรรมการปองกันอันตราย จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง
คําสําคัญ: พฤติกรรมการปองกันสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 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
ประกอบอาชีพ และสิ่งแวดลอม จากป 2548 ที่มี 5,249 คน เพิ่ม เปน 6,299 คนในป 2552 หรือเพิ่มกวารอยละ 20
ในจํานวนนี้ 1 ใน 3 มีอาชีพรับจางและเกษตรกรรม เมื่อจําแนกตามกลุมโรคพบวารอยละ 5.5 เกี่ยวกับสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ที่ไดรับพิษขณะทํางานและอุบัติเหตุ (แสงโฉม ศิริพานิช, 2552)
การใชสารเคมีใหสารพิษแพรกระจายสูสิ่งแวดลอมกอใหเกิดปญหาตอคุณภาพสิ่งแวดลอมที่สําคัญในระบบนิเวศ
เนื่องจากการใชสารเคมีในที่ตางกันการฟุงกระจายของสารเคมีจะแตกตางกันอีกดวย ปญหาเกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ที่กระทบตอสิ่งแวดลอมนั้นมิไดเกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ที่มีการใชสารเคมีเทานั้น แตอาณาเขตพื้นที่ยังสามารถที่จะขยายและ
กระจายในพื้นที่บริเวณกวางได ซึ่งกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมและที่สําคัญอยางยิ่งคือกอใหเกิดพิษภัยตอสุขภาพ
อนามัยของผูใชและผูบริโภคอีกดวย
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จากสภาพปญหาและอุบัติการณ ของการใชสารเคมีทางการเกษตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เปนปญหาที่ตองดําเนินการ
แกไข ดังนัน้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรม การรับรูของเกษตรกรและความสัมพันธระหวางการรับรู
กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรตําบลเชียงแรง อําเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา เพื่อนําขอมูลที่ไดไปกําหนดรูปแบบของการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรมีพฤติกรรมการปองกันการสัมผัส
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง ตลอดจนลดผลกระทบตอ สุขภาพจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ผูบริโภค
รวมทั้งผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีตัวแปรตางๆ ที่สัมพันธกันดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

การรับรูพฤติกรรมการปองกันอันตรายจาการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
- การรับรูประโยชน
- การรับรูอุปสรรค
- การรับรูสมรรถนะแหงตน

พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
- พฤติกรรมกอนใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
- พฤติกรรมระหวางใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช
- พฤติกรรมหลังใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ภาพ 1 แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา เปนกลุมเกษตรกรในพื้นที่ 8 หมูบาน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลเชียงแรง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยขึ้นทะเบียนของสํานักงานเกษตรจังหวัด 1 ป ขึ้นไป จํานวน 280 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยคํานวณเพื่อหาขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากรทั้งหมด โดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน
(Taro Yamane) ในระดับความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน 0.05 ดังนั้น จะไดกลุมตัวอยางจากการคํานวณ 162 คน
ในการสุมตัวอยางจากขนาดกลุมตัวอยางแตละหมูบานมาศึกษา ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบจัดชั้น (Stratified sampling)
โดยกําหนดใหขนาดกลุมตัวอยางของแตละชั้นภูมิใหไดสัดสวนกัน จากนั้นนํามาสุมตัวอยางจากขนาดกลุมตัวอยางแตละ
หมูบานมาศึกษา ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) โดยการจับฉลาก (รัตนา ทรัพยบําเรอ, 2556, หนา 89)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถามที่ผูศึกษาไดสรางขึ้น ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานทั่วไป ขอมูล
ขอมูลพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยใชแบบประเมิน ชนิดเลือกตอบแบบ ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ
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ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ลักษณะขอคําถามเปนแบบชนิด
เลือกตอบแบบ เห็นดวย ไมเห็นดวย
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาติดตอประสานงานกับสาธารณสุขอําเภอภูซาง ผูนําหมูบาน ประชาชนกลมตัวอยาง และผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตําบลเชียงแรง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อขอขอมูลและขอความรวมมือในการ
ดําเนินการวิจัย มีการชี้แจงแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม มีการวิเคราะหขอมูล แปรผล
ขอมูล โดยใชโปรแกรม SPSS และเขียนรายงานการวิจัย

ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา พฤติกรรม การรับรูของเกษตรกรและความสัมพันธระหวางการรับรูกับพฤติกรรม
การปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรตําบลเชียงแรง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีการเก็บ
กลุมตัวอยาง จํานวน 162 คน โดยใชแบบแบบสอบถาม ซึ่งขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไดแก
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 โดยชนิดที่ใชมากที่สุดคือ อะบาแมกติน ไทเกอร และไซเปอรเมททิน
รอยละ 95.10 และไมใชสารเคมีกําจัดเชื้อรา รอยละ 96.30
กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับพฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับสูง
รอยละ 79 สวนใหญมีพฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เกี่ยวกับเรื่อง อานฉลากการใช
จนเขาใจกอนเปดใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีคาคะแนนตอบถูกมากที่สุด รอยละ 100 รองลงมาคือ ปฏิบัติตามขอกําหนด
ที่ระบุไวในฉลากทุกขั้นตอน รอยละ 99.40 และตรวจสอบอุปกรณเครื่องพนกอนการใชงาน และใสหนากาก/ผาปดปาก
และจมูกขณะเตรียมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 98.80 ตามลําดับ และพบวาพฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เกี่ยวกับเรื่องทานผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหลาย ๆ ชนิดในถังเดียวกัน มีคาคะแนนตอบถูกต่ําที่สุด
รอยละ 50.60
กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับพฤติกรรมการปองกันอันตรายขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับปานกลาง
รอยละ 72.2 พบวา มีพฤติกรรมสวมรองเทาบูตขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ใสหนากาก/ผาปดปากและจมูกขณะใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีคาคะแนนตอบถูกมากที่สุด รอยละ 100 รองลงมาคือ สวมถุงมือยางขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 99.40 และสวมแวนตา หรือที่ครอบตาขณะใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 98.80 ตามลําดับ และพบวาพฤติกรรมการปองกันอันตรายขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เกี่ยวกับเรื่องทานสูบบุหรี่ขณะฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีคาคะแนนตอบถูกต่ําที่สุด รอยละ 85.20
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กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับพฤติกรรมการปองกันอันตรายหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับปานกลาง
รอยละ 49.4 กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรม ทําความสะอาดภาชนะบรรจุสารเคมีเพื่อนํากลับมาใชอีก มีคาคะแนน
ตอบถูกมากที่สุด รอยละ 98.80 รองลงมาคือ เก็บสารเคมีฯไวในที่สูงหรือที่ลับพนมือเด็ก อาบน้ํา สระผมดวยสบูและ
แชมพู ทันทีหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เปลี่ยนเสื้อผาชุดใหมหลังการอาบน้ํา สระผม ชําระรางกาย ซักเสื้อผาชุดที่
สวมใสพน สารเคมีทุกครั้ง รอยละ 98.10 และทําความสะอาดแวนตาและ ถุงมือดวยน้ําสบูหลังการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช รอยละ 95.70 ตามลําดับ และพบวาพฤติกรรมการปองกันอันตรายหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เกี่ยวกับ
เรื่องทานกําจัดสารเคมีฯที่ผสมแลวใชไมหมดโดยเททิ้งลงดินหรือแหลงน้ํา มีคาคะแนนตอบถูกต่ําที่สุด รอยละ 51.90
กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการรับรูประโยชนจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับสูง รอยละ 95.7
มีการรับรูประโยชน เกี่ยวกับเรื่อง การงดรับประทานอาหาร งดสูบบุหรี่ขณะใชสารเคมีกําจัด การสวมหมวก/ผาโพกศีรษะ
ชวยปองกันการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาสูรางกาย การสวมแวนตา หรือที่ครอบตาชวยปองกันสารเคมีกําจัด
การสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวชวยลดการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาสูผิวหนัง การสวมรองเทาบูตและ
การสวมถุงมือยางชวยลดการสัมผัสกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาสูรางกาย มีคาคะแนนตอบถูกมากที่สุด รอยละ 100
รองลงมาคือ การเปดขวดหรือผสมสารเคมีอยางระมัดระวังเปนการปองกันไมใหสารเคมีสัมผัสเขาสูรางกาย การอาบน้ํา
หลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทันทีชวยลดการสัมผัสสารเคมีเขาสูผิวหนัง การใสหนากาก/ผาปด ปากและจมูกชวยปองกัน
การสูดดมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รอยละ 99.40 และการอานฉลากใหเขาใจกอนใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทําใหใชไดถูกตอง
รอยละ 98.80 ตามลําดับ และพบวาการรับรูประโยชนจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามที่
ฉลากระบุทุกครั้งในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชวยลดการสัมผัสสารเคมีเขาสูรางกาย มีคาคะแนนตอบถูกต่ําที่สุด
รอยละ 97.50
กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการรับรูอุปสรรคจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับต่ํา รอยละ 49.4
สวนใหญการรับรูอุปสรรค เกี่ยวกับเรื่อง หลังฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไม จําเปนตองอาบน้ําทันทีเพราะทําใหเสียเวลา
ทํางานอื่น การสวมหนากาก/ผาปดปากและจมูกทําใหหายใจลําบากเหนื่อยงาย การสวมแวนตา หรือที่ครอบตาทําใหรอน
กระจกเปนฝาทําใหมองเห็นไมสะดวก มีคาคะแนนตอบถูกมากที่สุด รอยละ 50.60 รองลงมาคือ หลังฉีดพนสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชไมจําเปนตองซักผาที่สวมใสทุกครั้งเพราะทําใหสิ้นเปลือง การสวมหมวก/ผาโพกศีรษะทําใหรอนและเหงื่อ
ออกมาก การสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวทําใหรอน อึดอัด รอยละ 50.00 การงดรับประทานอาหาร งดสูบบุหรี่
ขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทําใหยุงยาก และการสวมรองเทาบูตและการสวมถุงมือทําใหทํางานลําบาก คิดเปนรอยละ 48.80
ตามลําดับ และพบวา การรับรูอุปสรรคจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เกี่ยวกับเรื่อง ฉลากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อานเขาใจ
ยากมีคาคะแนนตอบถูกต่ําที่สุด รอยละ 1.92
กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการรับรูความสามารถแหงตนจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับปานกลาง
รอยละ 98.1 สวนใหญมีการรับรูความสามารถแหงตน เกี่ยวกับเรื่อง เชื่อมั่นวาสามารถอานและปฏิบัติตามคําแนะนํา
ทุกครั้งในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เชื่อมั่นวาสามารถงดการรับประทานอาหาร ดื่มน้ําและสูบบุหรี่ขณะใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชทุกครั้งเชื่อมั่นวา สามารถใชอุปกรณปองกันตนเอง เชน ผา/หนากาก ปดปากและจมูก แวนตา เสื้อแขนยาวกางเกง
ขายาวถุงมือ รองเทาบูตไดอยางถูกตองทุกครั้งกอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีคาคะแนนตอบถูกมากที่สุด รอยละ
100 รองลงมา คือ เชื่อมั่นวาสามารถอาบน้ําทันที หลังการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกครั้ง รอยละ 99.40 และเชื่อวา
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สามารถจัดหาหรือซื้ออุปกรณปองกันตนเอง เชน ผา/หนากาก ปดปากและจมูก แวนตา เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวถุงมือ
รองเทาบูต มาใชงานได เชื่อมั่นวา ขณะทําความสะอาดอุปกรณที่ใชฉีดพนสารเคมี ทานสามารถใชอุปกรณปองกันตนเอง
เชน แวนตาเสื้อแขนยาวกางเกงขายาว ถุงมือ รองเทาบูต ทุกครั้งและอยางถูกตอง รอยละ 98.80 ตามลําดับ
ตาราง 1 แสดงความสัมพันธระหวางการรับรู กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (n = 162)
การรับรู

r
0.158*
0.911*
0.185*

การรับรูป ระโยชน
การรับรูอุปสรรค
การรับรูความสามารถแหงตน

p-value
0.045
0.000
0.018

จากตาราง 1 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู ไดแก การรับรูประโยชนการรับรูอุปสรรค และการรับรู
ความสามารถแหงตน กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบวาการรับรูประโยชน และ
การรับรูความสามารถแหงตนมีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับต่ํามาก กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) การรับรูอุปสรรค มีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับสูงมาก
กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางการรับรู กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (n = 162)
การรับรู

r
0.086
0.011
0.058

การรับรูป ระโยชน
การรับรูอุปสรรค
การรับรูความสามารถแหงตน

p-value
0.275
0.892
0.465

จากตาราง 2 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู ไดแก การรับรูประโยชนการรับรูอุปสรรค และการรับรู
ความสามารถแหงตน กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบวาการรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค
และการรับรูความสามารถแหงตน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอันตรายขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ตาราง 3 แสดงความสัมพันธระหวางการรับรู กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
(n = 162)
การรับรู

r
0.172*
0.942*
0.115

การรับรูป ระโยชน
การรับรูอุปสรรค
การรับรูความสามารถแหงตน
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p-value
0.029
0.000
0.145

จากตาราง 3 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู ไดแก การรับรูประโยชนการรับรูอุปสรรค และการรับรู
ความสามารถแหง ตน กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายหลัง การใชสารเคมีกําจัดศัต รูพื ช พบวา การรับรูประโยชน
มีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับต่ํามาก กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) การรับรูอุปสรรค มีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับสูงมาก กับพฤติกรรมการปองกันอันตราย
หลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และการรับรูความสามารถแหงตน ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)

วิจารณและสรุปผล
จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับพฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช อยูในระดับสูง รอยละ 79 สอดคลองกับการศึกษาของ นนทชา มานะวิสาร (2551) พบวาเกษตรกรผูปลูกขาวโพด
ตําบลนาทะนุง อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน มีระดับพฤติกรรมกอนการฉีดพนพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ถูกตอง อยูใน
ระดับสูงและการศึกษาของ ณิตชกมล นันตะแกว (2548) พบวาเกษตรกรผูปลูกหอมแดง ในตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง
จั ง หวั ด ลํ า พู น มี พ ฤติ ก รรมการใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ในขั้ น ตอนก อ นการฉี ด พ น สารเคมี ที่ ถู ก ต อ งอยู ใ นระดั บ สู ง
กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับพฤติกรรมการปองกันอันตรายขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับปานกลาง รอยละ 72.2
สอดคลองกับการศึกษาของ วราพันธุ พรวิเศษศิริกุล (2548) พบวา เกษตรกรหมูบานทุงแดง ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว
จังหวัดเชียงใหม มีพฤติกรรมขณะฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในระดับปานกลาง กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ
พฤติก รรมการปอ งกัน อัน ตรายหลั ง การใชส ารเคมีกํ าจั ด ศัต รูพื ช อยู ในระดั บปานกลาง ร อยละ 49.4 สอดคล องกั บ
การศึกษาของ ณิตชกมล นันตะแกว (2548) พบวา เกษตรกรผูปลูกหอมแดง ในตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
มีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ในขั้นตอนหลังการฉีดพนสารเคมีมีพฤติกรรมที่ถูกตองอยูในระดับปานกลาง
กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการรับรูประโยชนจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยูในระดับสูง (รอยละ 95.7)
สอดคลองกับการศึกษาของ นนทชา มานะวิสาร (2551) ไดศึกษาความรู ความเชื่อดานสุขภาพ และพฤติกรรมการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกขาวโพด 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
กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายกอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
พบวา การรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค และการรับรูความสามารถแหงตน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การปองกันอันตรายขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของ
อนุเทพ แซเลา และคณะ (2548) พบวา เกษตรกรผูปลูกผัก อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ มีการรับรูประโยชน และการรับรู
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อุปสรรค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกันอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ระดับนัยสําคัญ 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 จังหวัดชัยภูมิ
มีการรับรูประโยชน ที่ไดจากการปฏิบัติตนตามหลักการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการปองกัน
อันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ขอเสนอแนะ
ผลที่ไดจากการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูกับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ของเกษตรกรตําบลเชียงแรง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบวาการรับรูดานตาง ๆ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ผูวิจัยจึงไดจัดทําโครงการที่จะแกไขปญหาพฤติกรรมขณะใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพื ช เพื่อเสนอผูอํานวยการโรงพยาบาลสง เสริม สุข ภาพตําบลเชียงแรง และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
เพื่อเสริมสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึกที่ดีใหแกเกษตรกรในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหถูกวิธี โดยชี้ใหเห็นถึง
ผลเสียและพิษภัยของสารเคมีตอสุขภาพอนามัยและตอสิ่งแวดลอมใหมากยิ่งขึ้น และนําไปสูการปฏิบัติตัวในการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองและปลอดภัยของเกษตรกร สงเสริมใหเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยการให
ความรูใหสอดคลองกับความพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ชี้ใหเห็นผลดีของการปฏิบัติตนในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่
ถูกตองและกอใหเกิดผลดีตอสุขภาพของตนเอง โดยการเรียนรูแบบมีสวนรวมระหวางเจาหนาที่ของรัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรเกิดความตระหนักตอความรุนแรงของโรคที่เกิดจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเพื่อใหมีการคงอยูของพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดอยางถูกตอง
เหมาะสมตามหลักวิชาการและนําไปสูการมีสุขภาพดีตอไป และสงเสริมใหเกษตรกรลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใน
การเกษตร หรือการอบรมปรับเปลี่ยนเกษตรกรรมแบบเดิมใหเปนเกษตรกรรมแบบผสมผสาน มีการใชเกษตรแบบชีวภาพ
เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดลอม ชี้ใหเห็นขอดีของการลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในดานตนทุนการผลิตและความปลอดภัย
ตอสุขภาพเพื่อใหเกษตรกรลดความเสี่ยงที่จะไดรับพิษจากสารเคมี ลดตนทุนการผลิต และไมกอใหเกิดมลพิษตอประชาชน
ในพื้นที่และสิ่งแวดลอม

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ดร.บุญลือ ฉิมบานไร ที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง การศึกษาความสัมพันธระหวางการ
รับรู กับพฤติกรรมการปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรตําบลเชียงแรง อําเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา ผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ชวยตรวจสอบความถูกตอง ผูนําชุมชน เจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาน
เชียงแรง และประชาชนกลุมตัวอยาง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเชียงแรง ที่ไดเขารวมการ
วิจัยในครั้งนี้
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ความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับระดับ
เอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือด ของกลุมเกษตรกรผูป ลูกลําไย ตําบลลี้ อําเภอลี้
จังหวัดลําพูน
Relationship between knowledge and behavior with blood cholinesterase
enzyme level of agriculturists in Longan farm, Lee Subdistrict, Lee District,
Lumphun Province
สมศักดิ์ ปาอินทร 1* และบุญลือ ฉิมบานไร2
Somsak Pa-in1* and Boonlue Chimbanrai2
15

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey study) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความรูแ ละพฤติก รรมการใชส ารเคมีกํา จัด ศัต รูพืช กับ ระดับ เอนไซมโ คลีน เอสเตอเรสในเลือ ด ของกลุม เกษตรกร
ผูป ลูก ลํา ไย ตํา บลลี้ อํา เภอลี้ จัง หวัด ลํา พูน จํา นวน 120 คน รวบรวมขอ มูล โดยแบบสัม ภาษณเ กี่ย วกับ ความรู
พฤติก รรม และการเจาะเลือด เพื่อตรวจหาระดับ เอนไซมโ คลีนเอสเตอเรสโดยใชก ระดาษทดสอบ วิเ คราะหขอมูล
ดว ยสถิติเ ชิง พรรณนา (ไดแ ก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน) และสถิติเ ชิง วิเ คราะห (ไดแ ก
สถิติไคว-สแควร) ผลการศึกษา พบวา ความรู พฤติกรรมการใชส ารเคมีกําจัด ศัตรูพืช ไมมีความสัม พันธกับระดับ
เอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร แตพ บความสัมพัน ธระหวางความรูกับพฤติกรรมขณะใชแ ละหลังการใช
สารเคมี กําจัดศัตรูพืช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการศึกษาควรมีการใหความรูเกี่ยวกับหลักการใชสารเคมีกําจัดศัต รูพืชที่ถูกตองเหมาะสมตามหลัก
วิช าการผา นสื่อ และแหลง ความรูตา ง ๆ รวมถึง การตรวจหาระดับ เอนไซมโ คลีน เอสเตอเรสในเลือ ดของเกษตรกร
เพื่อใหเ กษตรกรตระหนักถึง ผลกระทบตอสุข ภาพที่อาจจะเกิด ขึ้น และการปองกัน อัน ตรายจากการใชส ารเคมีกําจัด
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 สามารถทําการเกษตรไดทั้งป จากผูที่มีงานทําทั้งหมด
37.79 ล า นคน ประกอบอาชี พ ทางการเกษตร 11.71 ล า นคน คิ ด เป น ร อ ยละ 31.0 (สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ , 2557)
จากวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปไดมีการพัฒนาการดานเกษตรกรรมอยางรวดเร็ว เกษตรกรสวนใหญมีจุดมุงหมายในการ
จัด การเพื่อเพิ่ม ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อความอยูรอดและเพิ่มพูนรายได สารเคมีชนิดตาง ๆ กอใหเ กิด พิษตอผูใ ช
ไดเ ขามามีบทบาท และถูกนํามาใชเ ปนจํานวนมากขึ้น เกษตรกรสว นใหญจึง นึกถึง สารเคมีกําจัด ศัตรูพืชเปนสิ่ง แรก
ที่นํามาใชในการกําจัดแมลงและวัชพืช โดยถือวาเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มผลผลิต เพื่อใหมนุษยอยูรอดจากแมลง
ศัตรูพืชกวา 10,000 ชนิด วัชพืชอีก 600 ชนิด โรคพืช 1,500 โรค และไสเดือนฝอยอีก 1,500 ชนิด (Brady, 1990)
การสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาสูรางกาย ทางผิวหนัง ชองปาก และการหายใจ ทําใหเกิดพิษไดทั้งแบบ
เฉี ย บพลั น และเรื้ อ รั ง ถ า ได รั บ ในปริ ม าณมาก ๆ ทํ า ให เ สี ย ชี วิ ต ได ง า ย รายงานผู ป ว ยพิ ษ จากสารเคมี ป อ งกั น และ
กําจัดศัตรูพืชระหวางป พ.ศ. 2546–2555 ผูปวยไดรับสารพิษจากสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช เฉลี่ยปละ 1,734 ราย
เสียชีวิตเฉลี่ยปละ 19 ราย อัตราตายเฉลี่ย 0.03 ตอประชากรแสนคน มีรายงานผูปวยสูงขึ้นในชวงเดือนพฤษภาคม–
สิงหาคม ของทุก ๆ ป ซึ่งเปนชวงฤดูฝน เกษตรกรเริ่มมีการเพาะปลูก และมีการใชสารเคมี ภาคเหนือมีรายงานสูงสุด
569 ราย คิดเปนรอยละ 37.70 (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2556) จากรายงานผูปวยพิษจากสาร
ปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช ระบบรายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปริมาณการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชอยางตอเนื่องและเพิ่มขึ้นในภาคเกษตร พบวายังมีปริมาณการนําเขาคอนขางสูงถึง 120,000 ตัน คิดเปน
มู ล ค า 18,000 ล า นบาท โดยเฉพาะสารกํ า จั ด วั ช พื ช นํ า เข า ถึ ง ร อ ยละ 74 ของสารเคมี กํ า จั ด แมลงศั ต รู พื ช ทั้ ง หมด
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(สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2553) จากขอมูลดังกลาวอาจบงชี้ถึงความเสี่ยงของประชาชนจะไดรับพิษสารเคมี
กํ า จั ด แมลงศั ต รู พืช เพิ่ม มากขึ้ น โดยเฉพาะกลุ ม อาชีพ เกษตรกรรม มี แ นวโนม การไดรั บ พิษ ค อนข างสู ง เมื่ อเที ยบกั บ
กลุมอื่น ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องจากเปนผูนําสารเคมีมาใชโดยตรงกับพืชผลทางการเกษตร มีการใชอยางหลากหลายและไมถูกวิธี
จึง ทําใหเกิด ผลตอสุข ภาพไดม าก จัง หวัด ลําพูนมีพื้นที่ในการทําการเกษตรเพาะปลูกพืชจํานวนมากเปนอันดับตน ๆ
ของประเทศไทย จึงพบผูปวยพิษจากสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชเปนอันดับตน ๆ ของประเทศไทย
ในพื้นที่ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เกือบทั้งหมดเปนพื้นที่เกษตรกรรม ในการเพิ่มคุณภาพและผลผลิต
ทางการเกษตร จึงมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชปริมาณมาก ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของกลุมเกษตรกรผูปลูกลําไย
ในพื้นที่ตําบลลี้ เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลพื้นฐานและหาแนวทางการปองกันแกไขผลกระทบจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชของกลุมเกษตรกร ลดการสะสมของสารเคมีที่อาจจะสงผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกรในพื้นที่ตอไป

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิง สํารวจ (Survey study) โดยทําการศึกษาจากขอมูลที่เกิดขึ้น จริงตั้งแต
เดือนสิงหาคม 2557 ถึงเดือนตุลาคม 2557 ของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกลําไย และมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ที่อาศัยอยูในบานนากลาง หมู 2 ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
วัสดุอุปกรณ
การศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดครอบครัว การเจ็บปวยหรือโรค
ประจําตัวของเกษตรกร (ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย) พฤติกรรมสุขภาพ (การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล) การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชระยะเวลาในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ระยะเวลาในการใช/สัมผัสสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช จํานวนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ผสมเพื่อใชในการฉีดพนแตละครั้ง ชนิดของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใช
สวนที่ 2 ความรูเรื่องการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ลักษณะขอคําถามเปนแบบปลายปด ประเมิน ความรูโดย
พิจารณาจากคะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน รวมจํานวน 12 ขอ คะแนนเต็ม 12 คะแนน จัดกลุมคะแนน
แบบอิงเกณฑ คือ ระดับดี (เทากับหรือมากกวารอยละ 80) ระดับไมดี (นอยกวารอยละ 80)
สวนที่ 3 พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไดแก การปฏิบัติตัวในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทั้งกอนการ
ฉีดพน ขณะฉีดพน และหลังการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ลักษณะขอคําถามเปนการสอบถามการปฏิบัติจริง มี 3
ลักษณะคําตอบ คือ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ไมปฏิบัติ รวม 23 ขอ คะแนนเต็ม 69 คะแนน โดยผูตอบแบบสัมภาษณ
จะตองเลือกตอบคําถามเพียงขอละ 1 คําตอบ ที่ตรงกับการปฏิบัติจริงของผูตอบ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ขอคําถามเชิงบวก
ขอคําถามเชิงลบ
ปฏิบัติทุกครั้ง ใหคะแนน
3 คะแนน
1 คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง ใหคะแนน
2 คะแนน
2 คะแนน
ไมปฏิบัติ
ใหคะแนน
1 คะแนน
3 คะแนน
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จัดกลุมคะแนนแบบอิงเกณฑ คือ พฤติกรรมถูกตอง (เทากับหรือมากกวารอยละ 80) พฤติกรรมไมถูกตอง (นอยกวา
รอยละ 80)
สวนที่ 4 ผลตรวจหาระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร
แบบสัมภาษณไดทําการตรวจสอบคุณภาพเกี่ยวกับความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยอาจารยที่ปรึกษา
การคนควาแบบอิสระจํานวน 1 ทาน และผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ จากนั้นนําแบบ
สัมภาษณไปทดลองใชกับเกษตรกรผูปลูกลําไยบานโฮง หมู 11 ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จํานวน 30 ราย แลวนํามา
วิเคราะหหาความเชื่อมั่น (reliability) โดยแบบสัมภาษณความรู เรื่อง การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชดวยวิธีคูเดอรริชารดสัน
(Kuder–Richardson, KR–20) ไดเทากับ 0.84 และแบบสัม ภาษณเ รื่องพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัด ศัตรูพืชดวยสูตร
สั ม ประสิ ท ธิ์ ค อนบราคอั ล ฟ า (cronbach’s alpha coefficients) ได เ ท า กั บ 0.73 ส ว นในขั้ น ตอนการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
ผูวิจัยไดดําเนินการโดยทําการชี้แจงวัตถุประสงคในการทําวิจัยครั้งนี้แกเกษตรกรผูปลูกลําไยพรอมทั้งขออนุญาตเก็บ
รวบรวมขอมูล
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกลําไย และ
อาศัยอยูในหมูบานนากลาง หมูที่ 2 ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรทาโรยามาเน
จากประชากรจํานวน 170 คน กําหนดความคลาดเคลื่อน 5%ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 120 คน โดยเจาะจงเลือกเกษตรกรที่ทํา
หนาที่ฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในสวนลําไย และการวิจัยครั้งนี้ไดรับใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นเตรียมการ จัดทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนากลาง เพื่อขอเก็บ
ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ขั้นดําเนินการ มีรายละเอียดในการดําเนินงานที่สําคัญ 3 ขั้นตอน ไดแก
1. ชี้แจงวัตถุประสงค แนวทาง และกิจกรรมการดําเนินงานในการวิจัย แกสาธารณสุขอําเภอลี้ ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนากลาง ผูนําในพื้นที่ และเกษตรกร ในการสัมภาษณ และเจาะเลือดจากปลายนิ้ว
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรกลุมตัวอยางโดยใชแบบสัมภาษณ และเจาะเลือดจากปลายนิ้ว
เพื่อตรวจวัดระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือด
3. ทําการวิเคราะหขอมูล สรุป อภิปรายผล
การวิเคราะหขอมูล เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบแลว ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล แลวทําการวิเคราะห
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (SPSS) โดยมีการกําหนดนัยสําคัญที่ 0.05 และใชสถิติในการศึกษา 2 รูปแบบ ไดแก
1. ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) วิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากร ขอมูลความรูเรื่องการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ขอมูลพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ขอมูลอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะใช หรือภายหลังใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ขอมูลผลตรวจหาระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. ใช ส ถิ ติ เ ชิ งวิ เ คราะห (Analytical statistics) ความสั ม พั น ธ ร ะหวา งลั ก ษณะประชากรกั บระดั บ ความรู
พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร ความสัมพันธระหวางความรู
และพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร โดยใชสถิติไคว-สแควร
(Chi–square)

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไป
ลักษณะทั่วไปของเกษตรที่ทําการศึกษา พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 83.3 เปนเพศหญิง
ร อ ยละ 16.7 ส ว นใหญ มี อ ายุ อ ยู ร ะหว า ง 41–60 ป อายุ เ ฉลี่ ย 49.24 ป มี ส ถานภาพสมรสคู คิ ด เป น ร อ ยละ 86.7
จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด รอยละ 58.3 สวนมีรายไดจากสวนลําไยตอปต่ํากวา 50,000 บาท รายไดเฉลี่ย
51,016.67 บาทตอป (ดังตาราง 1) เกษตรกรทุกคนมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยทําหนาที่ฉีดพน ผสม หรือไดใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช รวมกับจางคนอื่นฉีดพน และใชทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และสารชีวภาพ รอยละ 25.8 สวนใหญ
เกษตรกรเพาะปลูกลําไยเป นระยะเวลามากที่สุด 6–10 ป รอยละ 56.7 รองลงมาคือ ชวงเวลา 1–5 ป รอยละ 22.5
สวนใหญมีการฉีดพน ใช สัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชครั้งหลังสุดนอยกวา 7 วัน รอยละ 55.0 รองลงมาคือ 7–14 วัน
รอ ยละ 25.0 จํ านวนสารเคมีกํ าจั ด ศั ตรู พื ช ที่ผ สมเพื่ อใช ในการฉี ด พ นแตล ะครั้ง โดยผสมกัน 3 ชนิด ขึ้น ไปมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ ผสมกัน 2 ชนิด และใชเพียง 1 ชนิด รอยละ 55.0, 28.3 และ 16.7 ตามลําดับ ปริมาณและลักษณะของการ
ใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ซึ่ ง พบว า ความถี่ ใ นการใช ส ว นใหญ คื อ ระหว า ง 16–20 ครั้ ง ต อ ป คิ ด เป น ร อ ยละ 55.8
ปริมาณการใชสวนใหญ คือ 11-15 แกลลอนตอป คิด เปน รอยละ 46.7 เกษตรกรมีคาใชจายในการซื้อสารเคมีฯ คื อ
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
ระดับการศึกษา รายไดครอบครัว
ลักษณะทั่วไปของประชากร
จํานวน (N = 120)
เพศ
ชาย
100
หญิง
20
อายุ (ป)
ต่ํากวา 20 ป
1
20–40 ป
11
41–60 ป
98
มากกวา 60 ป
10
อายุเฉลี่ย 49.24 ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8.91 ป ต่ําสุด 19 ป สูงสุด 69 ป
สถานภาพสมรส
โสด
8
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รอยละ
83.3
16.7
0.8
9.2
81.7
8.3

6.7

ตาราง 1 (ตอ)
ลักษณะทั่วไปของประชากร
จํานวน (N = 120)
รอยละ
คู
104
86.7
หมาย/หยาราง/แยก
8
6.7
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียน
2
1.7
ประถมศึกษา
70
58.3
มัธยมศึกษา
34
28.3
อนุปริญญา/ประกาศนียบัตร
10
8.3
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
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 จํานวนและรอยละการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกลําไย จําแนกตามการใช ระยะเวลา
ในการใช ฉีดพน/ใช/สัมผัสครั้งหลังสุด และจํานวนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ผสม เพื่อใชในการฉีดพน
แตละครั้ง ความถี่ ปริมาณ และคาใชจายในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ลักษณะทั่วไปของการใชสารเคมี
จํานวน (N = 120)
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ฉีดพน ผสม หรือไดใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
120
จางคนอื่นฉีดพน
15
ใชทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และสารชีวภาพ
31
ระยะเวลาในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
1-5 ป
27
6–10 ป
68
11–15 ป
14
มากกวา 15 ป
11
ระยะเวลาเฉลีย่ 9.65 ป สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 5.54 ป ต่ําสุด 2 ป สูงสุด 30 ป
ระยะเวลาฉีดพน/มีการใช/สัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชครั้งหลังสุด
นอยกวา 7 วัน
66
7–14 วัน
30
มากกวา 14 วัน
24
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รอยละ
100.0
12.5
25.8
22.5
56.7
11.7
9.2

55.0
25.0
20.0

ตาราง 2 (ตอ)
ลักษณะทั่วไปของการใชสารเคมี
จํานวน (N = 120)
รอยละ
จํานวนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ผสม เพื่อใชในการฉีดพนแตละครั้ง
ใชเพียง 1 ชนิด
20
16.7
ผสมกัน 2 ชนิด
34
28.3
ผสมกัน 3 ชนิดขึ้นไป
66
55.0
ความถี่ในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใชตอป
นอยกวา 5 ครัง้
11
9.2
5–10 ครั้ง
24
20.0
11–15 ครั้ง
15
12.5
16–20 ครั้ง
67
55.8
มากกวา 20 ครั้ง
3
2.5
ความถี่เฉลี่ย 13.24 ครั้ง สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 6.25 ครั้ง ต่ําสุด 2 ครั้ง สูงสุด 36 ครั้ง
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
ปริมาณเฉลี่ย 11.57 แกลลอน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.12 แกลลอน ต่ําสุด 3 แกลลอน สูงสุด 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 ต่าํ สุด 1,500 บาท สูงสุด 25,000 บาท

ความรูเรื่องการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สวนใหญเกษตรกลุมตัวอยางมีความรูเรื่องการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับดี (ดังตาราง 3) คาคะแนน
เฉลี่ ย เท า กั บ 10.12 (S.D. = 1.486) เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ข อ คํ า ถามที่ เ กษตรกรตอบถู ก ทุ ก คน ได แ ก การเก็ บ สารเคมี
กําจัดศัตรูพืชควรแยกเก็บใหหางจากที่เก็บอาหารคน สัตวและพนมือเด็กคิดเปนรอยละ 100 สวนขอคําถามที่เกษตรกร
ตอบผิ ด มากที่ สุ ด ได แ ก การฉี ด พ น สารเคมี ต อ งอยู เ หนื อ ลมเท า นั้ น และเสื้ อ ผ า ที่ ส วมขณะฉี ด พ น สารเคมี นํ า มา
ทําความสะอาดรวมกับเสื้อผาโดยทั่วไปได คิดเปนรอยละ 40
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ตาราง 3 จํานวนและรอยละของเกษตรกรผูปลูกลําไย จําแนกตามคะแนนและระดับความรูเรื่องการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช
ระดับความรู
คะแนน
ไมดี
ต่ํากวา 9 คะแนน
ดี
9–12 คะแนน
รวม
คาเฉลี่ยเทากับ 10.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.486

จํานวน (N = 120)
16
104
120

รอยละ
13.3
86.7
100.0

พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ส ว นใหญ เ กษตรกลุ ม ตั ว อย า งมี พ ฤติ ก รรมการใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช โดยรวมถู ก ต อ ง (ดั ง ตาราง 4)
คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 59.43 (S.D. = 4.367) จําแนกตามพฤติกรรมการปฏิบัติ กอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ขณะใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และหลังการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ดังนี้
1. พฤติกรรมกอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกลําไย พบวา เกษตรกรมีการปฏิบัติถูกตอง
มากที่สุด ไดแก ตรวจสอบอุปกรณเครื่องมื อกอนการฉีดพนสารเคมีกําจัด ศัตรูพื ช ไมใชมือเปลาในการผสมสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช เลือกซื้อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีฉลาก หรือรายละเอียดของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชบนภาชนะบรรจุ และ
อานฉลาก หรือรายละเอียดของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใหเขาใจกอนใช คิดเปนรอยละ 86.7, 76.7 และ 71.7 ตามลําดับ
สวนขอที่เกษตรกรปฏิบัติไมถูกตองมากที่สุด ไดแก ผสมสารเคมีฯมากกวา 2 ชนิดในการฉีดพนครั้งเดียว ไมยืนอยูเหนือลม
ในขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช คิดเปนรอยละ 48.3 และ 33.3 ตามลําดับ
2. พฤติกรรมขณะใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกลําไย พบวา เกษตรกรปฏิบัติไดถูกตองมากที่สุด
ไดแก ไมสูบบุหรี่ในขณะทําการฉีดพนหรือใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และไมกินอาหาร หรือดื่มน้ําขณะทําการฉีดพนหรือ
ใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช สวมเสื้ อ ผ า หมวก แว น ตา ถุ ง มื อ และหน า กากให มิ ด ชิ ด ขณะฉี ด พ น สารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช
ยืนเหนือลม หรือดูทิศทางลมในขณะฉีดพนสารเคมีฯ คิดเปนรอยละ 93.3, 75 และ 70 ตามลําดับ สวนขอที่เกษตรกร
ปฏิบัติไมถูกตองมากที่สุด ไดแก ไมใชแปรงขัด หรือใชน้ําฉีดชิ้นสวนอุปกรณ เมื่อเกิดการอุดตัน รอยละ 48.3
3. พฤติ ก รรมหลั ง การใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ของเกษตรกรผู ป ลู ก ลํ า ไย พบว า เกษตรกรปฏิ บั ติ ไ ด ถู ก ต อ ง
มากที่ สุ ด ได แ ก เก็ บ สารเคมี ฯ และอุ ป กรณ ใ นที่ ป ลอดภั ย ห า งไกลจากเด็ ก และสั ต ว เ ลี้ ย ง อาบน้ํ า เปลี่ ย นเสื้ อ ผ า ทั น ที
หลังการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมเผาภาชนะบรรจุสารเคมีฯที่มีความดันภายใน คิดเปนรอยละ 88.3, 76.7และ 73.3
ตามลําดับ สวนขอที่เกษตรกรปฏิบัติไมถูกตองมากที่สุด ไดแก ไมลางภาชนะบรรจุสารเคมีฯที่หมดแลวกอนนําไปกําจัด
ทุบทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีฯที่ใชหมดแลว คิดเปนรอยละ 66.7 และ 20 ตามลําดับ
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ตาราง 4 จํานวนและรอยละของเกษตรกรผูปลูกลําไย จําแนกตามระดับพฤติกรรมในการฉีดพน
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ขั้นตอน
ระดับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
คะแนน
ไมถูกตอง
0-55 คะแนน
ถูกตอง
50-69 คะแนน
รวม
คาเฉลี่ยเทากับ 59.43 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 4.367

จํานวน (N = 120)
20
100
120

รอยละ
16.7
83.3
100.0

ผลตรวจหาระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือด
ผลตรวจหาระดั บ เอนไซม โ คลี น เอสเตอเรสในเลื อ ดของเกษตรกรผู ป ลู ก ลํ า ไย พบว า ระดั บ เอนไซม โคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกรที่พบมากที่สุด คือ ระดับปลอดภัย คิดเปนรอยละ 30.8 รองลงมา คือ ระดับเสี่ยง ปกติ
และไมปลอดภัย คิดเปนรอยละ 28.3, 27.5 และ 13.3 ตามลําดับ (ดังตาราง 5)
ตาราง 5 จํานวนและรอยละของเกษตรกรผูปลูกลําไย จําแนกตามระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือด
ระดับเอนไซม
100 หนวยตอมิลลิลิตร
87.5 หนวยตอมิลลิลิตร
75.5-87.5 หนวยตอมิลลิลิตร
นอยกวา 75.5 หนวยตอมิลลิลิตร
รวม

ระดับการแพพิษ
ปกติ
ปลอดภัย
เสี่ยง
ไมปลอดภัย

จํานวน (N = 120)
33
37
34
16
120

รอยละ
27.5
30.8
28.3
13.3
100.0

การวิเคราะหความสัมพันธ
ความสัมพันธระหวางความรู กับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมเกษตรกรผูปลูกลําไย พบวา
ความรูไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตพบ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความรู กั บ พฤติ ก รรมขณะใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
( χ 2 =4.332, p–value=.04) (ตาราง 6) ความสัมพันธระหวางความรู และพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกับระดับ
เอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของกลุมเกษตรกรผูปลูกลําไย พบวา ความรูและพฤติกรรมไมมีความสัมพันธกับระดับ
เอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 6 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรู กับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมเกษตรกรผูปลูกลําไย
ระดับความรู
ไมดี

ระดับพฤติกรรม
จํานวน
พฤติกรรมกอนการฉีดพนสารเคมีฯ
ไมถูกตอง
ถูกตอง

ดี
รอยละ

จํานวน

6

5.0

30

25.0

10

8.33

74

61.7

ไมถูกตอง

3

2.5

5

4.2

ถูกตอง

13

10.8

99

82.5

พฤติกรรมหลังฉีดพนสารเคมีฯ
ไมถูกตอง

4

3.3

18

15.0

ถูกตอง

12

10.0

86

71.7

ถูกตอง

P-value

0.495

0.48

4.332

0.04*

0.548

0.46

0.923

0.34

รอยละ

พฤติกรรมขณะฉีดพนสารเคมีฯ

พฤติกรรมการใชสารเคมีฯทั้ง 3 ขั้นตอน
ไมถูกตอง

χ2

4

3.3

16

13.3

12

10.0

88

73.3

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

วิจารณและสรุปผล
ความรูเรื่องการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบวา เกษตรกรสวนใหญมีความรูอยูในระดับดี ในเรื่อง การเก็บ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชควรแยกเก็บใหหางจากที่เก็บอาหารคน สัตวและพนมือเด็ก การผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใชไมพาย
สําหรับคนหรือผสมสารเคมีเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอังคณา อางทอง (2545) ที่พบวาเกษตรกรไดเห็นถึง
ความปลอดภัยของตนเองในดานการปองกันอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพราะวาเมื่อสารเคมีถูกผิวหนังแลวจะทํา
ใหเกิดการระคายเคืองหรืออันตรายตอผิวหนังได และขอที่แสดงใหเห็นวาเกษตรกรมีความรูนอยที่สุด คือ การฉีดพน
สารเคมี ตองอยูเหนือลมเทานั้น และเสื้อผาที่สวมขณะฉีดพนสารเคมีนํามาทําความสะอาดรวมกับเสื้อผาโดยทั่วไปได
สอดคลองกับการศึกษาของโกวิท สารโภคา (2552) ที่พบวา เสื้อผาที่ใสฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสามารถนําไปซักรวม
กับผาอื่น ๆได ซึ่งการกระทําดังกลาวสงผลใหสารเคมีตกคางในเสื้อผาของคนอื่น ๆ โดยเฉพาะเด็กเล็กและผูสูงอายุซึ่งเปน
วัยที่ออนแอ และมีการตอบสนองของระบบภูมิตุมกันดอยกวาวัยอื่น ๆ ทําใหเกิดอาการแพพิษไดงาย
พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สวนใหญถูกตอง โดยแยกพฤติกรรม ออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
พฤติกรรมกอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สวนใหญถูกตอง โดยพบวา เกษตรกรตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือ
กอนการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจํานวนมากที่สุด เพราะเมื่ออุปกรณในการฉีดพนอยูในสภาพดี ไมรั่วซึม จะชวยลด
การสัมผัสกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทางผิวหนังของเกษตรกรได และการศึกษายังพบพฤติกรรมที่ปฏิบัติไมถูกตองมากที่สุด
คือ ยืนอยูเหนือลมในขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จะเห็นวาการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชสารเคมีปองกันศัตรูพืชของ
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เกษตรกรไมถูกตอง ในเรื่องทิศทางลม อาจเนื่องมาจากเกษตรกรใชความสะดวก และความเคยชิน โดยไมไดคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของตนเอง ถาหากขณะผสมสารเคมีอยูในทิศทางใตลม อาจสงผลใหละอองของสารเคมีกระเด็นมาโดนรางกาย
ของเกษตรกร ทําใหเกษตรกรไดรับพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขาสูรางกายไดมากขึ้น
พฤติกรรมขณะฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สวนใหญถูกตอง โดยพบวา เกษตรกรสวมเสื้อผา หมวก แวนตา
ถุงมือและหนากากใหมิดชิดขณะฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งในการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชนั้นจําเปนตองสวม
อุ ป กรณ ปอ งกั น ทุก ครั้ง เพื่ อ ปอ งกัน มิใ ห รา งกายได รับ สารพิษ จากการสัม ผั ส สารเคมี กํ าจั ด ศัต รูพื ช ซึ่ ง สอดคล องกั บ
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 ยังพบพฤติกรรมที่ปฏิบัติไมถูกตองอีกประเด็น คื อ เกษตรกรไมใชแปรงขัด หรือใชน้ําฉีด ชิ้นสว น
อุ ป กรณ เมื่ อ เกิ ด การอุ ด ตั น โดยพฤติ ก รรมเหล า นี้ ห ากยั ง มี ก ารปฏิ บั ติ เ ช น นี้ อาจส ง ผลกระทบถึ ง สุ ข ภาพร า งกาย
ของเกษตรกรไดโดยตรงและการรับสารเคมีปองกันศัตรูพืชทางปากจะมีความรุนแรงมากกวาทางผิวหนัง ซึ่งอาจเกิด
อันตรายโดยเฉียบพลัน ถารักษาไมทันอาจเสียชีวิตทันที หรืออาจเกิดการสะสมของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในรางกาย ทําให
เกิดอาการตาง ๆ เชน มะเร็ง ถาปลอยทิ้งไวอาจเสียชีวิตได หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรูกับเกษตรกรถึงอันตราย
จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการกระตุนใหเกษตรกรเกิดความตระหนักถึงอันตรายในการใชสารเคมี
ปองกันศัตรูพืชมากขึ้น
พฤติกรรมหลังการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สวนใหญถูกตอง โดยพบวา เกษตรกรเก็บสารเคมีฯ และอุปกรณ
ในที่ปลอดภัยหางไกลจากเด็กและสัตวเลี้ยง เนื่องมาจากเด็กมีภูมิคุมกันต่ํา ถึงแมไดรับหรือสัมผัสสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูในปริมาณเล็กนอย แตผลกระทบอาจรุนแรง เปนอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได และจากการศึกษายัง พบวา มีพฤติกรรมที่
ไมถูกตอง คือ เผาภาชนะบรรจุสารเคมีฯที่มีความดันภายใน ภาชนะบรรจุสารเคมีฯที่ทําจากพลาสติก และทุบทําลาย
ภาชนะบรรจุสารเคมีฯที่ใชหมดแลว ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของโกวิท สารโภคา (2552) ที่พบวาเกษตรนําภาชนะบรรจุ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ใชห มดแลวไปทําลายโดยการทิ้งขยะ รอยละ 28.9 โดยพฤติกรรมเหลานี้หากยังมีการปฏิบัติ
อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมได
ระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร พบวา เกษตรกรสวนใหญมีระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส
ในเลือดอยูในระดับปลอดภัย รองลงมา คือ ระดับปกติ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวราพันธุ พรวิเศษศิริกุล(2548)
ที่พบวาผลการตรวจระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือด อยูในระดับปลอดภัย รอยละ 44.4 รองลงมา คือ ระดับปกติ
รอยละ 34.3 ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรใชอาจเปนกลุมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากกลุมออรแกโนฟอสเฟสและคารบาเมต ซึ่งกระดาษทดสอบพิเศษไมสามารถตรวจพบความผิดปกติของระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดได ประกอบกับการศึกษาครั้งนี้ไดเจาะเลือดเกษตรกรภายใน 1 สัปดาหจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ซึ่งสารเคมีกําจัด ศัตรูพืชกลุมคารบาเมตมีคาครึ่ง ชีวิต (half life) สั้นเพียง 2–8 ชั่วโมง การเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับ
เอนไซมโคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกรหลังการใชส ารเคมีกลุม คารบาเมตเกิน 8 ชั่วโมงแลว จึง ไมพบความผิด ปกติ
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อยางไรก็ตาม ปจจัยอื่น ๆ ที่ทําใหระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดลดต่ําลงไดโดยไมตองรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เชน การเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง การเคยเปนโรคตับ เปนตน แตไมสอดคลองกับการศึกษาของนงเยาว อุดมวงศ และคณะ
(2546) ทีพ่ บวาระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสในกระแสโลหิตของเกษตรกรรอยละ 37.0 อยูในระดับเสี่ยง และไมปลอดภัย
การวิเคราะหความสัมพันธ จากการศึกษา พบวา เกษตรกรเพศชายมีระดับความรูดีกวาเพศหญิง สามารถ
อธิบายไดวากลุมเกษตรกรผูปลูกลําไยสวนใหญเปนชาย เปนผูทําหนาที่ในการฉีดพนหรือใชสารเคมีกันกําจัดศัตรูพืช จึงทํา
ใหมีความรูทักษะและประสบการณในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มากกวาเพศหญิง การศึกษาเกษตรกรที่มีระยะเวลา
ฉีดพน มีการใช สัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชครั้งหลังสุดนอยกวา 7 วัน มีระดับความรูดีกวา เกษตรกรที่มีระยะเวลาฉีดพน
มีการใช สัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชครั้งหลังสุดตั้งแต 7 วันขึ้นไป และเกษตรกรที่มีระดับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชถูกตองมีระดับความรูดีกวาเกษตรกรที่มีระดับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมถูกตอง แสดงวา เกษตรกร
ที่มีพ ฤติกรรมการใชส ารเคมีกําจัด ศัตรูพื ชถูกตอง อาจมีการศึกษา ไดรับความรู คําแนะนําหรือเคยไดรับการอบรม
เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จะเปนการเพิ่มเติมความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนสวนสําคัญที่จะทํา
ใหเกษตรกรเกิดการเรียนรูอันจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และกอใหเกิดความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรม
นั้น ๆ
พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบวาเกษตรกรเพศหญิงมีระดับพฤติกรรมถูกตองมากกวาเพศชาย
เนื่องมาจากธรรมชาติของเพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกัน เพศหญิงจะประพฤติปฏิบัติตนอยูภายใตระเบียบ
กฎเกณฑมากกวาเพศชาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอิทธิพลการอบรมเลี้ยงดู ซึ่งในสังคมไทยสวนใหญ เพศชายจะไดรับอิสระ
มากกวาเพศหญิง และจะอบรมเลี้ยงดูใหเพศหญิงออนโยน สุภาพ มีระเบียบมากกวาเพศชาย เพศชายจะมีพฤติกรรม
ที่ฝาฝนกฎระเบียบมากกวาเพศหญิง จึงอาจทําใหเพศหญิงมีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจักศัตรูพืชถูกตองมากกวา
เพศชาย ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของวิชชาดา สิมลา และตั้ม บุญรอด (2555) ที่พบวา เกษตรกรเพศชายมีพฤติกรรมการ
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากกวาเพศหญิง
ความสัมพันธระหวางความรูเรื่องการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบวา
ความรูไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของกิตติยา ศิริเดชากุล
(2557) ที่พบวา ความรูไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมี แสดงใหเห็นวาเกษตรกรอาจมีความรูความเขาใจ
แตไมไดมีพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองและปลอดภัยอีกทั้งไมไดคํานึงถึงอันตรายอันจะเกิดขึ้นกับตัว
ของเกษตรกรเอง แต พ บความสั ม พั น ธ ระหวา งความรูกั บ พฤติ ก รรมขณะใช ส ารเคมีกํ า จั ด ศั ต รูพื ช ซึ่ ง สอดคลอ งกั บ
การศึกษาของอังคณา อางทอง (2545) ที่พบวา ความสัมพันธระหวางระดับความรูความเขาใจกับพฤติกรรมขณะใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช สามารถอธิบายไดวาระดับความรูความเขาใจมีแนวโนมที่จะทําใหพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชอยางถูกตองและปลอดภัยตามไปดวย
ความสัมพันธระหวางความรู พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือด
เกษตรกร พบวา ความรู และพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไมมีความสัมพันธกับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส
ในเลื อดเกษตรกร ซึ่ง สอดคลองกับการศึกษาของกิต ติยา ศิริเ ดชากุล (2557) ที่พ บวาความรู ไมมีความสัม พันธกับ
พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัด ศัตรูพืช และระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลื อดเกษตรกร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
เกษตรกรมีความรูแตไมนําไปปฏิบัติ เกิดจากความเคยชินของเกษตรกร ปฏิบัติตามเพื่อนบานหรือรูเทาไมถึงการณ
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ขอเสนอแนะ
1. การใหความรูแกเกษตรกร และผูเกี่ยวของ ควรเนนใหทราบถึงพิษภัยที่แทจริง มีความเขาใจในการใช และการ
ปองกันตนเองจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อันจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เชน การเลือกใชสารเคมี
อย า งเหมาะสม ไม ใ ช ส ารเคมี เ มื่ อ ไม จํ า เป น สั ง เกตอาการผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด จากการใช ส ารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช พร อ มกั บ
ดําเนินการแกไข
2.หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร ควรดําเนินการและสงเสริมใหมีการ
ศึกษาวิจัย เพื่อลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ดวยวิธีการตาง ๆ และถายอดองคความรู และเทคโนโลยีตาง ๆ สูเกษตรกร
3.กระทรวงสาธารณสุข เปนหนายงานหลักที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพประชาชน จําเปนจะตองเฝาระวัง
สุขภาพเกษตรกร ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ พัฒนาใหมีความครอบคลุม และรายงานสถานการณไดอยางรวดเร็ว
4.เจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในชุมชน ที่มีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกพืช ควรทําการ
เก็บขอมูล เพื่อศึกษาปญหาดานสาธารณสุขเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในพื้นที่ ซึ่งอาจจะทําใหพบผลการศึกษา
ที่แตกตางออกไปจากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนํามาวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบ แลวทําใหไดผลการศึกษาที่นําไปใช
เพื่อวางแผนการดําเนินงานดานสาธารณสุขไดดียิ่งขึ้น
5.การแกไ ขป ญหาจะตองใชกระบวนการมีสว นรว มของชุ มชน ทั้ง นี้เ พราะปญหาการใชส ารเคมีกําจั ด ศัต รู พื ช
มีความเกีย่ วโยงกับหลายเรื่อง ทั้งเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม สุขภาพ สิ่งแวดลอมและวิถีความเปนอยูของชุมชน
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บทคัดยอ
การศึกษาเชิงสํารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเชิงวัตถุวิสัยและคุณภาพชีวิตเชิงจิตวิสัย
และเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และลักษณะการอยูอาศัย ประชาการที่ศึกษา คือ ผูสูงอายุ
ที่ไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวน 1,340 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 309 คน
คัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติพรรณนา
ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติอางอิง ไดแก T-test และ One-way ANOVA
ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูสูงอายุ พบวา สวนใหญเปนชาย รอยละ 51.5 อยูชวงอายุ 60-69 ป รอยละ 59.2
มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 49.5 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นไป รอยละ 84.5 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 60.2
และพักอาศัยอยูกับคูสมรสมากที่สุด รอยละ 45.6 ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิต พบวา คุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิต
เชิงวัตถุวิสัยและคุณภาพชีวิตเชิงจิตวิสัย อยูในระดับสูง สวนผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ตามปจจัยสวนบุคคล พบวา
เพศตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน อายุตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวิสัย ดานการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน
สุขภาพกาย สภาพเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตเชิงจิตวิสัย ดานความวิตกกังวล ความซึมเศราแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
สถานภาพสมรสตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวิสัย ดานการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน สภาพเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตเชิงจิตวิสัย
ดานความพึงพอใจในชีวิตแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ระดับการศึกษาตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวิสัย
ดานการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน สุขภาพกาย สภาพเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตเชิงจิตวิสัย ดานความวิตกกังวล ความซึมเศรา
ความพึงพอใจในชีวิตแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และลักษณะการอยูอาศัยตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน
จากผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุและ
แนะนําการดูแลสุขภาพดานตาง ๆ ที่ตรงตามความตองการของผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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คําสําคัญ: ผูสูงอายุ คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

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 และมีการจัดทําแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ไวแลว การที่รัฐตอง
กําหนดแผนงานเกี่ยวกับผูสูงอายุไวอยางเปนทางการนั้น เปนเพราะการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางทางประชากรของ
ประเทศแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ประเทศไทยกําลังเผชิญหนากับภาวการณเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของประชากรสูงอายุ
การประมาณการเพิ่มขึ้นของประชากรผูสูงอายุ โดยองคการสหประชาชาติระหวางป พ.ศ. 2533 ถึงพ.ศ. 2593 แสดงวา
เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรไทยทั้งหมดในป พ.ศ. 2523 รอยละการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ คิดเปนรอยละ 47
ในป พ.ศ. 2533 และเพิ่ ม ขึ้ น เป น ประมาณร อ ยละ 770 ในป พ.ศ. 2593 นอกจากนี้ องค การสหประชาชาติ ยั งพบว า
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การเพิ่ มขึ้ นของประชากรสู งอายุ ของประเทศไทย มี ระยะเวลาที่ จะเข าสู ภาวะประชากรสู งอายุ ค อนข างสั้ น สั งเกตจาก
การเพิ่มจํานวนประชากรสูงอายุจากรอยละ 8 ในป พ.ศ. 2543 เปนรอยละ 16 ของในป พ.ศ. 2563 ซึ่งใชเวลาเพียงประมาณ
20 ป ในการเพิ่มสัดสวนประชากรสูงอายุเปนเทาตัว ในขณะที่ประเทศพัฒนาแลว สวนใหญใชเวลาประมาณ 70 ป ถึงกวา
100 ป (ศิริวรรณ ศิริบุญ, 2551)
จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553–2583 พบวา สัดสวนของประชากรสูงอายุ
วัยปลาย (อายุ 80 ปขึ้นไป) มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจน สังเกตไดจากสัดสวนของผูสูงอายุวัยปลาย จะเพิ่มจาก
ประมาณรอยละ 12.7 ของประชากรสูงอายุทั้งหมดเปนเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรสูงอายุซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากร
ผูสูงอายุนี้จะสะทอนถึงการสูงอายุขึ้นของประชากรสูงอายุและนําไปสูการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อยูในวัยพึ่งพิง ทั้งในเชิง
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
ตํ าบลหงาว เป นตํ าบลหนึ่ งที่ ประชากรสู งอายุ มี แนวโน มเพิ่ มสู งขึ้ นเรื่ อย ๆ พบว า ป พ.ศ. 2540 มี ผู สู งอายุ
เพียงรอยละ 3.21 ของประชากรทั้งหมด ตอมาในป พ.ศ. 2550 จํานวนผูสูงอายุไดเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 5.23 (สถิตผูสูงอายุตําบลหงาว,
2550) ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัย ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา เชน ปญหาสุขภาพกาย ปญหาสุขภาพจิต ป ญหา
เศรษฐกิจ ปญหาสังคม เปนตน และยังมีผลทําใหอัตราสวนภาระพึ่งพิงวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นดวย จึงทําใหวัยแรงงาน ตองหา
งานเพิ่มขึ้น เพื่อใหมีรายไดเพียงพอกับการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนไป สงผลใหวัยแรงงานตองยายถิ่นฐานไปทํางานในตัวเมือง
มากขึ้น ซึ่งการยายถิ่นฐานดังกลาว ทําใหเกิดปญหาดานสังคมตามมา คือ ผูสูงอายุจะถูกทอดทิ้งใหอยูเพียงลําพังหรือถูก
ละเลย ขาดที่พึ่งขาดคนดูแลทําใหสภาพจิตใจของผูสูงอายุเสื่อมลง ดังนั้นถามีการเตรียมพรอมตั้งรับกับปญหา ที่เกิดขึ้นได
กอน ยอมจะเปนประโยชนตอชีวิตความเปนอยูของผูสูงอายุและมีผลใหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดีขึ้นดวย เพราะคุณภาพชีวิตถือ
เปนตัวชี้วัดอยางหนึ่ง ที่สะทอนใหเห็นสภาพชีวิตความเปนอยูของของผูสูงอายุ และสําคัญอยางยิ่งตอความมั่นคงและการพัฒนา
ประเทศ (วรรณา กุมารจันทร, 2543)
ดัง นั้ น ด ว ยเหตุผ ลที่แ สดงถึง ความสํา คัญและจํ าเป นของเรื่ องที่ ศึกษาดั ง กล าว จึง ทํ าให ผูวิจั ย สนใจศึ กษา
เรื่อง “คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย” ซึ่งผูวิจัยคาดวาการศึกษาครั้งนี้
จะเปนประโยชนตอชุมชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและใชเปนขอมูลในการวางแนวทาง
การดูแลชวยเหลือผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูใหดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และลักษณะการอยูอาศัยแตกตางกัน
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วิธีดําเนินวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เปนวิจัยวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จํานวน 1,340 คน
กลุมตัวอยาง คํานวณ โดยใชสูตร Taro Yamane (1973) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 309 คน และคัดเลือก
กลุมตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น จากการทบทวนเอกสารและ
ทฤษฏีที่เกี่ยวของ และดัดแปลงจากแบบวัดที่มีผูศึกษาไวแลวบางสวน (อารีวรรณ คุณเจตน, 2541) ซึ่งแบบสอบถาม
ประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะการอยูอาศัย
ส ว นที่ 2 แบบวั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต เชิ ง วั ต ถุ วิ สั ย ประกอบด ว ย 5 ด า น ได แ ก การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมประจํ า วั น
สุขภาพกาย สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ สภาพสิ่งแวดลอม
สวนที่ 3 แบบวัดคุณภาพชีวิตเชิงจิตวิสัย ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก สภาพจิต ความวิตกกังวล ความซึมเศรา
ความพึงพอใจในชีวิต
แบบสอบถามได รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา (Content validity) โดยผูเ ชีย วชาญจํา นวน 3 ทา น
คํานวณความเที่ยงตรงของเนื้อหา ไดเทากับ 0.86 และคํานวณหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีคาความเที่ยงเทากับ 0.77
การเก็บรวบรวมขอมูล
เมื่อไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา
แลวผูวิจัยจึงประสานงานกับนายกเทศบาลตําบลหงาวและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยและ
วิธีการเก็บรวบรวมขอ มูล ภายหลัง ได รับอนุมั ติจากองคกรปกครองส วนทองถิ่น ผูวิ จัยจึง ทํา การเก็ บรวบรวมขอมู ล
ในชวงเดือน ตุลาคม 2557
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใหวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียด ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไป 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. ขอมูลทั่วไป พบวา ผูสูงอายุสวนใหญเปนชาย คิดเปนรอยละ 51.5 มีอายุนอยที่สุด 61 ป มากที่สุด 107 ป
คามัธยฐานอายุเทากับ 68 ป ชวงอายุที่มากที่สุดอยูในชวงอายุ 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 เมื่อพิจารณาเปน รายดาน พบวา คุณภาพชีวิ ต
เชิงวัตถุวิสัย อยูในระดับสูง และคุณภาพชีวิตเชิงจิตวิสัย อยูในระดับสูง แสดงดังตาราง 1
ตาราง 1 ระดับคุณภาพชีวิต รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนคุณภาพชีวิตกลุมตัวอยาง
องคประกอบคุณภาพชีวิต

�
𝑿

2.60
2.88
2.71
2.61
1.71
2.64
2.58
1.60
2.79
2.74
2.22
2.59

เชิงวัตถุวิสัย
- การปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน
- สุขภาพกาย
- สภาพสังคม
- สภาพเศรษฐกิจ
- สภาพสิ่งแวดลอม
เชิงจิตวิสัย
- สภาพจิต
- ความวิตกกังวล
- ความซึมเศรา
- ความพึงพอใจในชีวิต
คุณภาพชีวิตโดยรวม

S.D.
0.14
0.25
0.16
0.37
0.48
1.15
0.19
0.23
0.25
0.22
0.40
0.42

ระดับคุณภาพชีวิต
สูง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
สูง
ต่ํา
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง

3. การเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน ไดผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
3.1 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มีเพศแตกตางกัน พบวา เพศตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน
แสดงดังตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มีเพศแตกตางกัน
เพศ

คุณภาพชีวิต
เชิงวัตถุวิสัย
1. การปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน
2. สุขภาพกาย
3. สภาพสังคม
4. สภาพเศรษฐกิจ
5. สภาพแวดลอม
เชิงจิตวิสัย
1. สภาพจิต
2. ความวิตกกังวล
3. ความซึมเศรา
4. ความพึงพอใจในชีวิต

t

P-value

2.88
2.72
2.61
1.71
2.64

-0.65*
-0.27*
-0.18*
-0.49*
-0.13*

0.516
0.786
0.855
0.961
0.869

1.61
2.78
2.72
2.32

-0.73*
0.81
0.83
-0.62*

0.462
0.422
0.402
0.340

ชาย

หญิง

2.87
2.71
2.60
1.71
2.63
1.59
2.80
2.75
2.19

3.2 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มีอายุแตกตางกัน พบวา อายุตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวัตถุวิสัย
ดานการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน ดานสุขภาพกาย ดานสภาพเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตเชิงจิตวิสัย ดานความวิตกกังวล
ดานความซึมเศรา แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มีอายุแตกตางกัน
คุณภาพชีวิต
เชิงวัตถุวิสัย
1. การปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน
2. สุขภาพกาย
3. สภาพสังคม
4. สภาพเศรษฐกิจ
5. สภาพแวดลอม
เชิงจิตวิสัย
1. สภาพจิต
2. ความวิตกกังวล
3. ความซึมเศรา
4. ความพึงพอใจในชีวิต

60-69 ป

อายุ
70-79 ป

80 ปขึ้นไป

2.94
2.74
2.60
1.78
2.63

2.83
2.70
2.61
1.62
2.63

1.61
2.81
2.79
2.22

1.60
2.77
2.67
2.20

F

P-value

2.58
2.59
2.52
1.55
2.64

33.63
12.89
0.74
5.63
0.01

0.001*
0.001*
0.477
0.004*
0.983

1.53
2.68
2.62
2.19

1.30
5.60
10.46
0.10

0.273
0.004*
0.001*
0.903

3.3 เปรีย บเทีย บคุณ ภาพชีว ิต ของผู ส ูง อายุที ่ม ีส ถานภาพแตกตา งกัน พบวา สถานภาพสมรสต างกั น
ทําใหคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวัตถุวิสัย ดานสภาพเศรษฐกิจ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
192

ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน
คุณภาพชีวิต

สถานภาพสมรส

t

P-value

2.89
2.71
2.65
1.80
2.64

-1.41*
-0.04*
-2.47*
-3.49*
-0.47*

0.159
0.997
0.013
0.001*
0.639

1.61
2.80
2.75
2.26

-1.19*
-1.30
-1.30*
-2.08*

0.235
0.193
0.192
0.038

โสด หมาย หยา แยก

คู

2.85
2.71
2.55
1.61
2.63
1.58
2.77
2.72
2.16

เชิงวัตถุวิสัย
1. การปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน
2. สุขภาพกาย
3. สภาพสังคม
4. สภาพเศรษฐกิจ
5. สภาพแวดลอม
เชิงจิตวิสัย
1. สภาพจิต
2. ความวิตกกังวล
3. ความซึมเศรา
4. ความพึงพอใจในชีวิต

3.4 เปรี ยบเที ยบคุ ณภาพชี วิ ตของผู สู งอายุ ที่ มี ระดั บการศึ กษาแตกต างกั น พบว า ระดั บการศึ กษาต างกั น
ทํา ใหคุณ ภาพชีวิต เชิง วัต ถุวัต ถุวิสัย ดา นการปฏิบัติกิจ กรรมประจํา วัน ดา นสุข ภาพกาย ดา นสภาพเศรษฐกิจ และ
คุณภาพชีวิตเชิงจิตวิสัย ดานความพึงพอใจในชีวิต แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงดังตาราง 5
ตาราง 5 แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน
คุณภาพชีวิต
เชิงวัตถุวิสัย
1. การปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน
2. สุขภาพกาย
3. สภาพสังคม
4. สภาพเศรษฐกิจ
5. สภาพแวดลอม
เชิงจิตวิสัย
1. สภาพจิต
2. ความวิตกกังวล
3. ความซึมเศรา
4. ความพึงพอใจในชีวิต

ระดับการศึกษา
ไมไดเรียน
ประถมศึกษาขึ้นไป

t

P-value

2.60
2.60
2.45
1.47
2.65

2.91
2.73
2.62
1.75
2.63

-6.85*
-4.22*
-2.34*
-2.97*
0.37

0.001*
0.001*
0.020
0.003*
0.709

1.57
2.71
2.63
2.01

1.60
2.79
2.75
2.22

-0.66*
-2.01*
-2.37*
2.99*

0.504
0.045
0.018
0.003*
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3.5 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มีลักษณะการอยูอาศัยแตกตางกัน พบวา ลักษณะการอยูอาศัยตางกัน
ทําใหคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน แสดงดังตาราง 6
ตาราง 6 แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน
คุณภาพชีวิต
เชิงวัตถุวิสัย
1. การปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน
2. สุขภาพกาย
3. สภาพสังคม
4. สภาพเศรษฐกิจ
5. สภาพแวดลอม
เชิงจิตวิสัย
1. สภาพจิต
2. ความวิตกกังวล
3. ความซึมเศรา
4. ความพึงพอใจในชีวิต

ลักษณะการอยูอาศัย

t

P-value

2.87
2.72
2.64
1.72
2.63

0.71
-0.73*
-5.25*
-1.22*
0.30

0.476
0.465
0.008
0.223
0.761

1.60
2.79
2.73
2.21

-13.9*
-0.57*
0.26
-0.40*

0.164
0.565
0.791
0.683

อยูคนเดียว/อยูกับญาติ

อยูกับคูสมรส/บุตร

2.90
2.69
2.29
1.61
2.64
1.54
2.76
2.75
2.18

วิจารณและสรุปผล
1. ผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิงมีคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สปค โควาท และ
เพลเลท (Speak, Cowart, & Pellet, 1989, pp. 93-100 อ า งอิ ง ใน วรรณวิ ม ล เมฆวิ ม ล, 2555, หน า 62) ที่ พ บว า เพศ
ไมมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของผูสูงอายุ แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ อารีวรรณ คุณเจตน (2541) ที่ไดทําการศึกษา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุเพศชายมีคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวิสัยดีกวาผูสูงอายุ
เพศหญิงในดานสภาพแวดลอมแต ผูสูงอายุเพศหญิง มีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันดีกวาผูสงอายุเพศชาย
2. ผูสูงอายุที่มีอายุกลุม (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)
พบว า ป จ จั ย ด า นอายุ ส ามารถทํ า นายคุ ณ ภาพชี วิ ต ด า นร า งกายของผู สู ง อายุ โ ดยผู สู ง อายุ ที่ มี อ ายุ น อ ยมี แ นวโน ม
มีความพอใจในคุณภาพชีวิตมากกวาผูสูงอายุที่มีอายุมาก
3. ผูสูง อายุที่มีส ถานภาพสมรส โสด หมาย หยา แยก กับผูสูงอายุที่มีส ถานภาพสมรสคู พบวา ผูสูง อายุ
มีคุณภาพชีวิตดานการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน และดานสภาพเศรษฐกิจ แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ทัศนีย ระยา (2537) พบวา สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับความสามารถของผูสูงอายุในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน
194

4. ผูสูงอายุที่ไมไดเรียนหนังสือกับผูสูงอายุที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นไป มีคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวิสัย
ดานการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน ดานสุขภาพกาย และดานสภาพเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวิสัย ดานความพึงพอใจในชีวิต
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุวิมล พนาวัฒนกุล (2534) ผลการศึกษา พบวา จํานวนปที่ไดรับการศึกษา
ในโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับอัตมโนทัศน ความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ แตผลการศึกษา
ดังกลาว ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ อารีวรรณ คุณเจตน (2541) ที่พบวา ผูสูง อายุที่มีระดับการศึกษาตั้งแต
ระดับประถมศึกษาขึ้นไป มีคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวิสัยและเชิงจิตวิสัยดีกวาผูสูงอายุที่ไมไดรับการศึกษา
5. ผู สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู ค นเดี ย ว/ญาติ กั บ ผู สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู กั บ บุ ต ร/คู ส มรส มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ไม แ ตกต า งกั น
ซึ่ง สอดคลองกับแนวคิดของทาทา (Tartar, 1988 อางอิง ใน ชวกร ชมภูคา, 2555, หนา 22) ที่กลาววา คุณภาพชีวิต
เป น รู ป ทรงที่ มี ห น า ตาที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง รวมความสามารถทางความรู ความเข า ใจ และพฤติ ก รรมของคน ๆ หนึ่ ง
ความเปนอยูที่ดีทางอารมณ และความสามารถที่ตองการแสดงออกมาทางบทบาทภายในอาชีพและสังคม สวนฮอรนควิสต
(Hornquist, 1982 อางอิงใน เจษฎา บุ ญทา, 2545, หนา 5-6) ไดใหความหมายของ คุณภาพชีวิต วาเปนเรื่องความพึงพอใจ
ตอความตองการทางกาย จิตวิทยา สัง คม กิจกรรม วัตถุ และโครงสราง แตผ ลการศึกษาดัง กลาวไมส อดคลองกั บ
ผลการศึกษาของ อารีวรรณ คุณเจตน (2541) ที่ไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งผลการศึกษา
พบวา ผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับคูสมรสหรือบุตรหลาน รวมสายโลหิตทางตรง มีคุณภาพชีวิตเชิงวัตถุวิสัยดีกวาผูสูงอายุ
ที่อาศัยอยูคนเดียวหรือที่อาศัยอยูกับผูอื่น ที่ไมใชสายโลหิตทางตรง นอกจากนี้ยังพบวา ผูสูงอายุที่อาศัยอยูคนเดียวหรือ
ที่อาศัยอยูกับผูอื่น ที่ไมใชสายโลหิตทางตรง มีความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันดีกวาผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับ
คูสมรสหรือบุตรหลาน รวมสายโลหิตทางตรง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากการวิจัย พบวา คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเชิงวัตถุโดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อยากเปนรายดานเห็นวา
ดานสภาพเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรสนับสนุนใหแตละชุมชนมีการฝกอาชีพแกผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุ
มีชองทางในการหารายไดเพิ่มขึ้นจากเดิมเพราะรายไดที่เพิ่มขึ้นของผูสูงอายุชวยลดภาระใหกับบุตรหลานหรือผูที่คอยดูแลได
และถือเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนอีกดวย นอกจากนี้ควรนําวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาปรับใชใหเขากับการดําเนินชีวิต
ในปจจุบันของผูสูงอายุดวย
2. จากการวิ จั ย พบว า คุ ณ ภาพชี วิ ต เชิ ง จิ ต วิ สั ย โดยรวมอยู ใ นระดั บ สู ง เมื่ อ ยากเป น รายด า น เห็ น ว า
ดานสภาพจิต อยูในระดับต่ํา และความพึงพอใจในชีวิต อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ครอบครัวหรือชุมชนควรเอาใจใสและ
ใหความอบอุนกับผูสูงอายุ เพราะสถาบันครอบครัวและชุมชนมีความใกลชิดและสามารถเขาใจถึงความตองการของ
ผูสูง อายุได เ ปนอยางดี โดยเฉพาะในการใหการดูแ ลการชว ยเหลื อ เพื่ อใหผูสู ง อายุ ไมรูสึ กวาโดดเดี่ยวและไร คุณค า
อันสงผลใหผูสูงอายุมีสุขภาจิตที่ดีขึ้นและมีความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้น
3. จากการศึ ก ษา พบว า อายุ แ ตกต า งกั น ทํ า ให คุ ณ ภาพชี วิ ต แตกต า งกั น ดั ง นั้ น ควรให ก ารดู แ ลผู สู ง อายุ
ที่มีอายุมาก และผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไมได โดยใหคนในครอบครัวหรือผูใกลชิดคอยดูแลเอาใจใส เพื่อใหผูสูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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4. จากการศึกษา พบวา สถานภาพสมรสแตกตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตแตกตางกัน ดังนั้นควรจะใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานสาธารณสุข เขาไปดูแลและสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุไปปฏิบัติกับผูสูงอายุทั้งที่มีคูสมรสและไมมีคูสมรส ที่อาศัยอยูในชุมชนหรือทองถิ่นอยางตอเนื่อง
เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตแตกตางกัน ดังนั้น ควรเตรียมการใหความรู ความเขาใจ
กับประชานที่กําลังจะเขาสูวัยสูงอายุ เพื่อเตรียมความพรอมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงกอนเขาสูวัยผูสูงอายุ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู สู ง อายุ ที่ ไ ด เ บี้ ย ยั ง ชี พ ในเขตเทศบาลตํ า บลหงาว อํ า เภอเทิ ง
จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป คือ ควรมีการวิจัยและประเมินผลคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
เปนรายปในดานปญหาและความตองการของผูสูงอายุกับหนวยงานที่เกี่ยวขอ งตาง ๆ เพื่อนําผลการวิจัยดังกลาวไป
วางแผนปรับปรุง กลยุ ทธในการใหความชวยเหลื อหรือสรางนโยบายใหมเพื่อใหสามารถแกปญหาและสอดคลองกับ
ความตองการของผูสูงอายุตอไป
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเชิงกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม
เพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมีของเกษตรกรปลูกตนหอมในพื้นที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานรองคําหลวง ตําบลแมนาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใชในการศึกษาคือเกษตรกรกลุมปลูกตนหอม
ที่ทําหนาที่ฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จํานวน 52 คน ซึ่งถูกแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมไดรับโปรแกรมจํานวน 26 คน
และกลุมไมไดรับโปรแกรมจํานวน 26 คน โดยไดรวบรวมขอมูล 2 ครั้ง คือ กอนและหลังไดรับโปรแกรม เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ประกอบดวยแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ และการตรวจเลือด กอนและหลังการใช
โปรแกรม วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติ chi–square และ 2-Related sample test
ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ผลกระทบทางสุขภาพกาย จิตและสังคม หลังจากไดรับ
โปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม ดีขึ้นกวากอนไดรับโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พฤติกรรมการใช
สารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ผลกระทบทางสุ ข ภาพกาย จิ ต และสั ง คม ของกลุ ม ไม ไ ด รั บ โปรแกรมพบว า ก อ นและหลั ง
เขาโปรแกรม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: เกษตรกรปลูกตนหอม กระบวนการมีสวนรวม ผลกระทบสุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิต สุขภาพทางสังคม
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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
สัง คมไทยเปนสัง คมเกษตรกรรมและถื อ เปน อาชีพ หลักที่ส รางรายไดใหกับประชาชนสวนใหญข องประเทศ
เกษตรกรมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพมีพิษทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังตั้งแตระดับ
เล็กนอยจนรุนแรงถึงแกชีวิตขึ้นอยูกับระดับความเขมขนความเปนพิษและปริมาณที่ไดรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสามารถเขาสู
รางกายไดหลายทาง ผลกระทบจากการใชสารเคมีในภาคเกษตรกรรมตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพของประชาชนไดทวี
ความรุนแรงขึ้น โครงการเฝาระวังความปลอดภัยของผักปลอดสารเคมี กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (2551) พบวาจากการตรวจผักจากภาคเหนือ มีสารตกคางสูงในระดับไมปลอดภัยสวนใหญ
ที่พบไดแก กะหล่ําดอก ถั่วลันเตา และตนหอม ในการสํารวจพบสารตกคางในตนหอมรอยละ 23.33 ของตัวอยางทั้งหมด
90 ตัวอยาง อยูในปริมาณที่สูงเกิน คาความปลอดภัย โดยเฉพาะกลุมออรกาโนฟอตเฟต ซึ่งพบวาเกษตรกรปลูกตนหอมนิยม
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางแพรหลาย เพื่อปองกันแมลงศัตรูตัวรายของตนหอมซึ่งจําเปนตองใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช
เพื่อปองการความเสียหายจากผลผลิตในการทําเกษตร ไดแก เพลี้ยไฟ หนอนกินใบ เปนตน จากขอมูลผลการสถิติกระทรวง
สาธารณสุข พบวาเกษตรกรมีสารเคมีตกคางในรางกายอยูในขั้นระดับเสี่ยงและไมปลอดภัยในสัดสวนที่สูงขึ้น การตกคาง
ของสารเคมีสงผลตอความเสี่ยงของผูบริโภคมากขึ้น (รพิจันทร ภูริสัมบรรณ, 2552)
จังหวัดพะเยา เปนจังหวัดหนึ่งที่ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม โดยพื้นที่สําหรับการเกษตร
สวนใหญเปนพื้นที่ทํานา ทําไร ทําสวนผลไมและปลูกผัก จากผลตรวจหาสารเคมีดานการเกษตรตกคางในป 2556 ในพื้นที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรองคําหลวง ตําบลแมนาเรือในกลุมเกษตรกลุมปลูกตนหอม มีระดับสารเคมีตกคาง
ในเลือดในระดับไมปลอดภัยและมีความเสี่ยงรอยละ 56.41 ของเกษตรกรที่เขารับการตรวจ ซึ่งผลการตรวจพบสารที่เปนอันตราย
สะทอนใหเห็นวาเกษตรกรยังขาดความรู ความเขาใจในการปองกันกําจัดสารศัตรูพืชอยางถูกตองและเหมาะสม เพื่อลด
ความผิดปกติในระยะเริ่มแรกปองกันและลดความสูญเสียจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและกระตุนใหเกษตรกรหันมาเอาใจ
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ใสป องกั นตั ว เองจากสารเคมี ซึ่ง จะเป นประโยชนตอ การดํา รงชี วิต ของชาวบา น โปรแกรมการเรียนรูแ บบมี สวนรว ม
เปนโปรแกรมกระตุนใหเกษตรกรปลูกตนหอมใหเรียนรู รับทราบ เขาใจ ปญหา สถานการณ อันตรายจากการใชสารเคมี
วิธีปองกันอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กอใหเกิดความสําคัญตระหนักในปญหา รวมคิด รวมทํา ตัดสินใจ
หาแนวทางแกไขรวมกัน ตั้งแตการคิดวิเคราะหรับรูผลกระทบ รวมหาแนวทางแกไขปญหา และวางแผนดําเนินการ สอดคลอง
กับบริบทพื้นที่และความตองการของเกษตรกรเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม จากการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในกลุมเกษตรกรปลูกตนหอม ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมี
สวนรวม เพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมีในกลุมเกษตรกรปลูกตนหอมในพื้นที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานรองคําหลวง ตําบลแมนาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพ
จากการใชสารเคมีในกลุมเกษตรกรปลูกตนหอมในพื้นที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรองคําหลวง ตําบลแมนาเรือ
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในการลดผลกระทบทางสุขภาพในเกษตรกร
กลุมปลูกหัวหอมที่สอดคลองกับพื้นที่และเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการวางแผนในการสงเสริม ปองกัน
ในเรื่องพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและการปองกันผลกระทบทางสุขภาพ

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู
แบบมีสวนรวมเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมีของเกษตรกรปลูกตนหอมพื้นที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานรองคําหลวงตําบลแมนาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา กอนและหลังการศึกษา
วัสดุอุปกรณ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ชุด คือ
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ และการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ กอนและหลังการใชโปรแกรม ผูวิจัยไดสรางขึ้นจากการทบทวน แนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยแบบสัมภาษณมี 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอจาก
การเพาะปลูกในปที่ผานมา
สวนที่ 2 แบบสอบถามการใชและสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเกี่ยวกับระยะเวลาประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ระยะเวลาการใชการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จํานวนพื้นที่ทําการเพาะปลูก ชนิดของพืชที่ปลูก จํานวนเงินที่ใชชื้อสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช ชนิดของสารกําจัดศัตรูพืชที่ใชความถี่ในการใช อุปกรณในการใชพนสารเคมี เหตุผลในการใชสารเคมี และ
ชองทางการไดรับขอมูลการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สวนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สวนที่ 4 แบบสอบถามผลกระทบทางสุขภาพทางกาย
สวนที่ 5 แบบสอบถามผลกระทบทางสุขภาพจิตและสังคม
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2. เครื่องมือที่ใชในการกลุมศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการลดผลกระทบ
ทางสุขภาพจากการใชสารเคมีในกลุมเกษตรกรปลูกตนหอม การสรางโปรแกรม ผูวิจัยไดดําเนินการโดยอาศัยเทคนิค
การจัดประชุมชาวบาน (อรพินธ สพโชคชัย, 2537, หนา 23–35) มาเปนแนวทางในการสรางโปรแกรม
ประกอบดวย 5 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การคืนขอมูลสถานการณ
กิจกรรมที่ 2 การอบรมใหความรู เรื่องสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พฤติกรรมการใชสารเคมีที่ถูกวิธี ผลกระทบทางสุขภาพ
โรคที่สําคัญปลูกตนหอมและการปองกัน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขั้นตอนการรับรู (Appreciation)
การทําใหทุกคนยอมรับ ชื่นชม ในความคิดเห็น ความรูสึก ของสมาชิก เขาใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ เกิดการยอมรับ
โดยไมรูสึกตอตานหรือวิจารณเชิงลบในความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกกอใหเกิดวิสัยทัศนรวมกัน
A1 วิเคราะหผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมีของเกษตรกรปลูกตนหอม
วัตถุประสงค เพื่อทราบผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมีของเกษตรกรปลูกตนหอม
1. โดยใหผูเขารวมคิดถึงภาพผลกระทบทางสุขภาพ (ทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม) จากการใชสารเคมีของ
เกษตรกรปลูกตนหอมในปจจุบัน และเขียนหรือวาดภาพลงบนกระดาษ “ในปจจุบันทานคิดวาสถานการณการใชสารเคมี
ของเกษตรกรปลูกตนหอมเปนอยางไร”
2. พรอมทั้งใหแตละคนอธิบายภาพของตนใหสมาชิกในกลุมฟง สมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได
หามวิพากษวิจารณ เปนการเปดโอกาสการเรียนรู ใหสมองรับรู จดจํา
3. เมื่อสมาชิกอธิบายครบทุกคน ใหรวบรวมภาพทุกคน ใหเปนภาพผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมี
ของกลุมเกษตรกรปลูกตนหอม เปนการรวมภาพของทุกคน เปนการสรางการมีสวนรวมในแนวคิด นําไปสูการยอมรับ
และการเปนเจาของความคิดรวมกัน พรอมนําเสนอ
A2 สรางภาพที่พึงประสงคสุขภาพกาย จิต และสังคม จากใชสารเคมีของเกษตรกรปลูกตนหอม
วัตถุประสงค เพื่อกําหนดวิสัยทัศนรวมกันในการลดผลกระทบทางสุขภาพของเกษตรกรปลูกตนหอม
1. โดยใหผูเขารวมจินตนาการสุขภาพกาย จิตและสังคม ที่ตองการจะเห็นของเกษตรกรปลูกตนหอมในอนาคต
และเขียนหรือวาดภาพลงบนกระดาษ “ทานอยากเห็นสุขภาพกาย จิตและสังคม ของเกษตรกรปลูกตนหอมเปนอยางไร”
เปดโอกาสใหผูเขารวมไดสรางจินตนาการในอนาคต กระตุนใหมองภาพพัฒนา
2. พรอมทั้งใหแตละคนอธิบายใหสมาชิกในกลุมฟง
3. รวบรวมภาพจินตนาการทุกคนที่ตองการจะเห็นสุขภาพในอนาคตของกลุมเกษตรกรปลูกตนหอม ใหตัวแทน
กลุมคนใหมนําเสนอ
4. นําภาพทุกกลุมพิจาณาเหมือนหรือแตกตาง โดยวาดลงบนภาพใดภาพหนึ่ง คัดเลือกอาสาสมัครตอเติม
ภาพอนาคตที่ตองการของทุก ๆ กลุม ผูเขารวมจะไดสรางทิศทางการพัฒนาเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมี
ของเกษตรกรปลูกตนหอมเปนภาพเดียว ทําใหผูเขารวมมีความรูสึกเปนเจาของความคิด พรอมทั้งนําเสนอสรุปภาพรวม
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมกระบวนการกลุม (Influence)
การใชประสบการณ ความคิดสรางสรรคข อแตละคนที่มีอยู ชวยกันกําหนดกลวิธีเ พื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
รวมกัน
I1 ระดมความคิดกิจกรรมพัฒนา
วัตถุประสงค เพื่อหาแนวทางวิธีการลดผลกระทบทางสุขภาพของกลุมเกษตรกรปลูกตนหอม
1. ใหผูเขารวมแตละคนเขียนรายชื่อกิจกรรม “ถาจะไปถึงเปาหมายวิธีการลดผลกระทบทางสุขภาพในอนาคต
จะตองทํากิจกรรมใดบาง” เพื่อคิดคนกิจกรรม ที่จะนําไปสูเปาหมายที่วางไว และนําเสนอกิจกรรม โดยใหเหตุผล ความจําเปน
ประโยชนอยางไร เพื่อใหสมาชิกกลุมพิจารณาความสําคัญ
2. รวบรวมกิจกรรม โครงการ เปนหมวดหมู ที่เห็นพองตองกันเปนขอเสนอของกลุม พรอมตัวแทนนําเสนอ
I2 จําแนกประเภทกิจกรรมและคัดเลือกจัดลําดับความสําคัญ
วัตถุประสงค เพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางการลดผลกระทบทางสุขภาพของกลุมเกษตรกรปลูกตนหอม
1. รวมกิจกรรมที่เหมือนกันไวดวยกัน
2. จัดกิจกรรมแยกประเภทเปนกิจกรรมที่สมาชิกทําไดเอง และกิจกรรมที่ขอความรวมมือกับองคการบริหาร
สวนตําบลและหนวยงานอื่น
3. จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมโครงการ ใหสมาชิกแตละคนเขียนลําดับเลือกกิจกรรมที่คิดวาสําคัญ
ที่สุด 3–5 กิจกรรม หากมีงบประมาณจํากัดควรดําเนินกิจกรรมใดกอน รวมคะแนน กิจกรรมที่ไดคะแนนมากที่สุดใหเปน
ลําดับที่ 1 กิจกรรมใดที่ไมมีใครเลือกที่ประชุมคิดวาไมจําเปน หรือยังไมสําคัญ หรือทําไมได อาจพิจารณาลําดับสุดทาย
หรือตัดออก
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวางแผนเพื่อดําเนินการ (Control)
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน โดยสมาชิกจะเลือก สมัครใจ รับผิดชอบปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายรวมกับกลุม
วัตถุประสงค จัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากใชสารเคมีของเกษตรกรปลูกตนหอม
C1 การแสวงหาผูรับผิดชอบ
1. กิจกรรมที่ผูเขารวมประชุมสมาชิกทําไดเอง เปดโอกาสใหทุกคนเลือกกิจกรรมที่สนใจ โดยลงชื่อทายกิจกรรม
2. กิจกรรมที่ขอความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานอื่น สมาชิกรวมกันเสนอ มอบหมาย
บุคคลหรือกลุมดําเนินการประสานตอ
C2 การทําแผนแตละกิจกรรม
1. จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมที่ทําไดเอง
2. จัดทําแผนกิจกรรม โครงการขอความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานอื่น
3. นําเสนอแผนงาน รายละเอียด มอบหมายผูรับผิดชอบ
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วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใช คือเกษตรกรกลุมปลูกตนหอมจํานวน 52 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีภูมิลํานําอยูในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรองคําหลวง จํานวน 7 หมูบาน
ประกอบดวย หมู 2 หมู 3 หมู 4 หมู 5 หมู 12 หมู13 และหมู15 ตําบลแมนาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. เปนผูฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหลักในเกษตรกรปลูกฟกทอง 2 ปขึ้นไป
3. เพศชาย
4. อายุ 25 ปขึ้นไป
5. มีความสมัครใจยินดีเขารวมการศึกษา
โดยแบงเกษตรกรกลุมปลูกตนหอม เปน 2 กลุม สุมตัวอยางดวยวิธีจับฉลาก ประกอบดวย กลุมที่ไดรับโปรแกรม
การเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมีของเกษตรกรปลูกตนหอม (กลุมศึกษา) จํานวน 26 คน
และกลุมที่ไมไดรับโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมีของเกษตรกรปลูก
ตนหอม (กลุมควบคุม) จํานวน 26 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขั้ น เตรี ย มการ จั ด ทํ า หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ติ ด ต อ ประสานงานกั บ ผู อํ า นวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรองคําหลวงตําบลแมนาเรืออําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย
ใหกับเจาหนาที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรองคําหลวง ตําบลแมนาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
รับทราบถึงวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการลดผลกระทบทางสุขภาพ
จากการใชสารเคมีในกลุมเกษตรกรปลูกตนหอมตําบลแมนาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา กอนและหลังการไดรับ
โปรแกรม
2. ขั้นดําเนินการวิจัย
2.1 ผูวิจัยพบกลุมตัวอยาง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ
พรอมทั้งแจงหลักการพิทักษสิทธิ์
2.2 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลเกษตรกรกลุมปลูกตนหอมทั้งหมด 52 คน สุมตัวอยางดวยวิธีจับฉลาก
โดยแบงเปน 2 กลุม ประกอบดวยกลุมที่ไดรับโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม (กลุมศึกษา) จํานวน 26 คน และกลุมที่
ไมไดรับโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม (กลุมควบคุม) จํานวน 26 คน กอนและหลังจัดโปรแกรม
2.3 เก็บตัวอยางเลือดตรวจหาระดับไซมโคลีนเอสเทอเรสในเลือดเกษตรกรกลุมปลูกตนหอม ทั้งหมด 52 คน
จํานวน 2 ครั้ง ครั้ง ๆ ละ 1 มิลลิลิตร เพื่อตรวจวัดหาระดับไซมโคลีนเอสเทอเรสกอนและหลังจัดโปรแกรม
2.4 จัดโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการลดผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมีในกลุมเกษตรกร
ปลูกตนหอมในกลุมศึกษาจํานวน 26 คน โดยใชแนวคิดกระบวนการมีสวนรวม ( A-I-C)
อาศัยเทคนิคการจัดประชุมชาวบาน (อรพินธ สพโชคชัย, 2537, หนา 23–35) มาเปนแนวทางในการสรางโปรแกรม
ประกอบดว ยการสรา งความรู (Appreciation: A) กระบวนการกลุม รว มสนทนา หาแนวทางแกไ ข (Influence: I) และ
กิจกรรมวางแผนเพื่อดําเนินการ (Control: C)
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3. ขั้นรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวมรวมขอมูลแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ บันทึกขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
วิเคราะหขอมูลและแปรผลการวิจัย และเขียนรายงานการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ดวยคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาต่ําสุด และคาสูงสุด
2. หาความสัมพันธระหวางของพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ผลกระทบทางสุขภาพทางกาย จิตใจและสังคม
กอนและหลังการใชโปรแกรม รายขอ โดยใชสถิติ chi-square ทดสอบโดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
3. เปรีย บเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม ผลกระทบทางสุข ภาพทางกาย จิ ตใจและสัง คม
กอนและหลังการใชโปรแกรม โดยใชสถิติ 2-Related sample test ทดสอบโดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการศึกษา
1. ขอมูลทั่วไป
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุโดยเฉลี่ยเทากับ 48.33 ป อายุต่ําสุดคือ 32 ป อายุสูงสุด 61 ป
กลุมที่มากที่สุด 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) ตามลํ าดั บ สวนใหญจบการศึ กษาในระดั บระถมศึกษา 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 รายไดจากการเพาะปลูกนอยที่สุด คือ 8000 บาท รายไดจากการเพาะปลูกมากที่สุด คือ 21,0000 บาท
ดังตาราง 1
ตาราง 1 ขอมูลแสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ขอมูลทั่วไป

จํานวน (N=52)

รอยละ

อายุ
25–35 ป
1
36-45 ป
16
46–55 ป
28
56-65 ป
7
(คาเฉลี่ย = 48.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 6.47 คาต่ําสุด = 32 คาสูงสุด = 61)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
30
มัธยมศึกษาตอนตน
5
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1.9
30.8
53.8
13.5

57.7
9.6

ตาราง 1 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.
อนุปริญญา/ปวส
ปริญญาตรี

จํานวน (N=52)

รอยละ

14

26.9

2
1

3.8
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 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 59,378.32 คาต่ําสุด = 80 คาสูงสุด = 210,000)
2. ขอมูลการใชและสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
พืชที่ปลูกนอกจากปลูกตนหอม สวนใหญเปนขาวโพด คิดเปนรอยละ 90.4 รองลงมา ขาว คิดเปนรอยละ 78.8
ฟกทอง คิดเปนรอยละ75 พืชผัก คิดเปนรอยละ 71.2 อื่น ๆ คิดเปนรอยละ 7.7 และสวนผลไม คิดเปนรอยละ 5.8 ตามลําดับ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชฉีดพนตนหอม สวนใหญใชสารกําจัดแมลง คิดเปนรอยละ 84.6 รองลงมาสารกําจัดวัชพืช คิดเปน
รอยละ 82.7 สารกําจัดเชื้อรา คิดเปนรอยละ 69.2 และสารอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 11.5 ตามลําดับ อุปกรณฉีดพนสารเคมี
กําจัดศัตรูสวนใหญใชแบบสะพายหลัง คิดเปนรอยละ 73.1 รองลงมา แบบเครื่องยนต คิดเปนรอยละ 25 เหตุผลในการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชสวนใหญประสบปญหาแมลงและศัตรูพืช คิดเปนรอยละ 90.4 รองลงมา ปองกันการเกิดปญหา
ศัตรูพืชรบกวน คิดเปนรอยละ 88.5 ผูบริโภคนิยมผักสวยงาม คิดเปนรอยละ 53.8 เพิ่มผลผลิต คิดเปนรอยละ 46.2 และอื่น ๆ
คิดเปนรอยละ 7.7 ตามลําดับ ชองทางการไดรับขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสวนใหญโทรทัศน คิดเปนรอยละ 57.7
รองลงมา วิทยุ คิดเปนรอยละ 67.3 แผนพับ คิดเปนรอยละ 61.5 โปสเตอร คิดเปนรอยละ 44.2 เพื่อนบาน คิดเปนรอยละ 28.8
เจาหนาที่เกษตร คิดเปนรอยละ 26.9 ตัวแทนจําหนาย คิดเปนรอยละ 17.3 และอื่น 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 พื้นที่ทําการปลูกตนหอมเฉลี่ย 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 ครั้ง ตอรอบการปลูก ต่ําสุด 1 ครั้งตอรอบการปลูก สูงสุด 10 ครั้งตอรอบการปลูก ดังตาราง 2
ตาราง 2 ขอมูลแสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามลักษณะการใชและสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
การใชและสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
พืชที่ปลูกนอกจากปลูกตนหอม
ขาวโพด
ฟกทอง
ขาว
พืชผัก
สวนผลไม
อื่น ๆ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชฉีดพนตนหอม
สารกําจัดแมลง
สารกําจัดวัชพืช
สารกําจัดเชือ้ รา
สารอื่น ๆ

จํานวน (คน)

รอยละ

47
39
41
37
3
4

90.4
75.0
78.8
71.2
5.8
7.7

44
43
36
6

84.6
82.7
69.2
11.5

38
13
0

73.1
25.0
0.0

47

90.4

24

46.2

46

88.5

28
4

53.8
7.7

30
23
14
9
35
15
32
1

57.7
44.2
26.9
17.3
67.3
28.8
61.5
1.9

อุปกรณฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรู
แบบสะพายหลัง
แบบเครือ่ งยนต
อื่น ๆ
เหตุผลในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ประสบปญหาแมลงและ
ศัตรูพืช
เพิ่มผลผลิต
ปองกันการเกิดปญหาศัตรูพืช
รบกวน
ผูบริโภคนิยมผักสวยงาม
อื่น ๆ
ชองทางการไดรับขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
โทรทัศน
วิทยุ
แผนพับ
โปสเตอร
เพื่อนบาน
เจาหนาที่เกษตร
ตัวแทนจําหนาย
อื่น ๆ

206

3. พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช กลุมไดรับโปรแกรม กอนและหลังศึกษา พบวาพฤติกรรม
การเลือกชื้อสารเคมีที่มีฉลาก มีเครื่องหมายแสดงคําเตือน ชื่อสารเคมี ชื่อผูผลิต เลขทะเบียนวัตถุอันตราย พฤติกรรมการผสม
สารเคมีใหเขากันโดยใชไมกวน พฤติกรรมขณะฉีดพนอยูเหนือลม พฤติกรรมระหวางการพนสารเคมีหยุดพักดื่มน้ําหรือ
รับประทานอาหารในบริเวณฉีดพน พฤติกรรมเมื่อสารกําจัดศัตรูพืชกระเด็นเขาตาควรลางดวยน้ําสะอาดหลาย ๆ ครั้ง และ
พฤติกรรมลางภาชนะและอุปกรณการฉีดพนสารกอนเก็บกอนและหลังศึกษา สัมพันธกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 กลุมไมไดรับโปรแกรมกอนและหลังศึกษา พบวา ไมสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ผลกระทบทางสุขภาพ
เปรียบเทียบผลกระทบทางกาย จากการตรวจระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเทอเรส (AChE) พบวากลุมไดรับโปรแกรม
และกลุมไมไดรับโปรแกรมกอนและหลังศึกษามีคาเฉลี่ยลดลงไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
เปรียบเทียบผลกระทบทางกาย จากการสัมภาษณ กลุมไดรับโปรแกรม กอนและหลังศึกษา พบวาอาการ เจ็บคอ
คอแหง คันผิวหนัง ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ มึนงง หนามืด หายใจติดขัด และกลามเนื้อออนแรง กอนและหลังศึกษา สัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุมไมไดรับโปรแกรมกอนและหลังศึกษา พบวา ไมสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
เปรียบเทียบผลกระทบทางจิตและสังคม กลุมไดรับโปรแกรม กอนและหลังศึกษา พบวา ความรูสึกกังวลวา
สารเคมีที่ใชจะสงผลตอสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และญาติพี่นอง รูสึกหงุดหงิด เครียด ที่ตองคลุกคลี จําเปนตองใช
สารเคมี รูสึกกังวลวาตนเองจะไดรับผลกระทบเจ็บปวยจากการใชสารเคมี รูสึกวาตนเองเจ็บปวยเนื่องจากไดรับสารเคมี
รูสึกไมสบายใจ ในอาการแสดง ที่เกิดขึ้นจากการใชสารเคมี และรูสึกกังวลวาภูมิปญญาทองถิ่นดานการกําจัด
ศัตรูพืชลดลงหรือสูญหายไปกอนและหลังศึกษาลดลงสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุมไมไดรับ
โปรแกรมกอนและหลังศึกษา พบวา ไมสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรม ผลกระทบทางสุขภาพกาย จิต และสังคม พบวา พฤติกรรม
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ผลกระทบทางสุขภาพกาย จิตและสังคม กลุมไดรับโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม ดีขึ้น
แตกตางกวากอนไดรับโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลําดับ กลุมไมไดรับโปรแกรมพบวาพฤติกรรม
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ผลกระทบทางสุขภาพกาย จิตและสังคม ไมแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตามลําดับ คาเฉลี่ย ระดับเอนไชมอะซิติลโคลีนเอสเตอเรสกลุมไดรับและไมไดรับโปรแกรม กอนและหลังเขาโปรแกรม
พบวา มีคาเฉลี่ยลดลงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 3
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ตาราง 3 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรม ผลกระทบทางสุขภาพกาย จิตและสังคม
หัวขอ

กอนเขาโปรแกรม

หลังเขาโปรแกรม

Median ( P25th-P75th )

Median ( P25th-P75th )

ระดับ
นัยสําคัญ

23.50(21-26)

28(26-29)

0.000*

24(23-26)

24.50(24-26)

0.816

พฤติกรรม
กลุมไดรับโปรแกรม
กลุมไมไดรับโปรแกรม

ระดับเอนไชมอะซิติลโคลีนเอสเตอเรส
กลุมไดรับโปรแกรม

8658(7956-9185)

7488(6728-3717)

0.004*

กลุมไมไดรับโปรแกรม

8775(8190-9185)

7722(7137-8307)

0.002*

3.50(1-8)

0.50(0-1)

0.001*

3(1-6)

2(1-6)

0.638

กลุมไดรับโปรแกรม

7(4-10)

5(2-6)

0.011*

กลุมไมไดรับโปรแกรม

8(5-9)

8(5-9)

0.810

ผลกระทบทางสุขภาพกาย
กลุมไดรับโปรแกรม
กลุมไมไดรับโปรแกรม
ผลกระทบทางจิตและสังคม

หมายเหตุ:

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางในการวัดผล Pretest กลุมไดรับโปรแกรมและกลุมไมไดรับ
โปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมีของเกษตรกรปลูกตนหอม
กลุมไดรับโปรแกรม และกลุมไมไดรับโปรแกรม พบวา พฤติกรรม Ache ผลกระทบทางสุขภาพกาย ผลกระทบ
ทางจิตและสังคม ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

วิจารณและสรุปผล
จากการศึกษาเรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมี
ในกลุมเกษตรกรปลูกตนหอมในพื้นที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรองคําหลวง ตําบลแมนาเรือ อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา โดยการอบรมใหความรูเรื่องสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พฤติกรรมการใชสารเคมี ขอมูลผลกระทบจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช การปองกันโรคและศัตรูตนหอมที่สําคัญ และการเรียนรูแบบมีสวนรวม วิเคราะหผลกระทบทางสุขภาพ
สรางภาพที่พึงประสงค กระบวนการกลุม รวมสนทนา กําหนดเปาหมาย และหาแนวทางเพื่อแกปญหาผลกระทบทางสุขภาพ
จากการใชสารเคมีในกลุมเกษตรกรปลูกตนหอม พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
ผลกระทบทางสุขภาพกาย จิตและสังคม พบวา พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ผลกระทบทางสุขภาพกาย จิตและสังคม
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กลุมไดรับโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม ดีขึ้น แตกตางกวากอนไดรับโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลุมไมไดรับโปรแกรมพบวาพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ผลกระทบทางสุขภาพกาย จิตและสังคม ไมแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คาเฉลี่ย ระดับเอนไชมโคลีนเอสเทอเรสกลุมไดรับและไมไดรับโปรแกรม กอนและหลัง
เขาโปรแกรม พบวา มีคาเฉลี่ยลดลง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับภาคิน บัวผัน
(2553) ศึกษากระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรการลดพฤติกรรมเสี่ยงตอการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ในเขตพื้นที่สถานีอนามัยหวยจระเข อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา กระบวนการมีสวนรวมดวย
เทคนิค AIC พบวาคะแนนเฉลี่ยความรูของเกษตรกรเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สัดสวนของเกษตรกรที่มีทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชของ
กลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม และคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตนที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดวัชพืชของเกษตรกร
กลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เชนเดียวกับ ธีรพัฒน สุทธิประภา (2550) ศึกษา
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการลดผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากการใชสารเคมีและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสารเคมี พบวา หลังจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม สารเคมีตกคางในดิน และการตกคางของสารเคมี
ในเลือดของเกษตรกรหลังจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมลดลงจากกอนและหลังการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมี
สวนรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสมศรี ภูแพง (2553) ศึกษาผลของกระบวนการมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในการปลูกเห็ดกระดางของเกษตรกร ตําบลโนนสะอาด อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ
พบวาหลังการทดลองเกษตรกรมีความรู เจตคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติ เพิ่มขึ้นจกกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพจากการใชสารเคมีในกลุมเกษตรกร
ปลูกตนหอมในพื้นที่โ รงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานรองคําหลวง ตําบลแมนาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ผูเขารวมไดรวมรวมสนทนา กําหนดเปาหมาย แสดงความคิดเห็นและแนวทางคัดเลือกโครงการเพื่อแกปญหาผลกระทบ
ทางสุขภาพจากการใชสารเคมีในกลุมเกษตรกรปลูกตนหอม ซึ่งแบงกิจกรรมออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. กิจกรรมที่ทําไดเอง ไดแก ลดการใชสารสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เปลี่ยนพฤติกรรมการใชสารเคมีที่ถูกตอง
การรวมกลุมทําปุยชีวภาพและปลูกผักปลอดสาร มีแกนนําขยายความรูใหกับชุมชน
2. กิจกรรมโครงการขอความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล ไดแก โครงการอบรมใหความรูเรื่องสารเคมี
และเกษตรอินทรีย และจัดตั้ง หาตลาด จําหนายผักปลอดสาร
ขอเสนอแนะ
1. การเรียนรูแบบมี สวนรวม ผูดําเนิ นกิจกรรมต องมีความรู ความเข าใจ ลํ าดั บขั้นตอนของกิ จกรรม การสราง
ความสัมพันธและบรรยากาศไมนาเบื่อ กระตุนใหผูรวมเกิดความคิด จินตนาการ และหาแนวทางแกปญหารวมกัน
2. การเรียนรูแบบมีสวนรวมสามารถนําไปประยุกตแกปญหาผลกระทบดานสุขภาพในชุมชน ซึ่งสามารถใหชุมชน
มีบทบาทรวมคิด วางแผนในการแกปญหาใหสอดคลองกับพื้นที่และความตองการของชุมชน
3. ควรนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลในการวางแผนกองทุนสุขภาพเพื่อจัดทําโครงการในการแกปญหาในพื้นที่
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพในกลุมเกษตรกรกลุมอื่น
2. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอระดับเอนไชมอะซิติลโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกร
3. ควรทําวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาผลกระทบทางสุขภาพของเกษตรกรกลุมไมปลอดภัย
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ปจจัยความเชื่อดานสุขภาพที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน ในอําเภอสองแคว จังหวัดนาน
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และปจจัยความเชื่อดานสุขภาพที่มีผลตอการสูบ
บุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในอําเภอสองแคว จังหวัดนาน โดยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ ในกลุมตัวอยาง 127 คน
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ เชิงพรรณนา และสถิติเชิงวิเคราะหไควสแควร (chi-square)
ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสูบบุหรี่ รอยละ 11.0 สูบครั้งแรกอายุต่ําสุด 12 ป เปนเพศชาย รอยละ 8.70
เพศหญิ ง ร อ ยละ 2.40 พบว า ผู ที่ สู บ บุ ห รี่ สู บ ครั้ ง แรกอายุ 12 ป ร อ ยละ 8.70 สู บ วั น ละ 1–5 มวน ร อ ยละ 100
สูบมาเปนเวลานอยกวา 1 ป รอยละ 42.90 กลุมตัวอยางสูบบุห รี่เ พราะอยากรู อยากลอง รอยละ 57.14 และพบวา
ผูที่สูบบุหรี่ ไมเคยคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ รอยละ 57.14 การรับรูโอกาสเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 66.1) ระดับ
การรับรูถึงประโยชนอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 57.5) การรับรูความรุนแรงของโรค กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และ
การรับรูถึงอุปสรรคจากพฤติกรรมการสูบบุห รี่แ ละไมสูบบุหรี่ ไมมีความสัม พัน ธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยกลุม
ตั วอย างส วนใหญ รั บรู ในเรื่ องการสู บ บุ ห รี่ ทํ า ให เ กิ ด โรคถุ ง ลมโป ง พอง การสู บ บุ ห รี่ ทํ า ให เ ป น ที่ น า รั ง เกี ย จของสั ง คม
เพราะควันบุหรี่มีกลิ่นเหม็น
ป จ จั ย ความเชื่ อ ด า นสุ ข ภาพ ด านการรั บ รู โ อกาสเสี่ ย งต อ การเป น โรคที่ เ กิ ด จากการสู บ บุ ห รี่ และการรั บ รู
ถึงประโยชนจากการสูบบุหรี่ และไมสูบบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: ความเชื่อดานสุขภาพ พฤติกรรมการการสูบบุหรี่ บุหรี่
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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
บุ ห รี่ เ ป น สิ่ ง เสพติ ด ชนิ ด แรก (กมลภู ถนอมสั ต ย , 2553) ของการนํ า ไปสู ก ารใช ส ารเสพติ ด อั น ตราย
ประเภทอื่น ๆ บุหรี่จึง เปนยาเสพติดชนิดหนึ่ง ที่มีบทบาทและอิทธิพลตอชีวิตของคนทั่วโลกมาเปนระยะเวลายาวนาน
ปญหาเรื่องการสูบบุห รี่จึง เปนสิ่ง ที่มีพิษและทําลายสุขภาพทั้งของผูเสพและบุคคลใกลชิด ตลอดจนทาใหสิ้น เปลื อง
คาใชจาย มีกลิ่นเหม็น กนบุหรี่เปนขยะ ทําใหสกปรก สีนิโคตินเกาะติดฟน สุขภาพชองปาก และสุขภาพฟนไมดี นอกจากนี้
การสูบบุหรี่ยังมีความสัมพันธอยางยิ่งตอการเกิดโรคไดมากกวา 25 โรค เชน โรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
โรคเกี่ยวกับระบบการหายใจทั้งในเด็กและผูใหญ บุหรี่นั้นเสพติดงาย และเลิกยาก วัยรุนสวนใหญที่ลองสูบบุหรี่แลว
กลายเปนผูที่ติดบุหรี่ ถึงแมจะทราบวาบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ แตเมื่อติดแลวก็ยากที่จะเลิกสูบได เนื่องจากนิโคติน
ในบุหรี่เปนสารเสพติดที่มีอํานาจการเสพติดสูง นิโคตินจากควันบุหรี่จะผานปอดเขาสูกระแสเลือด และถูกสงไปถึงสมอง
ภายในระยะเวลาเพียง 6 วินาที ซึ่งสมองจะไดรับนิโคตินเร็วกวากรณีที่ผูติดเฮโรอินไดรับเฮโรอีนจากการฉีดเขาเสนเลือด
ผลจากการที่รางกายสามารถไดรับนิโคตินอยางงายดายและรวดเร็ว จึง ทาใหผูที่ติด บุห รี่เ กิด ความ พึง พอใจทุกครั้ง
ที่สูดควันเขาสูปอด เมื่อใดที่ระดับนิโคตินในเลือดต่ําลง ผูสูบบุหรี่จะมีอาการอยากสูบบุหรี่ และตองสูบเพื่อเพิ่มระดับ
นิโคตินในเลือดใหสูงพอที่จะกระตุนสมองและประสาทในครั้งถัดไป (สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2545) ความเชื่อ
ความเขาใจผิด เกี่ยวกับบุหรี่ เปนสาเหตุหนึ่งของการนําไปสูจุดเริ่มตนของการสูบบุหรี่
จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2554 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2555) พบวา เยาวชนมีพฤติกรรม
ในการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น โดยเยาวชนไทย อายุ 13-15 ป มีอัตราการสูบบุหรี่เฉลี่ยถึง รอยละ 16.40 เพศชายมีอัตราสูบบุหรี่
รอยละ 25.40 ซึ่งมากกวาเพศหญิง ถึง 3.33 เทา อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ อยูที่ 9-12 ป (กมลภู ถนอมสัตย, 2553) ปจจัยที่ทํา
ใหเยาวชนติดบุหรี่ มักมาจากความอยากรูอยากลอง ซึ่งเปนธรรมชาติของวัยรุนคิดวาเปนเรื่องที่ทาทาย เปนเรื่องนา
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ตื่นเตนและสนุกสนาน การทําเลียนแบบบุคคลใกลชิด เลียนแบบโฆษณา มักคิดวาการที่ผูใหญสูบบุหรี่เปนจํานวนมาก
สามารถพบเห็นไดทั่วไป คงไมเปนอันตรายใด จึงเลียนแบบพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ถูกเพื่อนชักชวน บางคนมีเจตคติวา ถา
ไมสูบจะเขากับเพื่อนไมได ทําใหเพื่อนไมยอมรับเขากลุม อีกปจจัยหนึ่ง มักอางวา สูบบุหรี่เพราะความเครียด สูบบุหรี่แลว
ทําใหสมองโลง ซึ่งแทจริงแลวสารนิโคติน ในควันบุหรี่เมื่อเขาสูสมองภายในเวลา 6 วินาที จะออกฤทธิ์ ทําใหเสนเลือดแดง
หดตัว ความดันโลหิตสูงขึ้น หายใจเร็วขึ้น และกระตุนสมองสวนกลาง ทําใหรูสึกผอนคลายในระยะตน หลายคนจึงสูบบุหรี่
เพื่อคลายความเครียด แตเมื่อปริมาณนิโคตินในสมองลดลง จะทําใหเกิดอาการหงุดหงิด
ในพื้นที่ของอําเภอสองแคว จังหวัดนาน ในป พ.ศ.2556 มีจํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนสูบบุหรี่ จํานวน 18
คน จากสถิติ 3 ปยอนหลังของโรงพยาบาลสองแคว (โรงพยาบาลสองแคว, 2553-2556) พบวา ป พ.ศ. 2555 จํานวน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนสูบบุหรี่ จํานวน 12 คน ป พ.ศ. 2554 จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนสูบบุหรี่ จํานวน 10
คน และ ป พ.ศ. 2553 จํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนสูบบุหรี่ จํานวน 9 คน ตามลําดับจะเห็นไดวา การสูบบุหรี่ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตามมาหลายประการ ดังนั้นทางผู
ศึกษาจึงมีความตระหนักถึงความสําคัญที่จะชี้ใหเห็น ถึงโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ จึงศึกษาปจจัยความเชื่อดาน
สุข ภาพที่สง ผลกระทบตอพฤติกรรมการสูบบุห รี่ข องนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในอําเภอสองแคว จัง หวัด นานซึ่ง
สามารถนําไปใชในการหาแนวทางแกไขปญหาการสูบบุหรี่ในนักเรียน ซึ่งเปนการปองกันไมใหเกิดโรคตาง ๆ อันเปน
ผลกระทบมาจากบุหรี่ไดการปองกันนักเรียนไมให สูบบุหรี่ จึงเปนมาตรการสําคัญในการปองกันปญหาสังคม ซึ่งเปน
ปญหาใหญของประเทศไทยในขณะนี้ เนื่องจากสังคม มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด ทําใหปจจัยของการสูบบุหรี่มีเพิ่มมาก
ขึ้น และจําเปนตองมีการวิจัยอยูเปนระยะ เพื่อที่จะไดทราบถึงปจจัยที่เคยมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปหรือไม และอาจจะพบปจจัยใหมที่มีผลตอการพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เพื่อที่จะไดนําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการ
ควบคุมและปองกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกลุมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนได

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ปจจัยความเชื่อดานสุขภาพที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในอําเภอสองแคว จังหวัดนานเปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) โดยการใชแบบสอบถามมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และปจจัยความเชื่อดานสุขภาพที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียน
มัธยมศึ กษาตอนต น ในอําเภอสองแคว จัง หวั ด น าน ดํา เนิ นการเก็บ รวบรวมข อมู ล ในกลุม ตั วอยา ง จํานวน 127 คน
วิเ คราะหข อ มู ล โดยใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร สํ า เร็ จ รู ป ทํ าการวิ เ คราะห ข อ มูล ดั ง นี้ วิเ คราะห ขอ มู ล ทั่ ว ไปของ และ
พฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ โดยใช ส ถิ ติ ก ารแจกแจงความถี่ (Frequency) ค า ร อ ยละ (Percentage) ค า เฉลี่ ย (Mean)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะหขอมูลความเชื่อดานสุขภาพ โดยใชคาสถิติรอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ยของคะแนน (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใชส ถิติ Chi-Square วิเ คราะห
ความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไป ระดับความเชื่อดานสุขภาพ กับพฤติกรรมพฤติกรรมการสูบบุหรี่นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน ในอําเภอสองแคว จังหวัดนาน
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ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษารูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาปจจัยความเชื่อ
ดานสุขภาพ ที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในอําเภอสองแคว จังหวัดนาน
โดยการใชแบบสอบถาม ซึ่งกลุมตัวอยางมีทั้งหมด 127 คน ประกอบไปดวย การสํารวจโดยใชแบบสอบถาม ขอมูลทั่วไป
ขอมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่และปจจัยความเชื่อดานสุขภาพ รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติไควสแควร (chi-square) นําเสนอผลการศึกษาเปน 4 สวน ดังนี้
ขอมูลทั่วไป
กลุม ตัวอยางสวนใหญเ ปนเพศหญิง รอยละ 67.7 และเปนเพศชาย รอยละ 32.3 มีอายุอยูในชวง 14–15 ป
ร อ ยละ 66.1 ( Χ = 14.06, S.D. = 0.898) การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ร อ ยละ 34.6 มี เ กรดเฉลี่ ย อยู ใ นช ว ง
2.50–2.99 รอยละ 31.5 กลุมตัวอยางไมมีโรคประจําตัว รอยละ 100 ผูปกครองมีสถานภาพคู รอยละ 84.3 กลุมตัวอยางมี
รายไดตอเดือน 501–600 บาท รอยละ 41.7 ผูปกครองมีอาชีพเกษตรกร รอยละ 63.8
พฤติกรรมการสูบบุหรี่
กลุมตัวอยางไมสูบบุหรี่ รอยละ 89.00 และสูบบุหรี่ รอยละ 11.0 เปนเพศชาย รอยละ 8.70 เพศหญิง รอยละ 2.40
พบวา ผูที่สูบบุหรี่ สูบครั้งแรกอายุ 12 ป รอยละ 8.70 สูบวันละ 1–5 มวน รอยละ 100 สูบมาเปน เวลานอยกวา 1 ป
รอยละ 42.90 กลุมตัวอยางสูบบุหรี่เพราะอยากรู อยากลอง รอยละ 57.14 และพบวาผูที่สูบบุหรี่ ไมเคยคิดที่จะเลิกสูบ
บุหรี่ รอยละ 57.14
ระดับปจจัยความเชื่อดานสุขภาพ
1. ระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงในการเปนโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
กลุมตัวอยางมีระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 66.10) ระดับต่ํา (รอยละ 17.30) และ
ระดับสูง (รอยละ 16.50) กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูโอกาสเสี่ยง เกี่ยวกับเรื่องการสูบบุหรี่ทําใหเกิดโรคถุงลมโปงพอง
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 4.46 จากคะแนนเต็ม 5 รองลงมาคือ มีการสูบบุหรี่ทําใหฟนและเล็บกลายเปนสีเหลืองไดมีคาเฉลี่ย 4.27
และการสูบบุหรี่ทําใหปากมีกลิ่นเหม็นมีคาเฉลี่ย 4.06 และพบวาการสูบบุหรี่ทําใหสุขภาพแข็งแรงมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 1.33
2. ระดับการรับรูถึงความรุนแรงของโรค
กลุ ม ตั ว อย า งมี ร ะดั บ การรั บ รู ถึ ง ความรุ น แรงอยู ใ นระดั บปานกลาง (ร อยละ 71.7) ระดั บต่ํ า (ร อยละ 14.2)
และระดับสูง (รอยละ 14.2) กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูถึงความรุนแรง เกี่ยวกับเรื่องการสูบบุหรี่ระยะเวลาติดตอกัน
หลายป ทําใหเสียชีวิตจากการเปนโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ได มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 4.36 จากคะแนนเต็ม 5 รองลงมาคือ
นิโคติน เปนสารประกอบในบุหรี่ ที่ทําใหผูสูบบุหรี่ตองสูบอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ย 4.03 และการสูบบุหรี่ทําใหเกิดโรค
ไดมากกวาหนึ่งโรค มีคาเฉลี่ย 3.83 และพบวาผูที่ไมสูบบุหรี่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงกวาผูที่สูบบุหรี่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 1.39
3. ระดับการรับรูถึงประโยชน
กลุมตัวอยางมีระดับการรับรูถึงประโยชนอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 57.5) ระดับต่ํา (รอยละ 37.8) และ
ระดับสูง (รอยละ 4.7) กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูถึงประโยชน เกี่ยวกับเรื่องการสูบบุหรี่ทําใหเปนที่นารังเกียจของสังคม
เพราะควันบุหรี่มีกลิ่นเหม็นมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 4.44 จากคะแนนเต็ม 5 รองลงมาคือการสูบบุหรี่ทําใหกระวนกระวาย
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ขาดสมาธิ และทําใหการเรียนแยลงมีคาเฉลี่ย 4.42 และการสูบบุหรี่เปนการทําลายสุขภาพของผูที่อยูรอบขาง มีคาเฉลี่ย 4.36
และพบวาการสูบบุหรี่ทําใหเททําใหเปนที่ยอมรับจากเพื่อน มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 1.40
4. ระดับการรับรูถึงอุปสรรค
กลุมตัวอยางมีระดับการรับรูถึงอุปสรรคอยูในระดับสูง (รอยละ 58.3) ระดับปานกลาง (รอยละ 34.6) และระดับต่ํา
(รอยละ 7.1) กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูถึงอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องผูที่ไมสูบบุหรี่ เปนผูที่นาชื่นชมมากกวาผูที่สูบบุหรี่
มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด 4.85 จากคะแนนเต็ ม 5 รองลงมาคื อ การสู บ บุ ห รี่ ทํ า ให สิ้ น เปลื อ งเงิ น ทอง มี ค า เฉลี่ ย 4.83
และนั ก เรี ย นควรหลี ก เลี่ ย งการอยู ใ กล ผู ที่ สู บ บุ ห รี่ มี ค า เฉลี่ ย 4.65 และพบว า ผู ที่ มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง คื อ ผู ที่ ไ ม สู บ บุ ห รี่
มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 1.39
วิเคราะหความสัมพันธ ดานขอมูลทั่วไป และความเชื่อดานสุขภาพ กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
1. ความสัมพันธ ดานขอมูลทั่วไป กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา เกรดเฉลี่ยสถานภาพ
สมรสของผูปกครองรายไดของนักเรียนเฉลี่ยตอเดือน อาชีพของผูปกครอง กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่พบวาตัวแปรที่มีผล
ตอกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่ไดแก เพศ มีความสัมพันธกับกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยภาพรวมอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.000 โดยเพศชายมี พ ฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ ม ากกว า เพศหญิ ง และ ช ว งเกรดเฉลี่ ย
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.003 โดยกลุมตัวอยางที่มีอยู
เกรดเฉลี่ยในชวง 0.00–2.99 มีพฤติกรรมพฤติกรรมการสูบบุหรี่มากกวากลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉลี่ย อยูในชวง 3.00–4.00
และพบวา อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสของผูปกครองรายไดของนักเรียนเฉลี่ยตอเดือน อาชีพของผูปกครอง
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
2. ความสัมพันธระหวางขอมูลปจจัยความเชื่อดานสุขภาพกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ตาราง 1 ความสัมพันธระหวางระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงในการเปนโรคกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
การรับรูโอกาสเสี่ยง
ในการเปนโรค
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
รวม

สูบ
N
0
6
8
14

พฤติกรรมการสูบบุหรี่
ไมสูบ
รวม
%
0
4.7
6.3
11.0

N
22
78
13
113

%
17.3
61.4
10.2
89.0

N
22
84
21
127

%
17.3
66.1
16.5
100

X2

df

P

17.001*

2

0.000

จากตาราง 1 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงในการเปนโรคกับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่พบวาระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงในการเปนโรค กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยภาพรวม มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 โดยนักเรียนที่มีการรับรูโอกาสเสี่ยงในการเปนโรคสูง จะมีการสูบบุหรี่ในสัดสวน
ที่สูง
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ตาราง 2 ความสัมพันธระหวางระดับการรับรูถึงความรุนแรงของโรค กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
การรับรูถึงความรุนแรง
ของโรค
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
รวม

N
3
11
0
14

พฤติกรรมการสูบบุหรี่
สูบ
ไมสูบ
รวม
%
N
%
N
%
2.4
15 11.9 18 14.3
8.7 80 63.5 91 72.2
0
17 13.5 17 13.5
11
113 89 127 100

X2

Df

p

4.587

2

0.101

จากตาราง 2 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางระดับการรับรูถึงความรุนแรงของโรค กับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่พบวาระดับการรับรูถึงความรุนแรงของโรค กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยภาพรวม ไมมีความสัมพันธกัน
ตาราง 3 ความสัมพันธระหวางระดับการรับรูถึงประโยชน กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่
การรับรูถึงประโยชน
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
รวม

N
1
10
3
14

พฤติกรรมการสูบบุหรี่
สูบ
ไมสูบ
รวม
X2
%
N
%
N
%
0.8
47 37.0 48 37.8
7.9 63 49.6 73 57.5 13.737
2.4
3
2.4
6
4.7
11
113 89 127 100

df

P

2* 0.001

จากตาราง 3 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางระดับการรับรูถึงประโยชนกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
พบวาระดับการรับรูถึงประโยชนกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยภาพรวม มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.001
ตาราง 4 ความสัมพันธระหวางระดับการรับรูถึงอุปสรรค กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่
การรับรูถึงอุปสรรค
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
รวม

N
0
4
10
14

พฤติกรรมการสูบบุหรี่
สูบ
ไมสูบ
รวม
%
N
%
N
%
0
9
7.1
9
7.1
3.1
40 31.5 44 34.6
7.9 64 50.4 74 58.3
11
113 89 127 100
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X2

df

p

2.719

2

0.257

จากตาราง 4 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางระดับการรับรูถึงอุปสรรคกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
พบวาระดับการรับรูถึงอุปสรรค กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยภาพรวม ไมมีความสัมพันธกัน
จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงในการเปนโรคระดับการรับรูถึงความรุนแรง
ระดับการรับรูถึงประโยชน และระดับการรับรูถึงอุปสรรค กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่พบวาระดับการรับรูโอกาสเสี่ยง
ในการเปนโรค และระดับการรับรูถึงประโยชน มีความสัม พัน ธกับพฤติกรรมการสูบบุห รี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และพบวาระดับ การรับรูถึงความรุนแรง และระดับการรับรูถึง อุปสรรค ไมมีความสัมพัน ธกับพฤติกรรมการสูบบุห รี่
โดยภาพรวม

วิจารณและสรุปผล
จากการศึกษาปจจัยความเชื่อดานสุขภาพ ที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนอภิปรายผล
การศึกษาตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัยดังนี้
ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสูบบุหรี่ รอยละ 11.0 สูบครั้งแรกอายุต่ําสุด 12 ป เปนเพศชาย รอยละ 8.70
เพศหญิง รอยละ 2.40 พบวาผูที่สูบบุหรี่ สูบครั้งแรกอายุ 12 ป รอยละ 8.70 สูบวันละ 1–5 มวน รอยละ 100 สูบมาเปนเวลา
น อ ยกว า 1 ป ร อ ยละ 42.90 กลุ ม ตั ว อย า งสู บ บุ ห รี่ เ พราะอยากรู อยากลอง ร อ ยละ 57.14 และพบว า ผู ที่ สู บ บุ ห รี่
ไมเ คยคิด ที่จะเลิก สูบบุห รี่ รอยละ 57.14 การรับรู โอกาสเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง(รอยละ 66.1) ระดับการรับรูถึ ง
ประโยชนอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 57.5)
ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในอําเภอสองแคว จังหวัดนานพบวากลุมตัวอยาง
สูบบุหรี่ รอยละ 11.0 สูบครั้งแรกอายุ 12 ป รอยละ 8.70 สูบวันละ 1–5 มวน รอยละ 100 สูบมาเปนเวลานอยกวา 1 ป
รอยละ 42.90 กลุมตัวอยางสูบบุหรี่เพราะอยากรู อยากลอง รอยละ 57.14 และพบวาผูที่สูบบุหรี่ ไมเคยคิดที่จะเลิกสูบ
บุหรี่ รอยละ 57.14
ศึกษาปจจัยความเชื่อดานสุข ภาพที่มีผ ลตอการสูบบุห รี่ข องนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในอําเภอสองแคว
จังหวัดนาน พบวา
1. ระดั บ การรั บ รูโ อกาสเสี่ย งในการเปน โรค ผลการศึ กษาพบวา ระดับ การรับ รูโ อกาสเสี่ย งในการเป นโรค
มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ ที่ p > 0.05 ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ สุ ลั ย มาน มะโซ ะ (2552)
ศึกษาปจจัยความเชื่อดานสุขภาพที่มีผลตอการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนรัฐในจังหวัดปตตานี
พบว า การรั บรู ถึง โอกาสเสี่ยงมีผ ลตอการสูบบุ ห รี่ข องนักเรียนอยา งมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 สอดคลอ งกั บ
การศึกษาของ ธนารัตน จันดามี (2551) ศึกษาถึงการใชโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
ร ว มกั บ แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมต อ พฤติ ก รรมการป อ งกั น การสู บ บุ ห รี่ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 โรงเรี ย น
ขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายพบวากลุมทดลองที่มีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคที่เกิด
จากการสูบบุหรี่มีความตั้งใจที่จะไมสูบบุหรี่และการปฏิเสธการสูบบุหรี่มากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และสอดคลองกับการศึกษาของใจเพชร พลสงคราม (2549) ศึกษาถึงผลการใชโปรแกรมสุขศึกษาโดยใชกระบวนการ
กลุมรวมกับแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพเพื่อปรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของหัวหนาครอบครัวศูนยสุขภาพชุมชนนาขา217

โคกคอน อําเภอทาบอจังหวัดหนองคายพบวากลุมทดลองที่มีคาเฉลี่ยการรับรูดานโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคที่เกิดจาก
การสูบบุหรี่มีการปฏิบัติตัวในการลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่มากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. ระดั บ การรั บ รู ถึ ง ความรุ น แรงผลการศึ ก ษาพบว า ระดั บ การรั บ รู ถึ ง ความรุ น แรงไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่ p > 0.05 ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของ สุลัยมาน มะโซะ (2552) ศึกษาปจจัยความเชื่อดาน
สุขภาพที่มีผลตอการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนรัฐในจังหวัดปตตานี พบวา การรับรูความรุนแรง
มีผลตอการสูบบุหรี่ของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ระดับการรับรูถึงประโยชน ผลการศึกษาพบวา ระดับการรับรูถึงประโยชน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ที่ p > 0.05 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุลัยมาน มะโซะ (2552) ศึกษาปจจัยความเชื่อดานสุขภาพที่มีผล
ตอการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนรัฐในจังหวัดปตตานี พบวา การรับรูถึงประโยชนมีผลตอการ
สูบบุหรี่ของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ระดับการรับรูถึงอุปสรรคผลการศึกษาพบวา ระดับการรับรูถึง อุปสรรคไมมีความสัม พัน ธกับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ที่ p > 0.05 สอดคลองกับการศึกษาของ สุลัยมาน มะโซะ (2552) ศึกษาปจจัยความเชื่อดานสุขภาพที่มีผลตอ
การสูบบุหรี่ของนักเรียนชายมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนรัฐในจังหวัดปตตานี พบวา การรับรูถึงอุปสรรคไมมีผลตอการ
สู บ บุ ห รี่ ข องนั ก เรี ย นและแตกต า งกั บ การศึ ก ษาของนั น ทิ ช า ฦาชา (2550) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการป อ งกั น การสู บ บุ ห รี่
ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ พบวาการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติในการปองกัน
ตนเองจากการสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลงไดดว ยความกรุณาของ ดร.อนุกูล มะโนทน อาจารยที่ปรึกษา
ซึ่งคอยดูแลใหคําปรึกษาและแกไขขอบกพรองตางๆทุกขั้นตอน ตลอดระยะเวลาของการการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ฉบับนี้รวมทั้งใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการศึกษาคนควาดวยตนเองใหสมบูรณยิ่งขึ้น ขอกราบขอบพระคุณทุกทาน
เปนอยางสูงไว ณ ที่นี้กราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ ที่กรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย รวมถึง
คณาจารยทุกทาน ตลอดจนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในเขตอําเภอสองแคว จังหวัดนาน ที่ใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม ขอบพระคุณ นายชูชาติ นางอรพิณ อิ่นอาย ที่ใหกําเนิด และสั่งสอนใหลูกเปนคนดีเสมอมา การศึกษาครั้งนี้
ประสบผลสํ า เร็จ ลงไดห ากการศึ กษาคน คว า ดว ยตนเองฉบั บ นี้เ กิด ประโยชนต อ ผูเ กี่ย วขอ งทั้ง ทางตรงหรื อทางอ อ ม
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ขอมอบความดีครั้งนี้ใหแก มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยอันทรงคุณคาควรแก
การเทิดทูน
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บทคัดยอ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ หาป จ จั ย ทํ า นายพฤติ ก รรมการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ขอมูลรวบรวมจากกลุมตัวอยาง 171 คน โดยแบบสอบถามแบงเปน 6 ตอน
คือ ปจจัยทางชีวสังคม ความรู ทัศนคติ คานิยม ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริมและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
วิเคราะหขอมูลเปนรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสัมพันธโดยใชสถิติ 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 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลพบวา
กลุมตัวอยางเคยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลรอยละ 39.77 อายุต่ําสุดที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรก คือ 8 ป
เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดื่มครั้งแรกคือเบียร รอยละ 42.65 สาเหตุที่ดื่มคืออยากลอง รอยละ 52.94 และพบวาบุคคลในครอบครัว
ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากที่สุดคือบิดา รอยละ 64.91 การศึกษาหาความสัมพันธของปจจัยทางชีวสังคมไดแก เพศ
อายุ ระดับชั้น รายไดครอบครัว การไดเงินมาโรงเรียน ปจจัยนําไดแกทัศนคติ คานิยม ความตั้งใจบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ปจจัยเอื้อไดแก การเขาถึงแหลงจําหนาย เทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน ความเพียงพอของคาใชจาย ปจจัยเสริม ไดแก
บุคคลในครอบครัวบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อน การปฏิบัติตามกฎหมายของผูจําหนายสุรา สื่อโฆษณา มีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ระดับ 0.05 สมการทํานายพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล = 13.774 - 0.481(ความตั้งใจบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล) และทํานายไดรอยละ 73.20
คําสําคัญ: พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
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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
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต ประเพณี คานิยม เปนธรรมเนียมปฏิบัติ
ที่สืบตอมา และไดรับความนิยมกันอยางแพรหลายในทุกเพศ ทุกวัย ในประเทศไทยพบวาเปนประเทศที่มีปริมาณการดื่ม
แอลกอฮอลมากจัดเปนอันดับ 5 ของโลก (WHO) และปจจุบันมีจํานวนผูดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มมากขึ้น
คือ กลุมวัยรุน โดยวัยรุนเพศชายอายุ 11–19 ป มีการบริโภคเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล ประมาณ 1.06 ลานคน คิดเปน
รอยละ 21.23 ของประชากรในกลุมอายุนี้ ปรากฏการณที่นาเปนหวงคือ นักเรียนชายและหญิงระดับชั้นมัธยมปลาย และระดับ
ปวช. ที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลประมาณ รอยละ 50 เริ่มดื่มเมื่ออายุต่ํากวา 15 ป ทั้งนี้ ผูชายเริ่มตนดื่มในอายุนอยกวา
ผูหญิง แตกลุมผูหญิงวัย 15–19 ป เปนกลุมที่นาจับตามากที่สุดเนื่องจากมีการเพิ่มจํานวนเกือบ 6 เทา คือ จากรอยละ 1.0
เปนรอยละ 5.6 และในกลุมหญิงในวัยนี้เปนผูดื่มประจําถึง รอยละ 14.1 (ดื่ม 1-2 ครั้งตอสัปดาหถึงดื่มครึ่งวัน) จากการสํารวจ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในป 2554 ของศูนยวิจัยปญหาสุรา สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข (2556) พบวาคนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป เปนนักดื่มปจจุบัน (Current drinker) หรือผูที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลใน 12 เดือนที่ผานมาจํานวน 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 และจากรายงานสถานการณการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลรายจังหวัด ของศูนยวิจัยปญหาสุรา สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ใน
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จังหวัดพะเยา พบวาความชุกของนักดื่มในประชากรอายุ 20 ปขึ้นไป รอยละ 56.4 ความชุกของนักดื่มในประชากรวัยรุน
(อายุ 15–19 ป) รอยละ 30.4 เปนอันดับที่ 1 ของประเทศไทย สงผลใหดัชนีความเสี่ยงตอปญหาแอลกอฮอลในจังหวัดพะเยา
(0.766) เปนอันดับที่ 1 ของประเทศเชนเดียวกัน จากขอมูลดังกลาวสภาพแวดลอมรอบตัวเด็กเปนปจจัยที่สําคัญตอการ
เปนนักดื่ม และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเด็ก และเยาวชนไทยเติบโตในสภาพแวดลอมที่เห็นวาการดื่ม
สุราเปนเรื่องธรรมดา สภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยแรงสนับสนุนการดื่ม และเด็กเขาถึงสุราไดงาย จากการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการเปดรับปจจัยแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน ยืนยันวา ปจจัยแวดลอมไดแก
การเปดรับสื่อโฆษณา การเติบโตในครอบครัวที่มีนักดื่ม อิทธิพลของเพื่อน บริบทในชุมชนที่มีการดื่มมาก คานิยมทางสังคม
ความสามารถในการซื้อหรือ ราคาเครื่องดื่มที่ไมแพง และความยากงายในการซื้อลวนเปนปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการดื่มของเยาวชนไทย นอกจากนี้ยังมีความจริงที่สะทอนสภาพสังคมไทยวาคนไทยใชเวลาเฉลี่ยเพียง 4.5 นาที
ในการเดินทางไปรานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมไปถึงการสํารวจพบวา เด็กและเยาวชนที่อายุต่ํากวา 20 ป ถึงรอยละ 98.7
ยังสามารถซื้อหาเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดดวยตนเอง (ศูนยวิจัยปญหาสุรา สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข, 2556)
อําเภอเชียงมวนเปนอําเภอหนึ่งซึ่งอยูทางตอนใตของจัง หวัดพะเยา มีอาณาเขตทางทิศตะวันออกติดตอกับ
อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน และทางทิศใตติดตอกับอําเภอสอง จังหวัดแพร ซึ่งเปนแหลงผลิตและสงออกผลิตภัณฑสุราเสรี
แหลงใหญของภาคเหนือ อีกทั้งในชุมชนยังมีการผลิตสุราเสรีดื่มกันเองภายในชุมชน ซึ่งมีการเขาถึงแหลงจําหนายไดงาย
ประกอบกับการแบงขายในราคาถูก ทําใหประชาชนเขาถึงและซื้อหาไดงาย จากการศึกษาขอมูลที่ผานมาของอําเภอเชียง
มวนในป 2547-2549 พบวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสาเหตุหนึ่งของอุบัติเหตุทั้งจากการจราจร การพลัดตกหกลม ตกจากที่สูง
การจมน้ํา ถึงแมจะเปนจํานวนไมมากในแตละป แตก็เปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดการเสียชีวิต และเกิดความพิการในประชาชน
ที่อยูในวัยแรงงานของอําเภอ ซึ่งยังไมมีงานวิจัยที่ทําการศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุน โดยเฉพาะ
กลุมนักเรียนมัธยมศึกษาที่อยูในชวงวัยรุนตอนตนในระดับอําเภอ
จากปญหาดังกลาว จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ภายใตบริบทของ
สังคม ที่แตกตางกันในกลุมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเปนจุดเริ่มตนในการกําหนดแนวทางในการสรางมาตรการทาง
สังคมไปสูการปองกันและแกไขปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในอนาคตอยางเปนระบบ อีกทั้งจังหวัดพะเยาเปน
จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือที่คอนขางมีสังคม ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมที่หลากหลายซึ่งเอื้อใหเกิดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และดวยสถานการณปจจุบันจากนโยบายการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลเสรี สงผลใหผลิตภัณฑประเภทนี้เพิ่มมาก
ขึ้นในชุมชน ดังนั้น ทางจังหวัดไดเล็งเห็นความสําคัญที่จะตองสรางแนวคิดและแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบขอมูลดานการ
ผลิตการจําหนาย การบริโภค ตลอดจนผลกระทบอันเนื่องมาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเสนอมาตรการ เพื่อ
ปองกันแกไขปญหาในอนาคต จึงไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภค
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอลข องนักเรี ยนมัธ ยมศึกษาตอนตน เพื่อใหท ราบป จจัยที่ มีผ ลตอ พฤติก รรมการบริโ ภคเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนควบคุม และปองกันปจจัยที่เปนสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา และสรางมาตรการที่เหมาะสมในการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน และประชาชน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเชียงมว น
จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเชียงมวน
จังหวัดพะเยา
3. เพื่อศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอ
เชียงมวน จังหวัดพะเยา

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2557 ในสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา จํานวน 296 คน กลุมตัวอยางจํานวน 171 คน โดยการสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้น (Stratified Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก
1.1 ปจจัยทางชีวสังคม
1.2 ความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1.3 ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1.4 คานิยมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1.5 ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สถานที่ทําวิจัย
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
ระยะเวลาการทําวิจัย
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เสร็จสิ้น 30 เมษายน พ.ศ. 2558 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 เดือน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ประยุกตมาจากดุษฏี แสงดํา, 2552 เพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูล
เรื่องการศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเชียงมวน
จังหวัดพะเยา โดยใชแบบสอบถาม แบงเปน 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางชีวสังคมของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับชั้น ลักษณะการพัก
อาศัย สถานะครอบครัว การประกอบอาชีพของครอบครัว รายไดของครอบครัว การไดรับเงินมาโรงเรียน ซึ่งเปนคําถามมี
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ลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (check list) และเติมขอความ จํานวน 8 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งเปนคําถามมีลักษณะเปนแบบสํารวจ
รายการ (check list) และเติมขอความ จํานวน 5 ขอ เปนแบบเลือกตอบตามระดับการปฏิบัติ 5 ระดับ จํานวน 1 ขอ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล แบบถูกผิด จํานวน 20 ขอ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ เกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล วัดตามวิธีของ Likert’s scale
จํานวน 10 ขอ
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับคานิยมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล วัดตามวิธีของ Likert’s scale จํานวน 10 ขอ
ตอนที่ 6 แบบสอบถามปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล วัดตามวิธีของ Likert’s scale
จํานวน 60 ขอ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การหาความตรงของเนื้อหา (Content validity) ผูศึกษานําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย หัวหนาสาธารณสุขอําเภอเชียงมวน 1 ทาน หัวหนางานควบคุมโรค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 1 ทาน หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชนบานมาง 1 ทาน และอาจารยมหาวิทยาลัยพะเยา 1 ทานเปนผู
พิจารณา ตรวจสอบเนื้อหา และนําผลไปวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : The Index of Item Objective Congruence) โดย
คาดัชนีความสอดคลองที่ยอมรับไดคือชวง 0.50-1.00 เทานั้นจึงจะนํามาเปนขอคําถาม
2. การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ผูศึกษานําแบบสอบถามที่ประยุกตมาจาก ดุษฏี แสงดํา,
2552 ซึ่งไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร
ซึ่งผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิแลวไปทดลองใชกับกลุมที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง แลวคํานวณหาคาความเชื่อมั่น
ของขอมูล โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอน บราค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นแตละดาน ดังนี้ ดานความรู
มีคาเทากับ 0.76, ดานทัศนคติมีคาเทากับ 0.72, ดานคานิยมมีคาเทากับ 0.90 และดานปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริมมีคา
เทากับ 0.91
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดเสนอโครงรางการคนควาแบบอิสระตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยพะเยาและไดรับการอนุมัติหมายเลข 57 02 02 0023
จากนั้น ผูศึกษาจึงไดดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยไดชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา วิธีการศึกษา และขอ
ความรวมมือจากกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ โดยการเขารวมในการศึกษานี้เปนไปตามความสมัครใจของ
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเขารวมการศึกษาไดตลอดเวลา โดยไมมีผลเสียใด ๆ ตอกลุมตัวอยาง
และขอมูลที่ไดจะนํามาวิเคราะหและนําเสนอในภาพรวม นํามาใชประโยชนทางดานวิชาการเทานั้น
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยเพื่อเปนแบบสอบถามขอมูลแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเชียงมวน
จังหวัดพะเยา
2. ยื่นเสนอพิจารณาโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยจากมหาวิทยาลัยพะเยา
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3. ขออนุมัติหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา
4. นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยาถึง ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม เพื่อขออนุญาต
5. ดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามเขาไปสัมภาษณ ผูศึกษานําแบบสอบถามที่จัดเก็บ
ไดมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง
6. ทํ าการลงรหัส และจัด ระบบขอมูล ในการวิเ คราะห ขอมูล เพื่อวิเ คราะหห าคาทางสถิติ เ พื่อทําการทดสอบ
สมมติฐานและรายงานผลการวิจัยตอไป
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดวยการวิเคราะห ดังนี้
1. วิเคราะหโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหหาตัวแปรที่อาจมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทีละตัวแปร โดยใชสถิติ
สหสัมพันธ (Correlation)
3. วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple regressions) เพื่อหาความสัมพันธระหวาง พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และตัวแปรปจจัยหลายตัวพรอม ๆ กัน

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ปจจัยทางชีวสังคม
ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเชียงมวน 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 รองลงมาคือรับจางทั่วไป รอยละ 35.09 ครอบครัวมีรายได
เฉลี่ย 10,422.28 บาทตอเดือน โดยมีรายไดต่ําสุด 1,500 บาทตอเดือน และสูงสุด 50,000 บาทตอเดือน กลุมตัวอยางไดเงิน
มาโรงเรียนเฉลี่ยวันละ 35.99 บาท โดยไดเงินต่ําสุดวันละ 20 บาท และสูงสุด 100 บาท
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พบวากลุมตัวอยางเคยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลรอยละ 39.77 บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกอายุเฉลี่ย
13 ป อายุต่ําสุดที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกคือ 8 ป เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดื่มครั้งแรกคือเบียร รอยละ 42.65
รองลงมา คือ ไวน/สปาย รอยละ 20.59 สาเหตุที่ดื่มครั้งแรกคืออยากลอง รอยละ 52.94 รองลงมาคือไมรูวาเปนอะไร
และเพื่อนชวน รอยละ 16.16 และ 14.71 ตามลําดับ และพบวาบุคคลในบาน หรือในครอบครัวของกลุมตัวอยางที่บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมากที่สุดคือบิดา รอยละ 64.91 รองลงมาคือมารดา รอยละ 40.94
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ตาราง 1 แสดงพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลจําแนกตามเครื่องดื่ม (N = 171)
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
1. การบริโภคสุรา
2. การบริโภคเบียร
3. การบริโภคไวน สปาย
4. การบริโภคสุราขาว สุราพื้นเมือง

เปนประจํา

บอยครั้ง

เปนบางครั้ง

4
(2.34)
5
(2.93)
2
(1.17)
2
(1.17)

4
(2.34)
5
(2.93)
4
(2.34)
11
(6.43)

15
(8.77)
14
(8.18)
11
(6.43)
6
(3.51)

นาน ๆ
ครั้ง
27
(15.79)
32
(18.71)
33
(19.30)
22
(12.87)

ไมเคย
เลย
121
(70.76)
115
(67.25)
121
(70.76)
130
(76.02)

จากตาราง 1 พบวาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยางบริโภคเบียรมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 32.75 รองลงมา คือ บริโภคสุรา และบริโภคไวน สปาย คิดเปนรอยละ 29.24 บริโภคสุราขาว สุราพื้นเมือง รอยละ 23.98
และยังพบวากลุมตัวอยางบริโภคสุราขาว สุราพื้นเมือง และสุราเปนประจําและบอยครั้งมากที่สุดคิดเปนรอยละ 7.60 และ
รอยละ 5.86 ตามลําดับ เนื่องจากสุราขาว สุราพื้นเมืองเปนผลิตภัณฑพื้นบานที่ผลิตเองในชุมชน แบงขายในราคาถูก
สามารถซื้อบริโภคไดทุกเวลา
ตอนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผลการศึ กษาหาความสั มพั นธ ของปจจัยทางชี วสังคม ได แก เพศ อายุ ระดับชั้ น ลักษณะการพั กอาศัย สถานะ
ครอบครัว การประกอบอาชีพของครอบครัว รายไดของครอบครัว การไดรับเงินมาโรงเรียน กับพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา แสดงผลการศึกษา ดังนี้
เพศ พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพศชายมีคาเทากับ 6.51 เพศหญิงมีคาเทากับ
5.44 และพบวาเพศมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.043)
อายุ พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 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
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.001)
ระดับชั้น พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ระดับชั้น ม.1 มีคาเทากับ 4.33 ระดับชั้น ม.2
มีคาเทากับ 6.27 ระดับชั้น ม.3 มีคาเทากับ 7.07 และพบวาระดับชั้นมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรม
ในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.000)
ลักษณะการพักอาศัย พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล การพักอาศัยอยูกับบิดา
และมารดา มีคาเทากับ 5.85 การพักอาศัยอยูกับบิดา มีคาเทากับ 8.67 การพักอาศัยอยูกับมารดา มีคาเทากับ 5.47 การพัก
อาศัยอยูกับญาติ มีคาเทากับ 5.95 การอยูลําพัง หรือบานพัก หอพัก มีคาเทากับ 6.33 และพบวาลักษณะการพักอาศัยไม
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.340)
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สถานะครอบครัว พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 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
เครื่องดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.281)
การประกอบอาชีพของครอบครัว พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมไดประกอบอาชีพ
มีคาเทากับ 4.75 เกษตรกรรม มีคาเทากับ 5.51 คาขาย มีคาเทากับ 6.46 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีคาเทากับ 6.63 ลูกจางของ
รัฐ/เอกชน มีคาเทากับ 6.29 รับจางทั่วไป มีคาเทากับ 6.17 และพบวาการประกอบอาชีพของครอบครัวไมมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.694)
รายไดของครอบครัว พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 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 มีคาเทากับ 5.60 รายไดมากกวา 25,001 มีคาเทากับ 5.00 และพบวารายไดของครอบครัว
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.000)
การไดรับเงินมาโรงเรียน พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 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
ในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.000)
ตาราง 2 แสดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย นํ า กั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ข องนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนตน
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ปจจัยนํา

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
0.023
-0.423**
-0.449**
-0.610**

ความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ทัศนคติเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
คานิยมเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ความตั้งใจบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
หมายเหตุ: ** สัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01

จากตาราง 2 ผลการศึกษาปจจัยนําแสดงใหเห็นวาความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมมีความสัมพันธอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (r = 0.023, P-value = 0.763) ทัศนคติเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล มี ค วามสั ม พั น ธ อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ กั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล (r = -0.423,
P-value = 0.000) คานิยมเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล (r = -0.449, P-value = 0.000) ความตั้งใจบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (r = -0.610, P-value = 0.000)
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ตาราง 3 แสดงความสัมพันธร ะหวา งปจจัยเอื้อกับพฤติกรรมการบริโ ภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลข องนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
-0.309**
-0.246**
-0.431**
0.087
-0.046

ปจจัยเอื้อ
การเขาถึงแหลงจําหนาย
เทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน
ความเพียงพอของคาใชจาย
การรับรูนโยบายของรัฐ และกฎหมายควบคุม
ทักษะการปฏิเสธ
หมายเหตุ: ** สัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01

จากตาราง 3 ผลการศึกษาปจจัยเอื้อแสดงใหเห็นวาการเขาถึงแหลงจําหนายมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (r = -0.309, P-value = 0.000) เทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมของ
ชุมชนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (r = -0.246, P-value = 0.001)
ความเพียงพอของคาใชจายมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(r = -0.431, P-value = 0.000) การรับรูนโยบายของรัฐ และกฎหมายควบคุมไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (r = 0.087, P-value = 0.258) ทักษะการปฏิเสธไมมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (r = -0.046, P-value = 0.550)
ตาราง 4 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
-0.316**
-0.422**
-0.047
-0.207**
-0.086
-0.426**

ปจจัยเสริม
บุคคลในครอบครัวบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เพื่อน
แรงสนับสนุนทางสังคม
การปฏิบัติตามกฎหมายของผูจําหนายสุรา
สัมพันธภาพในครอบครัว
สื่อโฆษณา
หมายเหตุ: ** สัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01

จากตาราง 4 ผลการศึกษาปจจัยเสริมแสดงใหเห็นวาบุคคลในครอบครัวบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (r = -0.316, P-value = 0.000) เพื่อนมีความสัมพันธ
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (r = -0.422, P-value = 0.000) แรงสนับสนุนทางสังคม
ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (r = -0.047, P-value = 0.538)
การปฏิ บัติตามกฎหมายของผูจําหน ายสุรามีความสั มพั นธอยางมีนั ยสํ าคั ญทางสถิติ กับพฤติ กรรมการบริ โภคเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล (r = -0.207, P-value = 0.007) สัมพันธภาพในครอบครัวไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับพฤติกรรม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (r = -0.086, P-value = 0.265) สื่อโฆษณามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (r = -0.426, P-value = 0.000)
ตอนที่ 4 แสดงปจจัยรวมทํานายพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ (MR)
Model
(Constant)

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
13.774
0.810

ความตั้งใจบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

-0.481

0.048

p-value
0.000
0.000

หมายเหตุ: R=0.610 R2=0.732 F=99.913
จากคาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ สามารถนํามาสรางเปนสมการเชิงเสนตรงอธิบายความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล = 13.774 - 0.481(ความตั้งใจบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล) ซึ่งหมายถึง ความตั้งใจบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เพิ่มขึ้น 1 คะแนนจะทําใหคะแนนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มขึ้น -0.481 คะแนน
ทั้งนี้ตัวแปรอิสระ คือ ความตั้งใจบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถรวมอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลไดรอยละ 73.20

วิจารณและสรุปผล
จากการศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอ
เชียงมวน จังหวัดพะเยา สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
1. พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
พบว ากลุ ม ตัว อยา งเคยบริโ ภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอลร อยละ 39.77 พบว าเป น เพศชายร อยละ 51.47 สอดคลอ งกั บ
การศึกษาของจินตนา วงศวาน (2548) ที่ศึกษาความชุกและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวานักเรียนที่ดื่มแอลกอฮอลเปนนักเรียนชายมากกวา
นักเรียนหญิง โดยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเฉลี่ยอายุ 13 ป และพบวาอายุต่ําสุดที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกคือ
8 ป โดยเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดื่มครั้งแรก คือ เบียร รอยละ 42.65 สอดคลองกับการศึกษาของอัมมันดา ไชยกาญจน
(2549) ที่ศึกษาปญหาและแนวทางการปองกันแกไขปญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดแรกที่กลุมตัวอยางดื่มมากที่สุดคือ เบียร รอยละ 54.8 สาเหตุ
ที่ดื่มครั้งแรกคืออยากลอง รอยละ 52.94 สอดคลองกับการศึกษาของปรพร แซหาน (2550) ที่ศึกษาพฤติกรรมการดื่ม
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สุราของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน: กรณีศึกษาโรงเรียนรัฐบาลในระดับอําเภอของประเทศไทย พบวาสาเหตุที่
นักเรียนสวนใหญดื่มสุราครั้งแรกคือ อยากลองรอยละ 34.45 การศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของกลุมตัวอยางอยูในระดับต่ํา โดยบริโภคเบียรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.75 รองลงมาคือบริโภคสุรา และบริโภคไวน สปาย
คิดเปนรอยละ 29.24 บริโภคสุราขาว สุราพื้นเมือง รอยละ 23.98 สอดคลองกับการศึกษาของดุษฎี แสงดํา (2552) ที่ศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร พบวาวัยรุนดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลประเภทเบียรมากที่สุด เนื่องจากเปนเครื่องดื่มที่หางาย ไมยุงยากในการบริโภค
2. ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเชียงมวน
จังหวัดพะเยา พบวา
2.1 ปจจัยทางชีวสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดแก เพศ มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
สุวรรณี แสงอาทิตย (2550) ที่ศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมเสี่ยงดานการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และสารเสพติดในวัยรุน พบวาเพศมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงดานการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และเสพสารเสพติดในวัยรุนสุขภาพปกติ (r = 0.23, p < 0.01)
อายุ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล สอดคลองกับการศึกษาของ
กัลยาณี ศรีบุระ (2550) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูบริโภคในเขตเทศบาลนคร
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน พบวาผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มีปจจัยที่มีผลตอการดื่มแอลกอฮอลตางกัน (p < .05) ระดับชั้น มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล สอดคลองกับการศึกษาของอนงค ดิษฐ
สังข (2550) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
มัธยมประชานิเวศน พบวา ระดับชั้นมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 รายไดของครอบครัว มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สอดคลองกับการศึกษาของ ประจวบ โลแกว (2552) ที่ศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
อาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจํ าหมู บ านในอํ าเภอดอยเต า จั งหวั ดเชี ยงใหม พบว า รายได มี ผลต อระดั บการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การไดรับเงินมาโรงเรียน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมใน
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมสอดคลองกับการศึกษาของมัณฑนา ขอนดอก (2555) ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระยะแรกของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
พบวาคาใชจา ยที่ไดรับของนักเรียนไมมีความสัมพันธกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระยะแรก
2.2 ปจจัยนําที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา พบวา ทัศนคติเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล สอดคลองกับการศึกษาของพรนภา หอมสินธุ และรุงรัตน ศรีสุริยเวศน
(2552) ที่ศึกษาความเชื่อแบบแผนการดื่มและปจจัยทํานายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนไทยในเขตภาคตะวันออก
พบวา ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล คานิยมเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมีความสัม พันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล สอดคลองกับ
การศึกษาของดุษฎี แสงดํา (2552) ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน อําเภอลําดวน
จังหวัดสุรินทร พบวาคานิยมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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และความตั้งใจบริโภคเครื่องดื่ มแอลกอฮอลมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล สอดคลองกับการศึกษาของดุษฎี แสงดํา (2552) ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของวัยรุน อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร พบวาความตั้งใจดื่มมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.3 ปจจัยเอื้อที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา พบวา การเขาถึงแหลงจําหนายมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล สอดคลองกับการศึกษาของอนันตศักดิ์ ดาวโคกสูง (2550) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน ตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาพบวา การเขาถึงแหลงซื้อขาย
มีความสัมพันธกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนมีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล สอดคลองกับการศึกษาของบรรจง ควรคง
(2551) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดื่มสุราของวัยรุน กรณีศึกษาชุมชนสวย ลาว เขมร อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
พบวา ประเพณี วัฒนธรรม หรือกิจกรรมในชุมชนที่เอื้อตอการดื่มสุราที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการดื่มสุราแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ความเพียงพอของคาใชจายมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล สอดคลองกับการศึกษาของชลวิทย บุญศรี (2549) ที่ศึกษาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตเทศบาลนครขอนแกนพบวา ความเพียงพอของรายไดมี
ความสัมพันธกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.4 ปจจัยเสริมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน
อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา พบวา บุคคลในครอบครัวบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล สอดคลองกับการศึกษาของพงษศักดิ์ อนมอย (2553) ที่ศึกษาการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรก การดื่มแบบเมาหัวรานํ้าและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ พบวา เกือบครึ่งหนึ่งของเยาวชนมีบุคคลในครอบครัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในบานซึ่งการที่มี
บุคคลในบานดื่มอาจทําใหเกิดการเรียนรูและมีพฤติกรรมเลียนแบบได เพื่อนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล สอดคลองกับการศึกษาของดุษฎี แสงดํา (2552) ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร พบวาเพื่อนมีความสัมพันธทางบวกกับ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การปฏิบัติตามกฎหมายของผูจําหนายสุรามีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล สอดคลองกับการศึกษาของดุษฎี แสงดํา (2552) ที่ศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร พบวาการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของผู จํ าหน ายสุ รา มี ความสั มพั นธ ทางบวกกั บการดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล อย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ สื่ อโฆษณามี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล สอดคลองกับการศึกษาของศรีรัช
ลอยสมุทร และคณะ (2555) ที่ศึกษาปญหาและผลกระทบของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทางโทรทัศนตอกลุมผูบริโภค
เยาวชนและวัยรุน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญที่เลือกดื่มจากการเห็นในโฆษณามากที่สุด (60%) อาจเนื่องมาจากสื่อโฆษณา
มีการนําเสนอที่มีเนื้อหาดี โดนใจ เปนการนําเสนอแนวสรางสรรคสังคม อาจทําใหเด็กและเยาวชนอยากลองบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลได
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จากข อ มู ล ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย นํ า ป จ จั ย เอื้ อ และป จ จั ย เสริ ม กั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลพบวา ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนเนื่องจากการศึกษานี้ไดทําในชวงที่มีการขับเคลื่อนนโยบายอําเภอเชียงมวน เปน “วาระคน
เชียงมวนชวนกัน ลด ละ เลิก สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด” ซึ่งไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ผูนํา แกน
นําชุมชน ตลอดจนภาคประชาชนมีการทําบันทึกขอตกลงกันในการลด ละ เลิก สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิด
รวมกัน สงผลใหพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนลดลงตามไปดวย
3. ปจจัยรวมทํานายพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอเชียงมวน
จังหวัดพะเยา โดยผลการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ (MR) ของตัวแปรตาง ๆ สามารถทํานายพฤติกรรม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล = 13.774 - 0.481(ความตั้งใจบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล) สามารถรวมอธิบายความผันแปร
ของพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดรอยละ 73.20
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการศึกษาพบวา ความตั้งใจบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถรวมทํานายพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของนักเรียนได ดังนั้นการที่จะปองกันพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน ควรมีการรวมมือกันจากหลาย ๆ ฝายทั้งในสวนของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน และ
ครอบครัวที่จะมีการสงเสริม และสนับสนุนใหนักเรียนมีกิจกรรมที่กลาแสดงออกใหมากขึ้น อาจจะเปนการสงเสริมใหนักเรียน
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชนการเลนดนตรี เลนกีฬา รวมกลุมทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน
2. ควรมีการเสริมความรู เพื่อสรางทัศนคติ และคานิยมที่ดีใหกับนักเรียน ดานการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ใหรับรู
โทษภัยของสุรา โดยอาศัยความรวมมือของทุกฝายเริ่มตนจากการเปนตัวอยางที่ดีของผูปกครอง คณะอาจารย ผูนําทุก
ภาคสวน ผูนําชุมชน ตลอดจนประชาชน ในการลด ละ เลิกพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในโอกาสตาง ๆ
และกําหนดเปนนโยบายสาธารณะรวมกันในการดําเนินงานควบคุม และปองกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ
เยาวชนตอไป
3. ควรมีการสรางมาตรการโดยชุมชน ในการควบคุม และปองกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน นักเรียน
ตลอดจนประชาชนในชุมชน โดยการสอดสองดูแลกันและกัน มีการบังคับใชกฎหมาย มาตรการ ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับที่จริงจัง และควบคุมรานจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาเฉพาะกลุ ม ตั ว อย า งซึ่ ง เป น นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตอําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ควรมีการศึกษาใหครอบคลุมในนักเรียน
กลุมอื่น เชน นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส หรือศึกษาในกลุมวัยรุน
ในเขตอําเภอเชียงมวน เพื่อจะไดนํามาแกไขปญหาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนปญหาสังคมอื่น ๆ
ที่สืบเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนเชน ปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค ยาเสพติด และอุบัติเหตุ
เปนตน
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2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกกับกลุมตัวอยาง ตลอดจนหาปจจัยตาง ๆ ที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนในโรงเรียนตอไป
3. ควรมีการศึกษาหารูปแบบ หรือแนวทางในการดําเนินงานปองกัน และแกไขปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของนักเรียนในโรงเรียน โดยใชการมีสวนรวมของชุมชน ที่ประกอบไปดวยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เขามาแกไขปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนในโรงเรียนรวมกัน
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คําใตของสตรีในตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
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บทคัดยอ
มะเร็งปากมดลูกเปนโรคมะเร็งที่เปนปญหาทางดานสาธารสุขของโลก โดยเฉพาะในประเทศที่กําลังพัฒนา การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยความรูเกี่ยวกับโรค ปจจัยความเชื่อดานสุขภาพ และปจจัย
การไดรับขอมูลขาวสาร กับพฤติกรรมการเขารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลดอกคําใตของสตรีในตําบลดอนศรีชุม
อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ สตรีอายุ 30-60 ป ในเขตพื้นที่ตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยา จํานวน 306 คน และทําการสุมตัวอยางโดยการสุมอยางมีระบบ เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม
ดานพฤติกรรม วิเคราะหขอมูลทั่วไปโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และใชสถิติเชิงวิเคราะหดวยการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดมีปจจัยความรูเกี่ยวกับโรค โดยรวมอยูในระดับนอย รอยละ 59.8 ( Χ = 10.42,
S.D. = 3.7) ปจจัยความเชื่อดานสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกโดยรวม ประกอบดวย การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรู
ความรุนแรง และการรับรูประโยชนอยูในระดับมาก (Χ = 3.69, S.D.= 0.69, Χ = 3.79, S.D. = 0.92 และ Χ = 4.44,
S.D. = 0.52) และการรับรูอุปสรรคอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 2.82, S.D. = 0.79) ปจจัยการไดรับขอมูลขาวสารโดยรวมอยู
ในระดับมาก ( Χ = 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) ผลที่ ได จากการศึ กษาครั้ ง นี้ สามารถนํ า ไปส ง เสริ ม ให ส ตรี ก ลุ ม เป า หมายเข า รั บ การตรวจ
มะเร็งปากมดลูกตอไป
คําสําคัญ: ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม ความเชื่อดานสุขภาพ 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 ( Χ =10.42, S.D. = 3.7). the health belief factor about cervical cancer overall. Perception for risk, severity
and benefit were high ( Χ = 3.69, S.D. = 0.69; Χ = 3.79, S.D. = 0.92 and Χ = 4.44, S.D. = 0.52). Perception for
difficulty was medium ( Χ = 2.82, S.D. = 0.79). The information obtaining factor over all was high ( Χ = 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
มะเร็งปากมดลูกเปนโรคมะเร็งที่เปนปญหาทางดานสาธารสุขของโลก โดยเฉพาะในประเทศที่กําลังพัฒนา สถิติ
จากการคาดการณประมาณในป 2557 จะมีผูปวยมะเร็งปากมดลูกรายใหมเปนจํานวน 493,243 ราย ซึ่งประมาณรอยละ 80
ในประเทศที่กําลังพัฒนาของผูปวยมะเร็งปากมดลูกทั้งหมดในโลกและในทุก ๆ ปจะมีสตรีที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูก
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
โดยในจํ า นวนนี้ เ สี ย ชี วิ ต จํ า นวน 4 ราย คิ ด เป น 5.71 ต อ แสนประชากร อั ต ราป ว ย คิ ด เป น 29.62 ต อ แสนประชากร
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, 2556) โรงพยาบาลดอกคําใต รับผิดชอบประชากรในตําบลดอนศรีชุม มีอัตราการเขารับ
การตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลดอกคํ าใต ตั้งแตป 2554-2556 เป น 10,220, 10,135, 11,406 ตอแสนประชากร
ตามลําดับ และเปนตําบลที่มีผูเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่ํากวารอยละ 50 และมีจํานวนผูปวยโรคมะเร็ง
ปากมดลูกสูงเปนอันดับ 2 ของอําเภอดอกคําใตรองจากอําเภอเมืองพะเยา จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาปญหาของพื้นที่
สูงกวาขอมูลระดับจังหวัด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, 2556) ดังนั้นการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเขา
รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโรงพยาบาลดอกคําใต เพื่อนําปจจัยตาง ๆ เหลานี้ไปวิเคราะหและนําไปสูการหาแนวทางการสงเสริม
การเขารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลดอกคําใตของสตรีในตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยาตอไป
สําหรับวัตถุประสงคในการศึกษานี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยความรูเกี่ยวกับโรค ปจจัย
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ความเชื่อดานสุขภาพ ปจจัยการไดรับขอมูลขาวสาร กับพฤติกรรมการเขารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลดอกคําใต
ของสตรีในตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ดานสมมติฐานของการวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัย
ความรูเกี่ยวกับโรค ปจจัยความเชื่อดานสุขภาพ ปจจัยการไดรับขอมูลขาวสาร มีความสัมพันธกับการเขารับการตรวจ
มะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลดอกคําใตของสตรีในตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง สตรีอายุ 30-60 ป ในเขตพื้นที่ตําบลดอนศรีชุม จํานวน 10 หมูบาน อําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยา มีประชากรจํานวน 978 คน ใชสูตรการคํานวณ Cross-sectional (องอาจ นัยพัฒน, 2548) ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 306 คน และทําการสุมอยางมีระบบ (Systematic Random Sampling) โดยจํานวนตัวอยางที่เลือกมาของแตละ
หมูบานเปนสัดสวนกับจํานวนประชากรทั้งหมด และการวิจัยครั้งนี้ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่รับรองโครงการ 57 02 02 0024
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย/รวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น
ใหอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง ความชัดเจนของเนื้อหา ความชัดเจนของภาษา
ที่ใช ความสอดคลองและความครอบคลุม คําถามกับตัวแปรที่ใชในการศึกษาและวัตถุประสงคของการศึกษาแลวจึงนํามา
ปรับแกตามขอเสนอแนะ โดยถือตามเกณฑความเห็นสอดคลอง (IOC) นําเครื่องมือที่ไดมา Reliability คาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbachs alpha coefficient) มีระดับความเชื่อมั่น คา Alpha = 0.78
สําหรับเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อประเมินความรูความเขาใจในการเขารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก
โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล จํานวน 11 ขอ เปนแบบเลือกตอบ ไดแก อายุ สมรสครั้งแรก สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพหลัก รายไดของครอบครัว ผานการคลอด ญาติเปนมะเร็งปากมดลูก การตรวจมะเร็งปากมดลูก เหตุผลของการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก และเหตุผลไมเขารับการตรวจมะเร็งปาก
สวนที่ 2 ปจจัยความรูเกี่ยวกับโรค จํานวน 20 ขอ เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 3 ตัวเลือก คือ เชื่อ
ไมเชื่อ และไมทราบโดยใหเลือกเพียงคําตอบเดียว ลักษณะคําถามเปนขอความเชิงบวกและเชิงลบใหเลือกตอบ
สวนที่ 3 ปจจัยความเชื่อดานสุขภาพ จํานวน 25 ขอประยุกตมาจากแบบสอบถามของสุวิมล บุญจันทร (2551)
เปนลักษณะคําถามเปนมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 25 ขอ (การรับรูโอกาสเสี่ยง 6 ขอ การรับรูความรุนแรง 6 ขอ
การรับรูประโยชน 5 ขอและการรับรูอุปสรรค 8 ขอ) โดยใหเลือกเพียงคําตอบเดียวที่ตรงกับความรูสึกของผูตอบมากที่สุด
ลักษณะคําถามเปนเชิงบวกและเชิงลบ
สวนที่ 4 ปจจัยดานการไดรับขอมูลขาวสาร เปนคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ชวยกระตุนใหเขารับการตรวจ มีลักษณะ
เปนมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ จํานวน 8 ขอโดยเลือกเพียงคําตอบเดียวที่ตรงกับการปฏิบัติของผูตอบ
มากที่สุด ลักษณะคําถามเปนเชิงบวกทั้งหมด
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3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลผูศึกษาติดตอประสานงานกับประธาน อสม. และ อสม.
ตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เพื่อขอขอมูลและขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัย มีการชี้แจง
อธิบายใหประธาน อสม. และ อสม. ตําบลดอนศรีชุมเขาใจวัตถุประสงคของการศึกษาเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
ใหกลุมเปาหมายตอบเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ความรู ความเชื่อ และการไดรับขอมูลขาวสาร
4. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 4.1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชสถิติ Binary Logistic regression analysis

ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยความรูเกี่ยวกับโรค ปจจัยความเชื่อดานสุขภาพและปจจัย
การไดรับขอมูลขาวสารที่มีผลตอความสัมพันธกับการเขารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลดอกคําใตของสตรี
ในตํา บลดอนศรีชุม อํา เภอดอกคํา ใต จัง หวัด พะเยา มีก ารเก็บ ขอ มูล จากกลุม ตัว อยา ง จํา นวน 306 คน โดยใช
แบบสอบถาม ซึ่งขอมูลที่ได ดังนี้
1. ปจจัยสวนบุคคล ของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญรอยละ 25.5 มีอายุระหวาง 51–55 ป อายุของการสมรสครั้งแรก
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 ครั้ง รอยละ 46.7 ไมเคยทําแทง รอยละ 87.25 สวนใหญไมมีญาติเปนมะเร็งปากมดลูก
รอยละ 96.1 กลุมตัวอยางสวนใหญเคยตรวจมะเร็งปากมดลูก รอยละ 91.8 และเหตุผลที่ไปรับการตรวจมะเร็งปากมดลูก
มากที่สุด คือ การตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 75.5
2. ปจจัยความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก พบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความรูเรื่องมะเร็งปากมดลูก โดยรวม
อยู ใ นระดับ น อ ย ร อยละ 59.80 ( Χ = 10.42, S.D. = 3.7) กลุมตั วอย างตอบถูกต อง เห็นด วยกั บปจ จั ยความรู เ กี่ย วกั บ
โรคมะเร็งปากมดลูก การปองกันโรคมะเร็งปากมดลูกที่ดีที่สุด คือ การใชถุงยางอนามัยกับหญิงอื่นที่ไมใชภรรยาเปนการปองกัน
โรคมะเร็งปากมดลูก รอยละ 90.85 สวนกลุมตัวอยางตอบถูกตอง ไมเห็นดวยกับปจจัยความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก
ไดแก โรคมะเร็งปากมดลูกระยะแรกไมสามารถรักษาใหหายขาดได โดยตอบถูกสูงถึง รอยละ 95.42
3. ปจจัยความเชื่อดานสุขภาพ ประกอบดวย การรับรูโอกาสเสี่ยงโดยรวม การรับรูความรุนแรงของโดยรวม
การรั บ รู ป ระโยชน โ ดยรวมอยู ใ นระดั บมาก ( Χ = 3.69, S.D. = 0.69, Χ = 3.79, S.D. = 0.92, Χ = 4.44, S.D. = 0.52)
ตามลําดับ การรับรูอุปสรรคโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 2.82, SD. = 0.79)
4. ปจจัยการไดรับขอมูลขาวสารการเขารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.02, S.D. = 0.71)
แยกเปนรายขอ ดังตาราง 1
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ตาราง 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของปจจัยตาง ๆ
รายการ
1. ปจจัยความรูเรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกโดยรวม
2. ปจจัยความเชื่อดานสุขภาพ
2.1 การรับรูโ อกาสเสี่ยงโดยรวม
2.2 ความรูความรุนแรงโดยรวม
2.3 การรับรูประโยชนโดยรวม
2.4 การรับรูอ ุปสรรคโดยรวม
3. ปจจัยการไดรับขอมูลขาวสาร

Χ

S.D.

ระดับ

10.42

3.7

นอย

3.69
3.79
4.44
2.82
4.02

0.69
0.92
0.52
0.79
0.71

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

3. ปจจัยที่นํามาวิเคราะหหาความสัมพันธมีทั้งหมด 7 ตัวแปร ไดแก อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ รายได
ความรูเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก ความเชื่อดานสุขภาพและการรับรูขอมูลขาวสาร จากผลการวิเคราะหที่ไดตัวแปรที่มี
ความสัมพันธตอการตรวจมะเร็งปากมดลูกของกลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ อาชีพเกษตรกรรม (odds ratio = 3.854,
95%CI = 1.390-10.687) และรายได (odds ratio = 1.000, 95%CI = 1.000-1.000) สวนตัวแปรตัวอื่น ๆ ไมมีผลตอ
ความสัมพันธดังกลาว ดังตาราง 2
ตาราง 2 การวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตรวจมะเร็งปากมดลูกของกลุมตัวอยาง
รายการ
Constant
อายุ
สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หมาย/หยา/แยก
อาชีพ
รับจางทั่วไป
คาขาย
เกษตรกรรม
อื่น ๆ
รายได
ความรูเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก

B
2.419
-0.002

1.410
1.007

1.878
1.349
0.812
0.000
0.050
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Odds Ratio
11.240
0.998

4.095
2.737

6.538
3.854
2.252
1.000
1.056

95%CI

P-value

0.949-1.050

0.936

0.588-28.514
0.316-20.762

0.332
2.028
0.330

0.814-52.44
1.390-10.687
0.420-3.865
1.000-1.000
0.850-1.313

0.059
0.077
0.010**
0.702
0.035*
0.621

ตาราง 2 (ตอ)
รายการ
ความเชื่อดานสุขภาพ

B

Odds Ratio

95%CI

P-value

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

0.036

1.036

0.926-1.159

0.534

การรับรูขอมูลขาวสาร
-2 log Likelihood
Pseudo R²
N

154.364
.196
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 ผูที่มีอาชีพเกษตรกรรมจะเขารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกมากกวาอาชีพอื่น ๆ สอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้ง ไว และสอดคลอ งกั บผลการศึก ษาของนริศ รา พึ่ ง โพธิ์ ส ภ (2551) และยุ ภาพร ศรีจั นทร (2548) ที่ พ บวา อาชี พ
เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการทําใหพฤติกรรมเราเปลี่ยนไป มีผลตอการคิด การตัดสินใจ ความเขาใจซึ่งเชื่อมโยงกับทัศนคติ
และความเชื่ อ และรายได (odds ratio = 1.000, 95%CI = 1.000-1.000) มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวก หมายความว า
ผู มี ร ายได ต่ํ า จะมี ก ารเข า รั บ การตรวจมะเร็ ง ปากมดลู ก มากกว า ผู มี ร ายได สู ง สอดคล อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว และ
สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของสุ วิ ม ล บุ ญ จั น ทร (2551) และปรี ย านุ ช มณี โ ชติ และคณะ (2554) ที่ พ บว า รายได
มีความสัมพันธกับการตรวจมะเร็งปากมดลูกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของสตรีไทยในชนบท
สรุปผลการศึกษา การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยความรูเกี่ยวกับโรค
ปจจัยความเชื่อดานสุขภาพ ปจจัยการไดรับขอมูลขาวสาร กับพฤติกรรมการเขารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ในโรงพยาบาล
ดอกคําใตของสตรีในตําบลดอนศรีชุม อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา พบวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับ
โรคโดยรวม
อยูในระดับนอย รอยละ 59.80 ( Χ = 10.42, S.D. = 3.7) ปจจัยความเชื่อดานสุขภาพ ประกอบดวย การรับรูโอกาสเสี่ยง
โดยรวม การรับรูความรุนแรงของโดยรวม การรับรูประโยชนโดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.69, S.D. = 0.69,
Χ =
3.79, S.D. = 0.92, Χ = 4.44, S.D. = 0.52) ตามลําดับ การรับรูอุปสรรคโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 2.82, S.D.
= 0.79) และกลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสารการเขารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.02, S.D. =
0.71)
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใช
1. เนื่องจากสตรีกลุมเปาหมายมีความรูเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกนอย ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธกัน
อยางทั่วถึง เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึงเพื่อจะไดมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น
2. ควรมีการสรางแกนนําสตรีในหมูบานหรือชุมชน เพื่อชวยเสริมสรางความรู ความเชื่อที่ดีในการปองกันมะเร็ง
ปากมดลูก ใหมีความรูความเขาใจและความเชื่อที่ถูกตอง และหันมาใหความสําคัญของการมารับการตรวจมะเร็งปาก
มดลูกมากขึ้น
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการติดเชื้อหนอนพยาธิของนักเรียน
โรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีกลุมตัวอยางจํานวน 77 คน ไดแก นักเรียนเพศชาย และเพศหญิง
ที่เรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2557 เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน chi square นําผลการตรวจอุจจาระของนักเรียนโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง
อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ป 2557 จากโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ภูฟา
พัฒนาตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ไดทําการตรวจเปนประจําทุกป มาเปรียบเทียบผลการติดเชื้อหนอนพยาธิ
ของนักเรียน ผลการศึกษาพบวาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการติดเชื้อหนอนพยาธิของนักเรียน คือ ความรูทาง
โภชนาการและการรับประทานปลาปงแบบสุก ๆ ดิบ ๆ มีความสัมพันธกับการติดเชื้อหนอนพยาธิของนักเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: การติดเชื้อหนอนพยาธิ นักเรียน พฤติกรรม
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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
ตามประเภทและชนิดของโรค ซึ่งสาเหตุและการแพรโรคจากพฤติกรรมสุขภาพไมถูกตอง การศึกษาสถานการณโรคหนอนพยาธิ
และโปรโตซัวของประเทศไทยทําการศึกษาในชวงเดือน ธันวาคม 2551–เมษายน 2552 โดยทําการศึกษากลุมตัวอยาง
ประชากร 15,555 คน จากทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยเทคนิคการสุมแบบ cluster sampling random ทําการตรวจวินิจฉัย
ดวยเทคนิค 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 กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาในภาคอีสานพบอัตราความชุก
ของการเปนโรคพยาธิสูงสุด (รอยละ 26.0) กลุมตัวอยางที่ตรวจพบไขของพยาธิพบวาสวนใหญเปนโรคพยาธิใบไมตับ
รอยละ 8.7 รองลงมาคือ พยาธิปากขอรอยละ 6.5 ผลการตรวจนับไขของพยาธิเพื่อหาระดับความรุนแรงของโรคโรค
พยาธิใบไมตับ พยาธิปากขอ และพยาธิไสเดือน ดวยวิธี Kato’s thick smear technique พบวามีระดับความรุนแรงอยูในระดับต่ํา
จากผลการศึกษาสถานการณโปโตซัวในลําไส ดวยวิธี Formalin ether concentration technique พบวากลุมตัวอยางมีโปโตซัว
ในลําไส รอยละ 4.9 โดยพบมากในกลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาในภาคเหนือ (รอยละ 6.4) ชนิดของโปโตซัวในลําไสที่พบมาก
ที่สุด คือ Sarcocystis hominis (รอยละ 1.5) พบวา เพศชายมีสัดสวนของการตรวจพบโปโตซัวในลําไสมากกวาเพศหญิง
และพบมากในกลุมอายุ 10-14 ป (กลุมโรคหนอนพยาธิ สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค, ตุลาคม 2552)
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมอนามัยกับการติดเชื้อหนอนพยาธิของเด็กนักเรียนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จากผลการวิจัยของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนของอําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี ปการศึกษา 2551 จํานวน 198 คน พบวามีนักเรียนติดเชื้อหนอนพยาธิ รอยละ 21.7 ความสัมพันธ (p < 0.001
และ 0.004 ตามลําดับ) โดยนักเรียนที่บริโภคอาหารที่เสี่ยงตอการติดเชื้อหนอนพยาธิเปนบางครั้ง จะมีโอกาสติดเชื้อหนอนพยาธิ
เปน 11.275 เทา ของนักเรียนที่ไมไดรับประทานอาหารเหลานี้ และนักเรียนที่ไมทําความสะอาดผาเช็ดตัวผาเช็ดหนาจะมี
โอกาสติดเชื้อหนอนพยาธิเปน 3.111 เทา ของนักเรียนที่ทําความสะอาดผาเช็ดตัวผาเช็ดหนาเปนบางครั้ง สวนพฤติกรรมอื่น ๆ
ที่ศึกษาไมมีความสัมพันธกับการติดเชื้อหนอนพยาธิ
244

ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เปนพื้นที่หนึ่งเปนเปาหมายของโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียน
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ภูฟาพัฒนาตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยังไมมีการศึกษาอยางชัดเจน
ในเรื่องของพฤติกรรมอนามัยกับการติดเชื้อหนอนพยาธิในกลุมนักเรียน ประกอบกับประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีพฤติกรรมประกอบอาหารและรับประทานอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการติดเชื้อหนอนพยาธิของนักเรียนโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อนําผล
การศึกษามาเปนแนวทางในการดําเนินการใหความรูแกนักเรียนใหเกิดความตระหนักในการปองกันการติดเชื้อหนอนพยาธิ
และในกลุมเปาหมายอื่น ๆ ตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการติด เชื้อ หนอนพยาธิข องนักเรียนโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงการศึกษาในครั้งนี้ เปนศึกษาเชิงหาความสัมพันธ (Correlation research)
วิธีการศึกษา
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียนในโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 77 คน ปการศึกษา 2557
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
นํ า แบบสอบถาม เก็ บ ข อ มู ล ของนั ก เรี ย นทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง ที่ เ รี ย นอยู ชั้ น ประถมศึ ก ษา ป ที่ 1 ถึ ง
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 77 คน ปการศึกษา 2557
4. การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ไดแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน คือ
4.1 สถิติเชิงหาความสัมพันธ (Correlation research) ศึกษาขอมูลปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
ปจจัยดานประชากร ความเชื่อเรื่องอาหาร ความรูทางโภชนาการ และความรูเกี่ยวกับอาหารที่นําไปสูโรคหนอนพยาธิ
พฤติกรรม โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) เปนคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
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4.2 การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงวิเคราะห (Analytical statistics) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การติดเชื้อหนอนพยาธิของนักเรียนโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยาโดยใชสถิติ chi square และ
Independent samples t-test และนําผลการตรวจอุจจาระของนักเรียนโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา ป 2557 จากโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ภูฟาพัฒนา
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ไดทําการตรวจเปนประจําทุกป มาเปรียบเทียบผลการติดเชื้อหนอนพยาธิ
ของนักเรียน

ผลการศึกษา
1. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานประชากร
ขอมูลประชากรพบวานักเรียน จํานวน 77 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 57.1 พบ
การติดเชื้อหนอนพยาธิ จํานวน 2 คน รอยละ 50 เพศชาย จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 42.9 พบการติดเชื้อหนอนพยาธิ
จํานวน 2 คน รอยละ 50 สมาชิกภายในบานสวนใหญเปนแบบครอบครัวเดี่ยว พบการติดเชื้อหนอนพยาธิ จํานวน 3 คน
รอยละ 75 รองลงมา คือ ครอบครัวขยาย พบการติดเชื้อหนอนพยาธิ จํานวน 1 คน รอยละ 25 ผูปรุงอาหารอาหารสด
ที่นําปรุงบริโภคสวนใหญไดมาจากรานคาและตลาด พบการติดเชื้อหนอนพยาธิ จํานวน 3 คน รอยละ 75 รองลงมา คือ หาเอง
จากแหลงธรรมชาติ พบการติดเชื้อหนอนพยาธิ จํานวน 1 คน รอยละ 25 ผักสดที่ไดมาจากแหลงน้ําหรือแหลงอื่น ๆ กอนนํามา
รับประทานสวนใหญจะดําเนินการคลี่ผักลางน้ําทีละใบเพื่อใหเศษสิ่งของหรือที่อาจติดมากับพืชผักนั้นออกไปใหหมดพบ
การติดเชื้อหนอนพยาธิ จํานวน 3 คน รอยละ 75 รองลงมาคือ ลางเพียง 1 ครั้งใหเศษดินหรือทรายออกก็พอพบการติดเชื้อ
หนอนพยาธิ จํานวน 1 คน รอยละ 25 ชนิดปลาเก็ดขาว หรือปลาในตระกูลปลาตะเพียน ที่ทานนํามาปรุงเปนอาหาร
ภายในระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา ไดแก ปลาขาว ปลาสรอย ปลาซิว ปลาตะเพียน ปลาปก ปลาไสตัน และปลาอื่น 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 อาหารสดที่นําปรุงบริโภค ผักสดที่ไดมาจากแหลงน้ํา
หรือแหลงอื่น ๆ กอนนํามารับประทาน ชนิดปลาเก็ดขาว หรือปลาในตระกูลปลาตะเพียน ที่ทานนํามาปรุงเปนอาหาร
ภายในระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา ไมมีความสัมพันธกับการติดเชื้อหนอนพยาธิของนักเรียนโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง
อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา (ตาราง 1)
ตาราง 1 แสดงขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานประชากร
ผลการติดเชื้อหนอนพยาธิ
พบ
ไมพบ

รายการ
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. สมาชิกภายในบาน

2(50.0)
2(50.0)
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31(42.5)
42(57.5)

X2

P-value

0.088

0.767

รายการ

ผลการติดเชื้อหนอนพยาธิ
3(75.0)
68(93.2)
1(25.0)
3 (4.1)
0
2(2.7)

2.1 ครอบครัวเดี่ยว
2.2 ครอบครัวขยาย
2.3 อื่น ๆ (อยูกับแม พอ ปูย า ตายาย)
3. ผูปรุงอาหารในครอบครัวจบการศึกษา
3.1 ไมไดเรียน
3.2 ประถมศึกษา
3.3 สูงกวามัธยมศึกษา
4. อาหารสดที่นําปรุงบริโภคไดมาจาก
4.1 รานคา ตลาด
4.2 เลี้ยงสัตวเอง ปลูกผักเอง
4.3 หาเองจากแหลงธรรมชาติ
5. ผักสดที่ไดมาจากแหลงน้ําหรือแหลงอืน่ ๆ
กอนนํามารับประทานจะดําเนินการ
5.1 รับประทานโดยไมลางเพราะวาสะอาดอยูแลว
5.2 ลางเพียง 1 ครั้งใหเศษดินหรือทรายออกก็พอ
5.3 คลี่ผักลางน้าํ ทีละใบเพื่อใหเศษสิ่งของหรือที่อาจติดมากับ
พืชผักนั้นออกไปใหหมด
6. ชนิดปลาเก็ดขาวหรือปลาในตระกูลปลาตะเพียนทีท่ าน
นํามาปรุงเปนอาหารภายในระยะเวลา 3 เดือนที่ผา นมา
6.1 ปลาขาว
6.2 ปลาสรอย
6.3 ปลาซิว
6.4 ปลาตะเพียน
6.5 ปลาปก
6.6 ปลาไสตัน
6.7 ปลาอื่น ๆ
7. ผลการตรวจอุจจาระหาไขพยาธิ
7.1 ไสเดือน
7.2 ปากขอ
7.3 ใบไมตับ
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X2
3.431

P-value
0.180

2(50.0)
2(50.0)
0

24(32.9)
48(65.8)
1(1.4)

0.529

0.768

3(75.0)
0
1(25.0)

68(93.2)
2(2.7)
3(4.1)

3.431

0.180

0
1 (25.0)
3 (75.0)

73(100.0)

0.198

0.656

4(100.0)

73(100.0)

0.413
0.000
0.006
0.056
0.056
0.056
0.056

0.520
0.988
0.937
0.814
0.814
0.814
0.814

2(50.0)
1(25.0)
1(25.0)

73(100.0)

77.0

0.000

2. ขอ มูล เกี่ย วกับความเชื่อ เรื่อ งอาหาร ความรูท างโภชนาการ และความรูเกี่ยวกับอาหารที่นํา ไปสู
โรคหนอนพยาธิ ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
ความเชื่อเรื่องอาหาร ไมมีความสัมพันธกับการติดเชื้อหนอนพยาธิของนักเรียน ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
พบวาการเลือกซื้ออาหารมารับประทาน การยึดหลักสําคัญ การปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว การปรุงอาหารประเภทปลา
โอกาสที่รับประทานเนื้อปลาปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ สถานที่รับประทานเนื้อสัตวที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ การใชเขียง มีด หรือเครื่องมือ
อื่น ๆ สําหรับทําเนื้อสัตวสด เชน หั่น สับ เปนตน หลังจากประกอบอาหารเสร็จแลว เศษปลาสดหรือเศษอาหารที่รับประทาน
แลว และพฤติกรรมการบริโภค มีความสัมพันธกับการติดเชื้อหนอนพยาธิของนักเรียน
แตพบวาความรูทางโภชนาการ และอาหารที่นําสูโรคมีความสัมพันธกับการติดเชื้อหนอนพยาธิของนักเรียน
และวิธี ประกอบอาหารจากปลาเกล็ดขาว เช น ปลาตะเพี ยน ปลาซิว ปลาสรอย เป นตน นํ ามาปงแบบสุ กบาง ไม สุกบาง
มีความสัมพันธกับการติดเชื้อหนอนพยาธิของนักเรียนโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตาราง 2)
ตาราง 2 แสดงขอมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องอาหาร ความรูทางโภชนาการ และความรูเกี่ยวกับอาหารที่นําไปสู
โรคหนอนพยาธิ ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
รายการ

ผลการติดเชื้อหนอนพยาธิ
พบ
ไมพบ

1. การเลือกซื้ออาหารมารับประทาน ทานเลือก
โดยยึดหลักสําคัญ
1.1 ราคาถูก
1.2 หางาย
1.3 มีประโยชน
1.4 ชอบและติดใจในรสชาติ
2. ตามปกติทานปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตวอยางไร
2.1 ปรุงสุก
2.2 ดิบ
3. ตามปกติทานปรุงอาหารประเภทปลาอยางไร
3.1 ปรุงสุก
4. โอกาสที่รับประทานเนื้อปลาปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ
(ตอบไดหลายขอ)
4.1 เปนอาหารประจําวัน
4.2 งานเลี้ยงนอกบาน
4.3 หลังจับปลารวมกับเพื่อน ๆ
4.4 สถานที่จับปลา

P-value

3(75.0)
0
1(25.0)
0

15(20.5)
4(5.5)
53(72.6)
1(1.4)

6.309

0.097

4(100)
0

72(98.6)
1(1.4)

0.056

0.814

4(100)

77(100)

4.102
0.628
0.857
0.188

0.43
0.428
0.355
0.665

4(100)
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X2

77(100)

ตาราง 2 (ตอ)
รายการ

ผลการติดเชื้อหนอนพยาธิ
พบ
ไมพบ

4.5 งานประเพณี งานบุญ
4.6 ไมรับประทาน
5. สถานที่รับประทานเนื้อสัตวที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ คือ
ที่ไหน (ตอบไดหลายขอ)
5.1 ที่บาน
5.2 งานเลี้ยงนอกบาน
5.3 รานอาหาร
5.4 บานเพื่อนฝูง
5.5 งานประเพณี งานบุญ
5.6 ไมรับประทานที่ไหนเลย
6. วิธีประกอบอาหารจากปลาเกล็ดขาว เชน ปลา
ตะเพียน ปลาซิว ปลาสรอย ฯลฯ (ตอบไดหลายขอ)
6.1 นํามาทําลาบแบบสุก ๆ ดิบ ๆ
6.2 นํามาปงแบบสุกบาง ไมสุกบาง
6.3 นํามาทอด ตม แกง จนสุก
6.4 นํามาทําปลารา ปลาสม ปลาจอม เวลา
รับประทาน นํามาปรุงเครื่องแลวรับประทานเลย
7. การใชเขียง มีด หรือเครื่องมืออื่น ๆ สําหรับทํา
เนื้อสัตวสด เชน หั่น สับ ทานทําอยางไร
7.1 ใชประกอบอาหารทุกอยางในมื้อนั้นจนเสร็จสิ้น
แลวจึงทําความสะอาดครั้งเดียวเลย
7.2 ลางทําความสะอาดหลังทําปลาสด แลวจึงนําไป
ประกอบอาหารอื่น ๆ เชน หั่นผัก ฯลฯ
7.3 แยกใชตางหากสําหรับอาหารสดทุกอยาง
โดยไมปนกับอาหารแหง
8. หลังจากประกอบอาหารเสร็จแลว เศษปลาสดหรือ
เศษอาหารที่รับประทานแลว ทานทําอยางไร
8.1 โยนทิ้งใตถุนบาน
8.2 ทิ้งในถังขยะหรือหลุมขยะที่สตั วเลี้ยงคุยมากินไมได

4(100)
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77(100)

4(100)

73(100)

2(50.0)

52(71.2)

2(50.0)

18(24.7)

0

3(4.1)

2(50.0)
1(25.0)

22(30.1)
37(50.7)

X2

P-value

0.056
0.779

0.814
0.377

3.778
0.628
0.293
0.396
0.557
0.630

0.052
0.428
0.588
0.529
0.428
0.427

3.778
20.895
0.346
1.267

0.052
0.000**
0.557
0.260

1.346

0.510

1.053

0.591

8.3 ใหสุนัขหรือแมวกินดิบ
9. ลาบปลาดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ
10. ลาบหมูดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ
11. ลาบวัวดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ
12. ลาบควายดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ
13. ลาบเปดดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ
14. ลาบไกดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ
15. ลาบสัตวปาตาง ๆ
16. ปลาราดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ
17. ปลาสมดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ
18. แอบปลาสุก ๆ ดิบ ๆ
19. น้ําพริกใสน้ําปลาราดิบ
20. สมตําใสปลาราดิบ
21. ปลาปงสุก ๆ ดิบ ๆ
22. สาเหตุที่รับประทาน เพราะ
22.1 ชอบและติดใจในรสชาติ
22.2 ราคาถูก หางาย
22.3 งายตอการปรุง สะดวก รวดเร็ว
22.4 ทําใหรับประทานขาวไดมากขึ้น
22.5 ถูกชักชวนหรือมีตนนํามาให

1(25.0)

14(19.2)

4(100)

73(100)

1(25.0)
1(25.0)
0
0
2(50.0)

43(58.9)
3(4.1)
0
0
27(37.0)

0.056
0.113
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.006
0.712
0.727
1.292
1.480
0.056

0.814
0.737
0.814
0.814
0.814
0.814
0.814
0.936
0.399
0.695
0.256
0.224
0.812

4.119

0.128

หมายเหตุ: **P < 0.01

วิจารณและสรุปผล
1. จากการวิเคราะหขอมูลดานประชากร พบวาเพศ สมาชิกภายในบาน ผูปรุงอาหารในครอบครั วจบการศึกษา
อาหารสดที่นําปรุงบริโภค ผักสดที่ไดมาจากแหลงน้ําหรือแหลงอื่น ๆ กอนนํามารับประทาน ชนิดปลาเก็ดขาว หรือปลาในตระกูล
ปลาตะเพียน ที่ทานนํามาปรุงเปนอาหารภายในระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา ไมมีความสัมพันธกับการติดเชื้อหนอนพยาธิ
ของนักเรียนโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ไมสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณชัย มณีบุญยัง
และคณะ (2547, หนา 62-68) ไดทําการศึกษาระบาดวิทยาของการติดเชื้อหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนกะเหรี่ยงใกล
ชายแดนไทย-พมา อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องอาหาร ความรูทางโภชนาการ และความรูเกี่ยวกับอาหารที่นําไปสู
โรคหนอนพยาธิ พบวาความเชื่อเรื่องอาหาร ไมมีความสัมพันธกับการติดเชื้อหนอนพยาธิของนักเรียน สอดคลองกับ
งานวิจัยของกรกฤช ลิ้มสมมุติ และคณะ (2542) ไดศึกษาความเชื่อและพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคหนอนพยาธิของ
ประชาชนบานไทรดงยั้ง และบานหวยบอทอง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก แตพบวาความรูทางโภชนาการและ
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อาหารที่นําสูโรคมีความสัมพันธกับการติดเชื้อหนอนพยาธิของนักเรียนโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ไมสอดคลองกับงานวิจัยของสมจิตร ศรีศุภร และคณะ (2536,
หนา 106-112) ไดศึกษาความชุกและปจจัยที่สัม พันธกับการติด เชื้อหนอนพยาธิลําไสในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม
3. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม พบวาการเลือกซื้ออาหารมารับประทาน การยึดหลักสําคัญ การปรุงอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว การปรุงอาหารประเภทปลา โอกาสที่รับประทานเนื้อปลาปรุงสุก ๆ ดิบ ๆสถานที่รับประทานเนื้อสัตว
ที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ การใชเขียง มีด หรือเครื่องมืออื่น ๆ สําหรับทําเนื้อสัตวสด เชน หั่น สับ เปนตน หลังจากประกอบอาหาร
เสร็จแลว เศษปลาสดหรื อเศษอาหารที่รับประทานแลว และพฤติกรรมการบริโภค ไมมีความสัม พัน ธกับการติด เชื้อ
หนอนพยาธิของนักเรียน แตพบวาวิธีประกอบอาหารจากปลาเกล็ดขาว เชน ปลาตะเพียน ปลาซิว ปลาสรอย เปนตน
นํามาปงแบบสุกบาง ไมสุกบางมีความสัมพันธกับการติดเชื้อหนอนพยาธิของนักเรียนโรงเรียนบานทุงติ้ว ตําบลภูซาง
อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของกูเกียรติ สุขขี (2551, หนา56)
ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมอนามัยกับการติดเชื้อหนอนพยาธิของเด็กนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณชัย มณีบุญยัง และคณะ (2547, หนา 62-68)
ไดทําการศึกษาระบาดวิทยาของการติดเชื้อหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนกะเหรี่ยงใกลชายแดนไทย-พมา อําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 การแกปญหาการติดเชื้อหนอนพยาธิจะตองใชกระบวนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เขามาทําแผนงานควบคุมการติดเชื้อหนอนพยาธิ สงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สี่ยงตอการติดเชื้อหนอนพยาธิ
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ทราบสถานการณความชุกและความรุนแรงของการติดเชื้อหนอนพยาธิ การปองกัน
การติดเชื้อหนอนพยาธิ เปนตน
1.2 นําขอมูลมาเปนแนวทางในวางแผนการสงเสริม ปองกัน รักษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับการติดเชื้อ
หนอนพยาธิของนักเรียนและในกลุมอื่น ๆ ตอไป
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานอื่น ๆ ที่สงผลตอการติดเชื้อหนอนพยาธิ
2.2 ควรเปรียบเทียบการติดเชื้อหนอนพยาธิกับนักเรียน และกลุมเปาหมาย อื่น ๆ ในพื้นที่บริเวณใกลเคือง
เพื่อที่จะไดทราบปจจัยเสี่ยงตอกรติดเชื้อและสถานการณความชุกของการติดเชื้อหนอนพยาธิ เพื่อเปนแนวทางในการปองกัน
การติดเชื้อหนอนพยาธิในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพ
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัม พันธตอพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรคของ
ประชาชนตําบลปงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน เปนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ แบบมี
โครงสราง วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (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 ระดับทัศนคติ
และระดับการใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการรักษาโรค อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P-value < 0.05) สวนปจจัยอื่น ๆ เชน เพศ การศึกษา รายได ผลการเคยใชสมุนไพร สาเหตุที่เลือกใช การไดรับความรู
และการสนับสนุนทางสังคมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการรักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P-value > 0.05)
ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปเปนแนวทางในการวางแผน ดานการแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลปงหลวง เพื่อใหประชาชนมีการรักษาตนเองดวยสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น
คําสําคัญ: พฤติกรรมการใชสมุนไพร, 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
การใชสมุนไพรรักษาโรคเปนภูมิปญญาชาวบานที่มีการสั่งสมและสืบทอดมายาวนาน เปนทั้งศาสตรและศิลปใน
การดูแลสุขภาพซึ่งบรรพชนไดคนพบ สะทอนใหเห็นถึงความพยายามในการพึ่งตนเองเพื่อแสวงหาทางออกที่ยั่งยืนใหกับ
สุขภาพ เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณคายิ่งของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังที่ปรากฏในศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง
(กองการประกอบโรคศิลปะ, 2549) แตเมื่อการแพทยแผนปจจุบันเริ่มเขามามีบทบาทในบานเรา สรรพคุณและคุณคาของ
สมุนไพรเปนสิ่งที่เรียกไดวาภูมิปญญาโบราณก็เริ่มถูกบดบังไปเรื่อยๆ และถูกทอดทิ้งไปในที่สุด ความจริงคนสวนใหญ
ทราบวา สมุนไพรไทยเปนสิ่งที่มีคุณคาใชประโยชนไดจริง และใชไดอยางกวางขวาง แตเปนเพราะวาเราใชวิธีรักษาโรคแผนใหม
มานานมากจนวิชาแพทยแผนโบราณที่มีสมุนไพรเปนยาหลักถูกลืม ภาครัฐจึงเริ่มกลับมาเห็นคุณคาของสมุนไพรไทยอีกครั้ง
ใหมีการผสมผสานการแพทยแผนไทยและสมุนไพรเขากับระบบบริการสาธารณสุขของชุมชนอยางเหมาะสม
จากการศึกษาขอมูลเรื่องสถานการณและแนวโนมเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย ระหวางป 2546-2550 ซึ่งเปนขอมูล
จากการสํารวจอนามัยและสวัสดิการที่จัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 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
และมีแนวโนมลดลงในปตอมา (ปรียา มิตานนท, 2551) จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการรักษาโรคของประชาชน
ตําบลปงหลวงพบวา เมื่อมีการเจ็บปวยประมาณ 2 ใน 3 เขารับการรักษาแพทยแผนปจจุบันเปนสวนใหญ (75.24%)
รองลงมาซื้อยาตามรานคาในหมูบาน (16.44%) และมีเพียงจํานวนนอยเทานั้นที่ยังใชสมุนไพรในการรักษาโรค (8.32%)
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สาเหตุที่ทําใหประชาชน นิยมใชสมุนไพรลดลง เนื่องจากเห็นผลชา และรูปแบบของสมุนไพรไมสะดวกในการใช และไมแนใจ
วาความรูที่มีอยูเพียงพอ และถูกตองหรือไม เนื่องจากการใชสมุนไพรเปนการปฏิบัติตามประสบการณที่สืบทอดกันมา
และเกรงวาจะขัดแยงกับแผนการรักษาในการแพทยแผนปจจุบัน (การศึกษานอกโรงเรียนตําบลปงหลวง, 2555) จาก
ขอมูลงานบริการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปงหลวง พบวามีผูมารับบริการทางแพทยแผนไทยซึ่ง
ไดแก นวด อบสมุนไพร และประคบสมุนไพรรอยละ 7.78 ในป 2555 และ รอยละ 8.40 ในป 2556 ซึ่งจะทําใหเห็นวา
ประชาชนมีความสนใจเรื่องของแพทยแผนไทยเปนจํานวนนอย (งานบริการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลปงหลวง, 2556) และจากขอมูลการมาซื้อสมุนไพรพื้นบานในตําบลปงหลวงพบวามีผูมาซื้อสมุนไพรคิดเปนอัตรา
2,880 ตอแสนประชากร (บันทึกการมารับบริการสมุนไพรพื้นบานของนายแสวง สุทธิ, 2556)
จากสภาพปญหาและสถานการณเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยของตําบลปงหลวง หากประชาชนใหความสนใจ
และใชสมุนไพรนอยลงมีผลทําใหมูลคายาแผนปจจุบันเพิ่มมากยิ่งขึ้น ประชาชนพึ่งตัวเองนอยลงและภูมิปญญาชาวบานที่มี
การสั่งสมมานานหายไปตามกาลเวลา ดังนั้นผูทําวิจัยจึงศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการรักษาโรค
ของประชาชนตําบลปงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวสามารถนําไปสงเสริมการใชสมุนไพรใน
ทองถิ่น อีกทั้งยังสามารถนําไปสงเสริมและพัฒนาพืชสมุนไพรที่นาสนใจเปนผลิตภัณฑ และยารักษาโรคตาง ๆ ที่เปน
ประโยชนใหประชาชนตอไป นอกจากนี้ยังสามารถผสมผสานองคความรูในการพัฒนาทรัพยากร ในทองถิ่น โดยคํานึงถึง
วิถีชีวิตและสภาพแวดลอมมาใชใหเกิดประโยชนตอประชาชนในพื้นที่ใหมากที่สุด

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนรูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) โดยการใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
(Structured interview schedule) ซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม และพฤติกรรมการใช
สมุนไพรรักษาโรค และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการใชสมุนไพรรักษาโรคของของประชาชน ตําบลปงหลวง
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน
วัสดุอุปกรณ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 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 แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อถือโดยวิธีของสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970) และสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson (Kidder, Louise H. 1986) ผลการตรวจสอบ
คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.82
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วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนเพศหญิงและชาย ที่มีอายุ 25 ปขึ้นไป
อาศัยอยูจริงในพื้นที่ ตําบลปงหลวง 10 หมูบาน ไดแก บานดอนมูล บานปงหลวง บานปงใน บานหวยเย็น บานตนตอง
บานน้ําแพะ บานน้ําเคิม บานน้ําลีใต บานน้ําทา และบานมะคางาม จํานวน 1,523 คน โดยคํานวณเพื่อหาขนาดของกลุมตัวอยาง
จากประชากรทั้งหมด โดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เนื่องจากมีจํานวนประชากรที่แนนอน ในระดับความเชื่อมั่น 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) และการวิจัยครั้งนี้ไดรับใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อเปนการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง เมื่อไดรับการพิจารณาและรับรองแลวผูวิจัยจึงดําเนินการตามขั้นตอน
การวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ ใชเวลาในการดําเนินการเก็บขอมูล 1 เดือน
ขั้นเตรียมการ
1. เขียนโครงรางการวิจัย ออกแบบสอบถามการวิจัย ยื่นโครงรางการวิจัยและแบบสอบถาม เพื่อขอรับรองจริยธรรม
กับมหาวิทยาลัยพะเยา นําไปหาความตรงและความเชื่อมั่น
2. ผู ศึ ก ษาติ ด ต อ ประสานงานกั บ สาธารณสุ ข อํ า เภอนาหมื่ น และผู อํ า นวยการโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ตําบลปงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน เพื่อขอขอมูลและขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัย และประสานงาน
กับกลุมตัวอยาง ในเขตรับผิดชอบในการวิจัยในครั้งนี้
3. คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข หมูบานละ 1 คน จากหมูบานที่ทําการวิจัยจํานวน 10 หมูบาน เพื่อความสะดวก
ในเก็บขอมูล จากนั้นผูวิจัยชี้แจงแบบสอบถาม กับอาสาสมัครสาธารณสุขจํานวน 10 หมูบานที่ทําการวิจัย หมูบานละ 1 คน
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และความถูกตอง ในเก็บขอมูล ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลักหมื่น
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน
4. ผูวิจัยชี้แจงกับผูนําหมูบานและกลุมประชาชนที่มีอายุตั้งแต 25 ปขึ้นไป จํานวน 10 หมูบานในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปงหลวง อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน ถึงวัตถุประสงคในการทําศึกษาและวิธีการศึกษา
เพื่อสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน
ขั้นดําเนินการวิจัยศึกษา
อาสาสมัครสาธารณสุขจากหมูบานที่ทําการศึกษาจํานวน 10 หมูบานๆละ 1 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบแบบสอบถาม
แบบมีโครงสราง ใหกลุมตัวอยางตอบเกี่ยวกับปจจัยเจตนคติ ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม ที่มีผลตอพฤติกรรมการใช
สมุนไพรรักษาโรค
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ขั้นรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล และแปรผลขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยมีการกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05
และใชสถิติในการศึกษา 2 รูปแบบ ไดแก
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากร วิเคราะหแบบสัมภาษณ ความรู
ทัศนคติ การใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรคดวย คาสถิติ รอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ยของคะแนน (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงวิเคราะห (Analytical Statistics) ใชสถิติ Multiple linear regression วิเคราะหความสัมพันธระหวาง ขอมูล
ทั่วไปของประชากร ระดับความรู ระดับทัศนคติ ระดับการใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน ระดับการสนับสนุนทางสังคม กับระดับ
พฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษา

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไป
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาผูชาย อายุอยูในชวง 35–44 ปมากที่สุด รอยละ 64.1 กลุมตัวอยางมีอายุ
นอยที่สุด 25 ป อายุมากที่สุด 82 ป ( x = 44.22, S.D. = 11.109) มีสถานภาพการสมรสมากที่สุด 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 จากเจาหนาที่สาธารณสุข รอยละ17.4 และพบวา
กลุมตัวอยางไมเคยไดรับความรูเกี่ยวกับสมุนไพรหรือแพทยแผนไทย รอยละ 11.00
ระดับปจจัยนํา
ระดับความรูเกี่ยวกับสมุนไพรในการรักษาโรค กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับสมุนไพรรักษาโรคอยูในระดับสูง
รอยละ 60.9 รองลงมาระดับปานกลาง รอยละ 33.1 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค
และอาการเจ็บปวยในระบบทางเดินหายใจที่มีอาการไอ และระคายคอจากเสมหะ คือ มะขามปอมมีคาคะแนนตอบถูก
มากที่สุด รอยละ 94.6 รองลงมาคือความรูเกี่ยวกับ การใชสมุนไพรอยางถูกตอง คือ ใชถูกตน ถูกสวน ถูกขนาด ถูกวิธี
ถูกกับโรคและระวังเรื่องความสะอาด มีคาคะแนนตอบถูก รอยละ 91.8 และพบวาความรูเกี่ยวกับโรคหรืออาการที่ไมควร
ใชสมุนไพรรักษาคือ โรคริดสีดวงทวาร มีคาคะแนนตอบถูกต่ําที่สุด รอยละ 40.7
ระดับทัศนคติเกี่ยวกับสมุนไพรในการรักษาโรค กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติเกี่ยวกับเกี่ยวกับสมุนไพร
รักษาโรคอยูในระดับปานกลาง รอยละ 59.9 รองลงมาระดับต่ํา รอยละ 21.8 กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติเกี่ยวกับ
เรื่องการใชสมุนไพรมาประกอบอาหารเปนวิธีการรักษาโรคอีกวิธีหนึ่ง มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3.87 รองลงมาคือทัศนคติ
เกี่ยวกับเรื่อง การรับประทานพืชสมุนไพรเปนประจําชวยทําใหมีสุขภาพดี มีคาเฉลี่ย 3.76 และพบวาทัศนคติเกี่ยวกับเรื่อง
ในการรักษาโรคสามารถใชยาสมุนไพรควบคูกับยาแผนปจจุบันไดไมมีผลตอรางกาย มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 2.55
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ระดับปจจัยเอื้อ เปนการใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน กลุมตัวอยางสวนใหญมีการใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน
อยูในระดับปานกลาง รอยละ 60.3 รองลงมาระดับต่ํา รอยละ 27.1 กลุมตัวอยางสวนใหญมีการใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน
เกี่ยวกับเรื่องการนําสมุนไพรมาประกอบอาหารมีคาเฉลี่ยมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.44 รองลงมาคือการใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน
เกี่ยวกับเรื่องการปลูกสมุนไพรไวใชเองในบริเวณบาน มีคาเฉลี่ย 3.34 และพบวาการใชสมุนไพรในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับ
เรื่องการนําสมุนไพรมาประยุกตใชในการยอมสีผา มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 1.80
ระดับปจจัยเสริม คือ การสนับสนุนทางสังคมซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญมีการสนับสนุนทางสังคม อยูในระดับ
ปานกลาง รอยละ 59.9 ระดับต่ํา รอยละ 27.8 กลุมตัวอยางสวนใหญมีการสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับเรื่อง สมาชิกในครอบครัว
เห็นดวยในการใชสมุนไพรรักษาอาการเจ็บปวย มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3.13 รองลงมาคือการสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับเรื่อง
อสม.สนับสนุนและแนะนําใหใชสมุนไพรรักษาอาการเจ็บปวยเบื้องตน และพบวาการสนับสนุนทางสังคม วิทยุชุมชนแนะนํา
ใหปลูกสมุนไพรไวที่บานเพื่อใชดูแลสุขภาพที่ดี มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 2.51
ระดับพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรค กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการรักษาโรค
อยูในระดับปานกลาง รอยละ 55.2 ระดับต่ํา รอยละ 27.1 และระดับสูง รอยละ 17.7 กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรม
การใชสมุนไพรในการรักษาโรคเกี่ยวกับเรื่อง ใชวานหางจระเขรักษาแผลไฟไหมน้ํารอนลวก มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 4.07
รองลงมาคื อ มี พ ฤติ ก รรมในการใช ส มุ น ไพรในการรั ก ษาโรคเกี่ ย วกั บ การรั บ ประทานมะขามป อ มบรรเทาอาการไอ
มีคาเฉลี่ย 3.95 และพบวามีพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการรักษาโรค ใชเพชรสังฆาตเพื่อรักษาโรคริดสีดวงทวาร
มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 1.60
วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรค
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานขอมูลทั่วไประหวางตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ผลการเคยใช
สมุนไพร สาเหตุที่เลือกใช พบวา มีเพียงอายุและอาชีพเทานั้นที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการรักษาโรค
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ความสัมพันธระหวางปจจัยนําไดแก ความรูเรื่องการใชสมุนไพรในการรักษาโรคและทัศนคติเรื่องการใชสมุนไพร
ในการรักษาโรค พบวา ทั้งความรูเรื่องการใชสมุนไพรในการรักษาโรคและทัศนคติเรื่องการใชสมุนไพรในการรักษาโรค
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรในการรักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อ ไดแก การใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน พบวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช
สมุนไพรในการรักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ความสัมพันธระหวางปจจัยเสริม ไดแก การสนับสนุนทางสังคม พบวาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพร
ในการรักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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ตาราง 1 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ผลการเคยใช
สมุนไพร สาเหตุที่เลือกใช การไดรับความรู ปจจัยนํา ไดแก ความรูและทัศนคติ ปจจัยเอื้อ การใชสมุนไพร
ในชีวิตประจําวัน และปจจัยเสริม การสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรค
คาสถิติทดสอบ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
คาสัมประสิทธิ์ คาสัมประสิทธิ์
ปจจัย
(t-test)
(sig)
(b)
ถดถอย (β)
> Content
-0.059
-0.282
0.778
> เพศ
-0.035
-0.653
0.514
> อายุ
0.007
0.130
2.481
0.014*
> การศึกษา
-0.073
-1.025
0.306
> อาชีพ
0.122
0.232
4.422
0.000**
> รายได
0.035
0.553
0.581
> ผลการใชสมุนไพร
-0.054
-1.047
0.296
> สาเหตุที่เลือกใช
-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**
ในชีวิตประจําวัน
> การสนับสนุนทางสังคม
0.110
1.662
0.106
หมายเหตุ: * P-value <0.05, ** P-value <0.01

วิจารณและสรุปผล
จากการศึกษาปจจัยที่มีผ ลตอ การใช ส มุนไพรในการรักษาโรคของประชาชนตําบลปง หลวง อํ าเภอนาหมื่ น
จังหวัดนาน กลุมตัวอยางจํานวน 317 คน โดยมีวัตถุประสงค ศึกษาปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม ที่มีผลตอพฤติกรรม
การใชสมุนไพรรักษาโรคและเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยการใชสมุนไพรรักษาโรคของของประชาชน ตําบลปงหลวง
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน ไดอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานของการวิจัย ดังนี้
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวา อายุ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรคและอาชีพ
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรค ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของจารุวรรณ ศรีสรอย และ
พิไลวรรณ ลี้พล(2550) พบวา อายุ การศึกษา อาชีพ ประสบการณในการดื่มยาตมสมุนไพร การไดรับขอมูลเกี่ยวกับยา
สมุนไพรระดับความรูและระดับเตคติ มีความสัมพันธกับการบริโภคยาตมสมุนไพรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เนื่องจากสวนใหญอยูในชวง 35–44 ป ซึ่งเปนวัยทํางาน มีอาชีพเกษตรกร ทําเกษตรกรรมจําพวกพืชไร เมื่อเจ็บปวยไม
สบายการเลือกใชการรักษาดวยตนเองเบื้องตนตามวิถีชีวิตความเปนอยูในพื้นที่ตําบลปงหลวง
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2. ขอมูลปจจัยนํา
2.1 ความรูเกี่ยวกับสมุนไพรรักษาโรค ผลการศึกษา พบวา ความรูเกี่ยวกับสมุนไพรรักษาโรคมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับแนวคิด PRECEDE Model ของกรีน
และกรูเธอร (Green and Kreuter, 1991) ไดกลาวถึง ความรู วาเปนปจจัยนําที่สําคัญที่จะสงผลตอการแสดงพฤติกรรม แต
ความรูอยางเดียวไมเพียงพอที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได จะตองมีปจจัยอื่น ๆ ดวย เนื่องดวยพื้นที่
ตํ า บลป ง หลวงเป น พื้ น ที่ ช นบทอาชี พ เกษตรกรเป น ส ว นใหญ มี วิ ถี ชี วิ ต ความเป นอยู ตามบริ บททํ าให เกิ ดการเรี ยนรู ใ น
ชีวิตประจําวัน
2.2 ทัศนคติตอการใชสมุนไพรรักษาโรค ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติตอการใชสมุนไพรรักษาโรคมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 กลาวคือ ยิ่งประชาชนมีทัศนคติที่ดี
ตอการใชสมุนไพรมาก การใชสมุนไพรรักษาโรคก็จะมากตามไปดวย สอดคลองกับแนวคิด PRECEDE Model ของกรีน
และกรูเธอร (Green and Kreuter, 1991) ที่วา ทัศนคติเปนปจจัยภายในที่เปนแรงกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรม ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาของสุกิจ ไชยชมพู และคณะ (2555) พบวา ทัศนคติตอการใชสมุนไพรมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การใชสมุนไพรรักษาโรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากประชาชนตําบลปงหลวงเติบโตมากับพื้นที่และมีวิถีชีวิต
ในชนบทจึงมีผลตอระดับทัศนคติกับสมุนไพรในระดับหนึ่ง
2.3 ขอมูลปจจัยเอื้อ การใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน ผลการศึกษาพบวา การใชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองผลการศึกษา
ของสุกิจ ไชยชมพู และคณะ (2555) พบวา การใชสมุนไพรในชีวิตประจําวันประชาชน ในเขต 11 กระทรวงสาธารณสุข มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจากประชาชน
ตําบลบลปงหลวงไดนําสมุนไพรมาใชในชีวิตประจําวันเพราะบริบทพื้นที่ที่เอื้อตอการใชสมุนไพร
2.4 ขอมูลปจจัยเสริม การสนับสนุนทางสังคม ผลการศึกษาพบวา การสนับสนุนทางสังคมในการสงเสริมใหใช
สมุนไพรของประชาชนตําบลปงหลวงไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 ไมสอดคลองกับจารุวรรณ ศรีสรอย และพิไลวรรณ ลี้พล (2550) พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ
กับการบริโภคยาตมสมุนไพร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.5 พฤติกรรมการใชสมุนไพรรักษาโรค ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชสมุนไพร
รักษาโรคอยูในระดับปานกลางมากที่สุดรอยละ 55.2 ใกลเคียงกับระดับนอย รอยละ 27.1 และระดับมากที่สุดเพียงรอยละ 17.7
อาจเปนเพราะมีการใชสมุนไพรที่หลากหลายที่มีอยูในทองถิ่นรักษาอาการเจ็บปวย และมีผูใหคําปรึกษาทางดานการใช
สมุนไพรโดยหมอพื้นบานที่ผานการอบรมและชํานาญเรื่องของยาสมุนไพรจากการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือประชาชน มี
ความสะดวกในการหาทางรักษาดวยวิธีอื่นที่ไมใชสมุนไพร สอดคลองกับผลการศึกษาของสุกิจ ไชยชมพู และคณะ (2555)
พบวาประชาชนในเขต 11 กระทรวงสาธารณสุขแหงประเทศไทยมีการใชสมุนไพรอยูในระดับปานกลาง รอยละ 36.2
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การศึกษาคนควาดวยตัวเองเลมนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจากอยางดียิ่ง
จาก ดร.บุญลือ ฉิมบานไร อาจารยที่ปรึกษาที่กรุณาแนะนํา เสนอแนะ และตรวจแกไขขอบกพรอง ดวยความเอาใจใส
ตลอดมาตั้งแตตนจนเสร็จเรียบรอย
ขอขอบพระคุณ ดร.รุง วงศวัฒน อาจารยประจําสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร แขนงอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา
นางพั ช รา ถาวระ หั ว หน า กลุ ม งานคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค และเภสั ช สาธารณสุ ข สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด น า น
และนายนนทชา มานะวิ ส าร นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ชํ า นาญการ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอนาหมื่ น ได ก รุ ณ า
เปนผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม
ขอขอบพระคุณสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปงหลวง ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเมืองลี ที่ไดอนุญาตและการสนับสนุนในการลงพื้นที่เก็บขอมูล ขอขอบคุณตอประชาชนในเขต
ตําบลเมืองลีและตําบลปงหลวงที่ไดกรุณาตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ และทานอื่น ๆ ที่ไมไดกลาวนามไว
ณ ที่นี้ที่ไดกรุณาใหความสะดวก ความรวมมือ ขอเสนอแนะและอื่น ๆ ในการศึกษาคนควาดวยตัวเองครั้งนี้
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บทคัดยอ
การศึ กษาวิ จัย ครั้ ง นี้ เปน การศึก ษาวิจั ย เชิง พรรณนา โดยมี วัต ถุ ป ระสงคเ พื่ อ ศึ กษาป จจั ย ที่ มีค วามสั ม พั น ธ
กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองของผู สู ง อายุ ใ นชมรมผู สู ง อายุ ตํ า บลท า ตอน อํ า เภอแม อ าย จั ง หวั ด เชี ย งใหม
โดยศึกษาจากลุมตัวอยางที่ไดมาโดยการเลือกสุมแบบเจาะจง จํานวน 315 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งผานการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดานความตรงของเนื้อหา โดยผูเชียวชาญ 5 ทาน หาความเชื่อมั่น
ดานปจจัยสนับสนุนและพฤติกรรมการดูแลสุข ภาพของผูสูง อายุโดยวิธีห าคาสัม ประสิทธิ์แ อลฟา (Alpha Coefficient)
ของ Cronbach ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.82 และ 0.92 ตามลําดับ การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดลําดับ และคาทดสอบไคสแควร
ผลการวิจัยที่สําคัญ 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
ผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 3) ปจจัยเอื้อ ไดแก การเขาถึงสถานบริการสุขภาพ
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ 4) ปจจัยเสริม ไดแก แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
ในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจากเจาหนาที่สาธารณสุข และการรับรูขอมูลขาวสารของผูสูงอายุไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ
คําสําคัญ: ผูสูงอายุ ปจจัย พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
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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
ปจจุบันการแพทยและการสาธารณสุขเจริญกาวหนามากขึ้นทําใหประชากรผูสูงอายุทั่วโลกมีจํานวนเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว องคการอนามัยโลกพบวาสัดสวนของประชากรผูสูงอายุทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 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 จะเปนสังคมผูสูงอายุทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย,
2555) ประเทศไทยเองก็ เ ช น กั น ได เ ริ่ ม เข า สู สั ง คมผู สู ง อายุ โดยสั ด ส ว นของประชากรผู สู ง อายุ มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น
อยางตอเนื่อง และคาดการณวาในป พ.ศ. 2568 จะมีประชากรผูสูงอายุมากถึง 11 ลานคน (สํานักงานสถิติแหงชาติ,
2553) ปจจุบันมีจํานวนของผูสูงอายุเกือบ 7 ลานคน คิดเปนรอยละ 10 ของประชากรไทยทั้งหมดและคาดการณทางสถิติวา
ในปพ.ศ.2565 จะมีจํานวนผูสูงอายุในสังคมไทยถึงรอยละ 18 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2555) จากการ
ที่ผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหตองตระหนักถึงปญหาและผลกระทบที่จะตามมา ทั้งในดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม และดานสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะปญหาดานสุขภาพอนามัย เนื่องจากวัยผูสูงอายุเปนวัยที่สุขภาพเริ่มเสื่อมลง
มีแนวโนมที่จะเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ มากขึ้น ทั้งโรคติดตอ โรคไมติดตอ รวมไปถึงโรคเรื้อรัง จากการสํารวจพบวา
ประชากรผูสูงอายุปวยเปนโรคเรื้อรังในอัตรารอยละ 69.3 (สถาบันสาธารณสุขไทย, 2541)
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องคการบริหารสวนตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่
ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 โดยตําบลทาตอนมีประชากรทั้งหมดจํานวน 19,758 คน และมีประชากรผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป
จํ า นวน 1,474 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 7.46 และยั ง พบว า ผู สู ง อายุ มี อั ต ราการเจ็ บ ป ว ยด ว ยโรคเรื้ อ รั ง จํ า นวนมาก ได แ ก
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคระบบกลามเนื้อและกระดูก โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบกระเพาะและ
ลําไส ซึ่งโรคที่พบ 3 อันดับแรกเปนจัดเปนโรคเรื้อรังที่ตองใชระยะเวลาในการรักษายาวนานและมีคาใชจายที่สูง ซึ่งสวนใหญ
เป นผลมาจากผูสูง อายุมีพ ฤติกรรมทางสุข ภาพที่ไมเหมาะสม ไดแ ก การขาดการออกกําลังกายอยางเหมาะสมและ
เพียงพอ รับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม และผูสูงอายุบางกลุมเกิดความเครียดสูงเนื่องจากสภาวะทางครอบครัวและ
สังคม ผูสูงอายุบางคนดื่มสุราและสูบบุหรี่ สุขภาพจิตของผูสูง อายุถดถอย สุขภาพกายเสื่อมโทรม จากรายงานการ
เสียชีวิตของผูสูงอายุในป 2555–2556 พบวา มีผูสูงอายุเสียชีวิตจํานวน 34 ราย และเปนผูสูงอายุที่เสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง
จํานวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 11.76 จากสภาพการณดังกลาวหากผูสูงอายุมีความใสใจและเอาใจใสในสุขภาพของตนเอง
ก็จะทําใหมีสุขภาพที่ดี อายุยืนยาวและมีอายุการทํางานยาวนาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเขาสูวัยผูสูงอายุอยางสมบูรณและ
สมศักดิ์ศรี สามารถชวยเหลือบุคคลในครอบครัวดูแลบุตรหลานได
ดั ง นั้ น ผู ศึ ก ษาค น คว า จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาพฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพของผู สู ง อายุ ใ นชมรมผู สู ง อายุ
ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอตัวผูสูงอายุ ครอบครัว ชุมชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการดูแลผูสูงอายุ อันจะนําไปสูการมีสุขภาวะที่ดีและสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ
ตอไป

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ
1. แบบสอบถาม แบง ออกเปน 3 ส ว น ประกอบดว ยส ว นที่ 1 เปน แบบสอบถามขอ มูล ทั่ว ไป จํา นวน 10 ข อ
แลวนํามาแจกแจงในรูปของสถิติ ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) ในการแปลความหมายและอธิบาย
ขอมูล สวนที่ 2 เปนการถามเกี่ยวกับปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุ จํานวน 55 ขอ ใชสถิติคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการจัดลําดับ และสวนที่ 3 แบบวัดพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูสูงอายุ จํานวน 33 ขอ ใชวิธีวิเคราะหขอมูลดวยไคสแควร (Chi-Square) เกณฑการใหคะแนน 3, 2
และ 1 ตามลําดับ สวนขอความที่ตรงกันขามจะใหคะแนนกลับกัน การแปลความหมายใชเกณฑการแปลผลของเบสท
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก สมาชิกชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปทั้งเปนชายและเพศหญิง จํานวน 315 คน และการวิจัยครั้งนี้ไดรับ
ใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นเตรียมการ ทําหนังสือถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาตอน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทามะแกง และประธานชมรมผูสูงอายุ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม เพื่อขอเขาเก็บขอมูล
กลุมตัวอยาง
ขั้นดําเนินการ
1. นําแบบสอบถามไปแจกผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอนและขออนุญาตผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยาง
โดยมอบแบบยินยอมการเขารวมวิจัย โดยรับเฉพาะผูที่ยินยอมเขารวมวิจัยเทานั้น
2. ชี้แจงแบบสอบถามขอใหผูสูงอายุตอบแบบสอบถามดวยตัวเองเทานั้น หรือใหบุตรหลานอานใหฟง แตผูสูงอายุ
จะตองตัดสินใจเองวาจะเลือกขอใด โดยมอบแบบสอบถามใหกลับไปตอบ ซึ่งผูวิจัยไดลงรหัสไวแลว และใหนํากลับคืนมา
ภายใน 1 สัปดาห
3. เมื่ อ ครบ 1 สั ป ดาห ผู สู ง อายุ นํ า แบบสอบถามมาคื น ให ผู วิ จั ย พร อ มทั้ ง ตรวจสอบความถู ก ต อ งสมบู ร ณ
ครบถวนของขอมูล
4. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดคืนทั้งหมดลงรหัสและมาทําการวิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบแลว ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล แลวทําการวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหขอมูลทางคุณลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางดวยสถิติรอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดลําดับ
2. สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม โดยใชสถิติ ไคสแควร (Chi-Square)

ผลการศึกษา
1. ขอมูลทั่วไป 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
ในภาพรวมมีการดูแลสุขภาพของตนเองอยางสม่ําเสมอ 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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ตาราง 1 แสดงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในภาพรวม
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
การดูแลสุขภาพของตนเอง
ดูแลสุขภาพของตนเองเปนประจํา สม่ําเสมอ

จํานวน

รอยละ

205

65.0

110
315

35.0
100.0

ดูแลสุขภาพของตนเองเปนบางครั้ง
รวม
ตาราง 2 แสดงพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในดานตาง ๆ (n=315)
พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ
ดานการบริโภคอาหาร
ไมเคยปฏิบัติ
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
ดานการออกกําลังกาย
ไมเคยปฏิบัติ
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
ดานการจัดการกับความเครียด
ไมเคยปฏิบัติ
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
ดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย
ไมเคยปฏิบัติ
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง

จํานวน (คน)

รอยละ

Χ

S.D.

2
233
80

0.6
74.0
25.4

2.23

0.24

58
173
84

18.4
54.9
26.7

2.06

20
203
92

6.3
64.4
29.3

2.15

0.29

9
196
110

2.9
62.2
34.9

2.22

0.44

0.54

3. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแ ลสุขภาพตนเองของผูสูง อายุในชมรมผูสูง อายุตําบลทาตอน
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 1) ปจจัยนํา ไดแก เพศ และอายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลของผูสูงอายุ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ ดังตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยนํากับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ปจจัยนํา

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูส ูงอายุ
สม่ําเสมอ
บางครั้ง
จํานวน
รอยละ
จํานวน รอยละ

Chi-square

P-value

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

109
96
205

34.6
30.4
65.0

44
66
110

14.0
21.0
35.0

4.971

อายุ (ป)
60 – 65
86
27.3
55
17.4
66 - 70
67
21.2
34
10.8
50.124
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 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 5.67 อายุต่ําสุด 60 ป อายุสงู สุด 87 ป
ระดับการศึกษา
ไมไดศึกษา
83
26.3
39
12.5
ชั้นประถมศึกษา
85
27.0
41
13.0
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
14
4.4
12
3.8
4.850
ชั้นมัธยมศึกษาตอน
10
3.2
6
1.9
ปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
10
3.2
7
2.2
ปริญญาตรี
3
0.9
5
1.6
รวม
205
65.0
110
35.0
สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย

17
142
34

5.5
45.0
10.7

12
79
10
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3.8
25.1
3.2

4.059

0.026*

0.002**

0.434

0.255

ตาราง 3 (ตอ)
ปจจัยนํา
หยา/แยกกันอยู
รวม
อาชีพ
ไมไดประกอบอาชีพ
ไมไดประกอบอาชีพ
รับจาง
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
ขาราชการ
เกษตรกรรม
อื่น ๆ
รวม

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูส ูงอายุ
สม่ําเสมอ
บางครั้ง
จํานวน
รอยละ
จํานวน รอยละ
12
3.8
9
2.9
205
65.0
110
35.0
43
43
66
29
2
62
3
205

รายได (บาทตอเดือน)
ต่ํากวา 5,000
140
5,001 – 15,000
63
15,001 ขึ้นไป
2
รวม
205
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 4,922.86 บาท
รายไดต่ําสุด คือ 1,200 บาท
ศาสนา
พุทธ
169
ศาสนาอื่นๆ
36
รวม
205
ภาวการณมีโรคประจําตัว
ไมมีโรคประจําตัว
มีโรคประจําตัว
รวม

135
70
205

13.7
13.7
21.0
9.2
0.6
19.6
0.9
65.0

18
18
39
21
1
30
1
110

5.7
5.7
12.5
6.7
0.3
9.5
0.3
35.0

Chi-square

P-value

2.510

0.779

44.4
71
22.5
20.0
38
12.2
45.910
0.6
1
0.3
65.0
110
35.0
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2,869.79
รายไดสูงสุด คือ 25,000 บาท
53.6
11.4
65.0

89
21
110

28.3
6.7
35.0

42.8
22.2
65.0

81
29
110

25.7
9.3
35.0

0.130

0.937

2.012

0.156

หมายเหตุ: *มีนัยความสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ **มีนัยความสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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0.149

ปจจัยเอื้อ ไดแก การเขาถึงสถานบริการสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ
ดังตาราง 4
ปจจัยเสริม ไดแก แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครั ว แรงสนับสนุนทางสังคมจากเจาหนาที่สาธารณสุข
และการรับรูขอมูลขาวสารของผูสูงอายุ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ ดังตาราง 4
ตาราง 4 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อและปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ปจจัย

Χ

S.D.

Chi-square

P-value

การเขาถึงสถานบริการสุขภาพ

2.34

0.39

6.01

0.73

ปจจัยเสริม
แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว
แรงสนับสนุนทางสังคมจากเจาหนาที่สาธารณสุข
การรับรูขอมูลขาวสารของผูสูงอายุ

2.35
2.01
2.20

0.38
0.44
0.32

13.65
11.66
15.91

0.55
0.92
0.06

ปจจัยเอื้อ

วิจารณและสรุปผล
จากการสรุปผลการศึกษา สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้
ปจจัยนํา จากการศึกษาปจจัยนําของกลุมตัวอยาง ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูสูงอายุ ไดแก เพศ และอายุ ซึ่งสามารถอภิปรายได ดังนี้
เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 แสดงวาเพศของผูสูงอายุมีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของผู สู ง อายุ สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของโอเร็ ม (Orem, 1985) ที่ ก ล า วว า เพศเป น ตั ว กํ า หนดบทบาทและบุ ค ลิ ก ภาพ
ในครอบครัวชุมชนและสังคม และสอดคลองกับการศึกษาของฉันทนา กาญจนพัง (2529) ที่พบวา เพศ มีความสัมพันธ
กับการรวมกิจกรรมของผูสูงอายุ
อายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดุแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม สอดคลองกับแนวคิดของโอเร็ม (Orem, 1985) ที่กลาววา อายุ มีอิทธิพลในการกําหนดความสามารถ
ในวัยผูใหญ และสอดคลองกับการศึกษาของศุภวรินทร หันกิตติกุล (2539) ที่พบวา อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ
ปจจัยเอื้อ จากการศึกษาพบวาการเขาถึงสถานบริการสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดุแลสุขภาพ
ตนเองของผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ขัดแยงกับการศึกษาของจุรีย เลาหพงษ
(2549) ที่พบวา การมีและเขาถึงสถานบริการสาธารณสุข และสถานบริการสุขภาพอื่นๆที่ผูสูงอายุสามารถเขาไปใชบริการ
ไดอยางสะดวกมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ
270

ปจจัยเสริม จากการศึกษาพบวา แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว แรงสนับสนุนจากเจาหนาที่
สาธารณสุข และการรับรูขอมูลขาวสาร ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ ในชมรม
ผูสูงอายุ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ขัดแยงกับแนวคิดของโอเร็ม (Orem, 1985) ที่กลาววา การมีปฏิสัมพันธ
ทางสังคมจะทําใหบุคคลไดรับความชวยเหลือทางดานวัตถุ มีความรักใครผูกพันเปนเพื่อน และมีการแลกเปลี่ยนความคิด
ตาง ๆ ซึ่งจะชวยสงเสริมการใชความสามารถในการดูแลตนเอง ขัดแยงกับการศึกษาของจุรีย เลาหพงษ (2549) ที่พบวา
การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกลชิด มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ
และศุภวรินทร หันกิตติกุล (2539) ที่พบวา การไดรับคําสนับสนุนจากบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
การรับรูขอมูลขาวสารของผูสูงอายุ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ ในชมรม
ผูสูงอายุ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ขัดแยงกับการศึกษาของ จุรีย เลาหพงษ (2549) ที่พบวา การไดรับ
ขอมูลขาวสารผานสื่อจากแหลงตางๆมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ
ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน อําเภอแมอาย
จั ง หวั ด เชี ย งใหม พบว า โดยรวมผู สู ง อายุ มี ก ารดู แ ลสุ ข ภาพของตนเองอย า งสม่ํ า เสมอ ร อ ยละ 65.0 ประกอบด ว ย
พฤติกรรม 4 ดาน ไดแก ดานการบริโภคอาหาร ดานการออกกําลังกาย ดานการจัดการกับความเครียด และดานการปฏิบัติตน
ในภาวะเจ็บปวย เมื่อแยกพิจารณารายดาน พบวา
1. ผู สู ง อายุ มี ร ะดั บ การบริ โ ภคอาหาร อยู ใ นระดั บ ปานกลาง โดยมี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 2.23 อธิ บ ายได ว า
การรับประทานอาหารที่เหมาะสมเปนสิ่งจําเปนตอการดําเนินชีวิต 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
อําเภอแม อาย จัง หวัด เชียงใหม สวนใหญมีพ ฤติ กรรมในการรับประทานอาหารเหมาะสมกับตนเอง สอดคลองการ
การศึกษาของเพ็ญนภา กาญจโนภาส (2541, หนา 23 อางถึงใน เกษม ตันติผลาชีวะ และกุลยา ตันติผลาชีวะ, 2528)
ที่พบวา การกินเปน หมายถึง การรับประทานอาหารที่ถูกตองเหมาะสมกับความตองการของรางกายและหลีกเลี่ยง
การรับประทานอาหารที่มีผลเสียตอสุขภาพ สอดคลองกับการศึกษาของสุรชัย อยูสาโก (2550) ที่พบวา ผูสูงอายุในชมรม
ผูสูงอายุเทศบาลเมือง ทาเรือ -พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารของ
ผูสูงอายุ อยูในระดับปานกลาง ขัดแยงกับการศึกษาของธราดล ดวงแกว และหิรัญญา เดชอดมุ (2550) ที่พบวา ผูสูงอายุ
ตําบลโพรงมะเดื่ออําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร อยูในระดับดี
2. ผูสูงอายุมีระดับการออกกําลังกาย อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.06 อธิบายไดวา ผูสูงอายุ
ในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มีพฤติกรรมการออกกําลังกายในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายขอคําถาม พบวา ออกกําลังกายไมต่ํากวาสัปดาหละ 3 วัน มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.14 รองลงมาคือ การออกกําลังกาย
เริ่มจากการทําทาเบา ๆ กอนมีคาเฉลี่ย เทากับ 2.05 และที่นอยที่สุดคือทานทําการอบอุนรางกายกอนออกกําลังและ ผอน
คลายกลามเนื้อหลังออกกําลังกายเสร็จทุกครั้ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.01 สอดคลองกับการศึกษาของบรรลุ ศิริพานิช (2549,
หนา 15-16) ที่กลาววา การออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ ทําใหผูฝกปฏิบัติ มีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ ทําใหดํารงชีวิต
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อยูดวยความสุข และสอดคลองกับการศึกษาของธราดล ดวงแกว และหิรัญญา เดชอดมุ (2550) ที่พบวา พฤติกรรม
การออกกําลังกายของผูสูงอายุตําบลโพรงมะเดื่ออําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อยูในระดับปานกลาง ซึ่ง มีความสอดคลองกับ
การดูแลตนเองของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ที่มีพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.06 และสอดคลองกับการศึกษาของสุรชัย อยูสาโก (2550) ที่พบวา ผูสูงอายุ
ในชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมือง ทาเรือ-พระแทน อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย
อยูในระดับปานกลาง
3. ผูสูงอายุมีระดับการจัดการกับความเครียด อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.14 อธิบายไดวา
ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ใหความสําคัญกับการพักผอนทั้งรางกายและ
จิตใจ เปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคนที่สามารถรับรูไดถึงการมีสุขภาพที่ดี เมื่อพิจารณารายขอคําถาม พบวาสามารถเผชิญ
กับปญหาตาง ๆ ไดอยางมีสติ มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.34 รองลงมา คือ เมื่อรูสึกเครียดทานอานหนังสือ ฟงวิทยุ ดูโทรทัศน
มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.26 และที่นอยที่สุดคือ เมื่อรูสึกเครียดจะออกกําลังกาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.93 สอดคลองกับ
แนวคิดของลาซารัสและโฟลคแมน (Lazarus and Folkman, 1984, p. 34) ที่อธิบายวา กลวิธีในการจัดการกับความเครียด
เปนกระบวนการที่ใชจัดการกับปญหาและปรับการตอบสนองทางอารมณที่มีตอปญหานั้น ๆ สอดคลองกับการศึกษา
ของสุรชัย อยูสาโก (2550) ที่พบวา ผูสูงอายุ ในชมรมผูสูง อายุเ ทศบาลเมื อง ทาเรือ -พระแทน อําเภอทามะกา จัง หวัด
กาญจนบุรี มีพฤติกรรมสุขภาพดานอารมณ อยูในระดับปานกลาง ขัดแยงกับการศึกษาของธราดล ดวงแกว และหิรัญญา
เดชอดมุ (2550) ที่พบวา พฤติกรรมการจัดการความเครียด อยูในระดับพอใช
4. ผูสูงอายุมีระดับการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.23 อธิบายไดวา
ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มีการดูแลตนเองดานการเจ็บปวย เมื่อพิจารณา
รายขอคําถาม พบวา เมื่อทานเจ็บปวยทานไปพบแพทยหรือบุคลากรทางสาธารณสุข มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.53 รองลงมา
คือ เมื่อทานเจ็บปวยทานรับประทานยาตามที่แพทยหรือบุคลากรสาธารณสุขสั่ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.52 และนอยที่สุดคือ
เมื่อทานเจ็บปวยทานใชอาหารเสริม หรือยาสมุนไพรในทองถิ่นเพื่อรักษาอาการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.97 สอดคลองกับ
แนวคิดของ Kleinman (1980) ที่กลาววาการดูแลสุขภาพของตนเองนั้นเปนการปฏิบัติตัวทางดานสุขภาพอนามัยที่เปน
ธรรมชาติของมนุษยเ มื่อเผชิญกับความเจ็บปวย และสอดคลองกับการศึกษาของะสุรชัย อยูสาโก (2550) ที่พบวา ผูสูงอายุ
ในชมรมผู สู งอายุ เทศบาลเมื อง ท าเรื อ-พระแท น อํ าเภอท ามะกา จั งหวั ดกาญจนบุ รี มี พฤติ กรรมสุ ขภาพด านอโรคยา
อยูในระดั บปานกลาง ขัด แยง กับการศึกษาของ ธราดล ดวงแกว และหิรัญญา เดชอดมุ (2550) ที่พ บวาพฤติกรรม
การปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย อยูในระดับดี
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มีการตระหนัก
ในสุขภาพของผูสูงอายุ และความรูสึกมีคุณคาของตนเอง อยูในระดับมาก แรงสนับสนุนทางสังคมจากเจาหนาที่สาธารณสุข
การรับรูขอมูลขาวสาร อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงควรใหคําแนะนําสงเสริมการตระหนักในสุขภาพ ใหผูสูงอายุรับรู
และเขาใจในการดูแลตนเองและรูถึงประโยชนในการดูแลสุขภาพตนเองใหแข็งแรง โดยการจัดเจาหนาที่สาธารณสุข
บุคลากรที่มีความรูดานสุขภาพมาใหคําแนะนํา หรื ออบรมใหความรู วิธีการปฏิบัติใหถูกตอง เพื่อสรางภาวะสุขภาพ
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รางกายและจิตใจของผูสูงอายุที่ดีตอไป
1.2 จากการศึกษาพบวา ในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการบริโภคอาหาร ดานการออกกําลังกาย ดานการจัดการกับความเครียด และดานการปฏิบัติตน
ในภาวะเจ็บปวย อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงควรใหคําแนะนําสงเสริมและควรสนับสนุนใหผูสูงอายุมีการดูแลตนเอง
และปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม รวมถึงควรสงเสริมใหมีการเขารวมกิจกรรมในชมรมเพื่อใหผูสูงอายุเกิดทักษะ
การดูแลตนเองที่ดีและเหมาะสมตอไป
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะกลุมผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุตําบลทาตอน อําเภอแมอาย
จั ง หวั ด เชี ย งใหม เท า นั้ น ควรมี ก ารศึ ก ษากลุ ม ผู สู ง อายุ ใ นชมรมผู สู ง อายุ อื่ น ๆ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการศึ ก ษาดู ว า มี
ความแตกตางกันอยางไรบาง เพื่อที่จะไดนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุตอไป
2.2 ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาถึงประสิทธิผล โดยนําเอาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ เปนแนวทางการดําเนินการวิจัยตอไป
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บทคัดยอ
การศึก ษาครั้ง นี้มีวัต ถุป ระสงคเพื่อศึกษาปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ พฤติกรรม
การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง และความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล แบบแผนความเชื่อ
ดานสุขภาพ กับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง สุมกลุมตัวอยางโดย ใชการสุมอยางงายโดยวิธี
จับฉลากแบบไมใสคืน เครื่องมือที่ใช คือแบบสอบถามที่มีความนาเชื่อถือคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาที่ 0.85, 0.76 และ
0.79 สถิ ติ ที่ ใ ช ความถี่ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน Mann Whitneg U test และ kruskal Wallis test
ผลการศึกษา พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูระหวาง 40-59 ป ไมไดรับการศึกษา สถานภาพคู อาชีพเกษตรกร
มีรายไดนอยกวา 10,000 บาท ไมมีโรคประจําตัว ระยะเวลาปวยอยู 1-5 ป ดูแลตนเองเรื่องการรับประทานยา มีแบบแผน
ความเชื่อดานการรับรูความรุนแรงของโรค ดานการรับรูประโยชนของการรับประทานยารักษาโรค และดานการรับรู
อุปสรรคของการรับประทานยารักษาโรคสวนใหญอยูในระดับมาก รอยละ 80.9, 95.8 และ 61.4 ตามลําดับ มีพฤติกรรม
สุขภาพอยูในระดับสูง รอยละ 77.7 และดานความสัมพันธ พบวา เพศ โรคประจําตัวอื่น ผูดูแลเรื่องการรับประทานยา
แบบแผนความเชื่อทั้ง 3 ดาน และแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยา
รักษาโรคความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ความดันโลหิตสูง พฤติกรรมการรับประทานยา
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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
ความดันโลหิตสูงเปนโรคเรื้อรังที่เปนปญหาสาธารณสุขสําคัญของประเทศในปจจุบัน 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
จากขอมูลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกายครั้งที่ 4 (พ.ศ.2551-2552) พบวา ประชากรไทยที่มีอายุ
15 ปขึ้นไป มีภาวะความดันโลหิตสูง 11.5 ลานคนและที่นาวิตกอยางยิ่ง คือ ในจํานวนผูที่มีความดันโลหิตสูงรอยละ 60
ในชายและรอยละ 40 ในหญิงไมเคยไดรับการวินิจฉัยมากอนรอยละ 8-9 ไดรับการวินิจฉัยแตไมไดรับการรักษาสงผลให
อาการทวีความรุนแรงขึ้นเพราะไมไดรับการรักษา และในกลุมของผูปวยที่ไดรับการรักษา พบวา จํานวนนอยกวาประมาณ
1 ใน 4 ที่ไดรับการรักษาและควบคุมความดันโลหิตได
สถานการณความดันโลหิตสูงของเชียงราย ในป 2552-2553 จากการคัด กรองสุขภาพประชาชนอายุตั้งแต
35 ขึ้นไป พบวาป 2552 มี ผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม 3,011 คน สําหรับป 2553 มีผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม
5,043 คน จากการวิ เ คราะห พ บว า ผู ป ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง รายใหม ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการคั ด กรองกลุ ม นี้ ส ง เข า รั บ
การรักษาในโรงพยาบาลและไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง เพื่อปองกันไมใหเจ็บปวยดวยภาวะแทรกซอนที่มีผลตอสุขภาพ
อาทิเชน โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ตาบอดจากเบาหวาน และภาวะไตวายเรื้อรัง ซึ่งจะมีคาใชจายใน
การรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง ภาวะความดันโลหิตสูงที่เปนอยูนาน และไมไดรับการรักษา จะทําใหเกิดการทําลาย
ของอวัยวะสําคัญตาง ๆ ในรางกายได เชน หัวใจ สมอง ไต หลอดเลือด และตา เปนตน เพราะความดันโลหิตสูงที่เปนอยู
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นานจะทําใหผนังหลอดเลือดแดงหนาตัวขึ้น และรูเล็กลง ทําใหเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะตาง ๆ ลดลง สงผลใหอวัยวะเหลานี้
ทํางานไดไมเปนปกติ และหากทําลายรุนแรงมากพออาจเสียชีวิตได ระยะเวลาที่เปนความดันโลหิตสูงจนเกิดผลราย
ดั ง กล า วตามมา จะขึ้ น อยู กั บ ระดั บ ความดั น โลหิ ต สํ า หรั บ สถานการณ ค วามดั น โลหิ ต สู ง ในอํ า เภอเวี ย งแก น
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 มีกลุมเสี่ยงและผูปวยมากขึ้นจากปกอน (ทะเบียนผูปวยโรคเรื้อรังโรงพยาบาลเวียงแกน)
สํ า หรั บ แนวทางป อ งกั น ของกระทรวงสาธารณสุ ข การป อ งกั น โรคความดั น โลหิ ต สู ง ด ว ยการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการกินอาหาร ใหเนนการกินผัก ผลไมใหมาก ๆ ออกกําลังกายเปนประจําทุกวัน และทําจิตใจใหราเริงแจมใส
ไมวิตกกังวล มีความเครียดเกิดขึ้น เพื่อเปนการปองกันไมใหเจ็บปวยเกิดโรค ขอแนะนําใหประชาชนที่มีอายุตั้งแตอายุ
15 ปขึ้นไป ไปรับการตรวจคัดกรองสุขภาพประจําป ๆ ละ 1 ครั้ง ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลอําเภอ
โรงพยาบาลจังหวัด และหนวยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อคนหาความเสี่ยงและผูปวย เจาหนาที่จะนําเขาสูโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการรักษาพยาบาลที่ไดมาตรฐาน สําหรับกลุมผูปวยความดันโลหิตสูงรายเกา จะไดรับการ
ตรวจคั ด กรองภาวะแทรกซ อ นและตรวจสุ ข ภาพตามมาตรฐานประจํ า ป เพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด โรคภาวะแทรกซ อ น
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทําใหมีความสุขไมเปนภาระในการดูแลรักษาพยาบาลทั้งของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
การลดความดันโลหิตใหกลับสูระดับปกติหรือใกลเคียงปกติมากที่สุดเปนเปาหมายสําคัญในการดูแลรักษาผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูง ซึ่งนอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแลว การมารักษาและรับประทานยาอยางสม่ําเสมอจะชว ย
ปองกันหรือชะลอภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้น มีผูปวยจํานวนไมนอยเมื่อไมมีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นจะไมมารับการรักษา
ไมรับประทานยา หรือรับประทานยาไมสม่ําเสมอสิ่งเหลานี้อาจเปนปญหาสําคัญที่ทําใหการรักษา ไมประสบผลสําเร็จ
และกอใหเกิดคาใชจายสูงขึ้นแกผูปวยครอบครัวทําใหสูญเสียรายไดของประเทศที่ตองใชในดานสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น
การรับประทานยาเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งที่มีความสําคัญในการปองกันตนเองจากโรค ซึ่งความเชื่อเปนสิ่งจูงใจประการ
หนึ่งที่กอใหเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ความเชื่อมักเปนสิ่งที่ฝงแนนอยูในตัวบุคคล เปนการรับรูตามความเขาใจ
ของตนเอง ถาบุคคลมีความเชื่อในเรื่องใดก็จะปฏิบัติพฤติกรรมที่สอดคลองกับความเชื่อหรือความเขาใจของตน สุมาลี
วังธนากร, ชุติมา ผาติดํารงกุล และปราณี คําจันทร (2551)
จากการปฏิ บั ติ ง านพบว า มี ผู ป ว ยความดั น โลหิ ต สู ง บางรายมารั บ การรั ก ษาไม ต อ เนื่ อ งขาดนั ด หลั ง ได รั บ
การวินิจฉัยทําใหผูปวยไมไดรับยาอยางสม่ําเสมอ และจากการติดตามเยี่ยมบานพบวามีผูปวยความดันโลหิตสูงบางราย
ถึงแมมารับบริการรักษาและรับยา และเมื่ออยูที่บานไมรับประทานยารับประทานยาไมสม่ําเสมอ หรือรับประทานยา
ไมถูกตองตามแบบแผนรักษาสิ่งเหลานี้จะทําใหผูปวยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรงตามมา (ทะเบียนเยี่ยมบาน
ผูปวยเรื้อรังและทะเบียนติดตามการรักษาของผูปวยความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล) โรงพยาบาล
เวียงแกน จังหวัดเชียงรายเปนสถานบริการสุขภาพแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงรายที่ผูปวยความดันโลหิตสูงมารับบริการ
ซึ่ ง เป น สถานบริ ก ารที่ มี เ ขตรั บ ผิ ด ชอบอยู 4ตํ า บล คื อ ตํ า บลหล า ยงาว ตํ า บลม ว งยาย ตํ า บลท า ข า ม และตํ า บลปอ
ที่ ตั ว ผู วิ จั ย เลื อ กตํ า บลปอเนื่ อ งจากสถานที่ ทํ า งานอยู ใ นตํ า บลปอ และมี พื้ น ที่ เ ป น ภู เ ขาสู ง ส ว นใหญ ผู ม ารั บ บริ ก าร
เปนชาวเขา และผูปวยโรคความดันโลหิตสูงก็เพิ่มขึ้นทุกป ปญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือไมมารับการรักษาอยางตอเนื่อง
ของผูปวยความดันโลหิตสูง ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการรับประทานยารักษา
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โรคความดันโลหิตสูงของผูปวยความดันโลหิตสูงในเขตตําบลปอ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย โดยการวิจัยครั้งนี้
วัตถุประสงคในการทําวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการรับประทานยาของผูป วยความดันโลหิตสูง
และสามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปเปนแนวทางในการวางแผนในการดูแ ลสุขภาพผูปวยกลุม นี้ใหม ารับการรักษาและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการรับประทานยาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ นําไปสูการพัฒนางานของหนวยงาน

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research)
กลุมประชากร
กลุมผูปวยความดันโลหิตสูงทั้งหมดที่ไดรับการวินิจฉัยโดยแพทย และขึ้นทะเบียนรักษาในคลินิกผูปวยความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลเวียงแกน มีภูมิลําเนาอยูใ นตําบลปอ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย จํานวน 462 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมผูปวยความดันโลหิตสูงที่ไดรับการวินิจฉัยโดยแพทย และขึ้นทะเบียนรักษาในคลินิกผูปวยความดันโลหิตสูง
ของโรงพยาบาลเวียงแกน มีภูมิลําเนาอยูในตําบลปอ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย จํานวน 215 คนคํานวณหากลุม
ตัวอยางโดยใชหลักการของยามาเน (Yamane) โดยใชวิธีการสุมอยางงาย(Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก
รายชื่อแบบไมใสคืน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 ขอมูลแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพซึ่งลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ประกอบดวย
การรับรูความรุนแรงของการเกิดโรค การรับรูประโยชนของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง และการรับรูอุปสรรค
ของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเปนคําถามเชิงลบและบวก
สวนที่ 3 ขอมูลพฤติกรรมสุขภาพซึ่งลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ซึ่งเปนคําถามเชิงลบและบวก
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อหา ผูวิจั ยไดนํ าแบบสอบถามใหอ าจารยที่ปรึก ษาวิท ยานิพ นธต รวจสอบ
ความถู ก ต อ ง และนํ า มาแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ตามคํ า แนะนํ า และนํ า ไปตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา ความครอบคลุ ม
ของเนื้ อ หา ความเหมาะสมของภาษาที่ ใ ช แล ว นํ า เครื่ อ งมื อ ที่ ส ร า งขึ้ น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด พิ จ ารณาตรวจสอบเพื่ อ ให
ขอเสนอแนะ โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 2 ทานและเภสัชกรชํานาญการ
ผูวิจัยแกไขตามขอเสนอแนะกอนนําไปหาคาความเที่ยงของเครื่องมือแลวนํามาหาคา IOC ไดคา IOC เทากับ 0.67
2. การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายกับ
กลุมตัวอยางที่ศึกษาจํานวน 30 ราย ในตําบลใกลเคียงคํานวณหาคาความเที่ยงโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช ไดคาแอลฟา = 0.85
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การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้มีผูชวยเก็บ คือ
เริ่ ม แรกโดยการนั ด ประชุ ม อาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจํ าบ าน ทั้ ง 3 หมู บ าน เพื่ ออธิ บายเครื่ องมื อที่ ใช คื อ
แบบสอบถามที่จะนําไปใชกับประชากรกลุมตัวอยาง หลังจากนั้นใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําบาน นําเครื่องมือไปใช
แลวก็รอรับคืน เมื่อคืนตามระเวลาที่กําหนดเพื่อตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทั้ง 215 ชุด นําเครื่องมือที่ไดจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําบาน มาวิเคราะหประเด็นที่ตองการศึกษา
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับประมวลผลขอมูลทางสถิติ SPSS (SPSS for
Windows) ความถี่ รอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน Mann-Whitneg U test และ kruskal Wallis test สําหรับเกณฑในการ
พิจารณาคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ใชแบบประเมินแบบมาตราสวน 3 ระดับ

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพสมรส โรค
ประจําตัวอื่น ระยะเวลาที่ปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง ผูที่ดูแลในการรับประทานยา และแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ไดแก การรับรู
ความรุนแรงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ดานการรับรูประโยชนของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง และดานการรับรู
ตออุปสรรคของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับการรับรูแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
ตอนที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
ตอนที่ 5 คะแนนการรับรูแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
ตอนที่ 6 ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพกับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรค
ความดันโลหิตสูง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลทั่วไป (n=215)
ขอมูล

จํานวนคน (คน)

รอยละ

71
144

33.0
67.0

20-39 ป
40-59 ป

3
113

1.5
52.4

60-79 ป

87

40.5

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (M=59.78)
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ตาราง 1 (ตอ)
ขอมูล
≥ 80 ป
สถานภาพสมรส
โสด
คู
หมาย/หยา/แยก
อาชีพ
ไมไดประกอบอาชีพ
รับจาง
คาขาย
เกษตรกร
รายไดครอบครัว(M=2713.72)
นอยกวา 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
โรคประจําตัวอื่น
ไมมี
โรคเบาหวาน
โรคเกาท
โรคมะเร็ง
โรคถุงลมโปงพอง
โรคอื่น ๆ
ระยะเวลาที่ปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง
1-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
ผูดูแลเรื่องการรับประทานยา
ตนเอง
คูสมรส
บุตรหลาน

จํานวนคน (คน)
12

รอยละ
5.6

1
165
49

0.5
76.7
22.8

61
28
4
122

28.4
13.0
1.9
56.7

212
1
2

98.5
0.5
1.0

166
19
20
1
5
4

77.2
8.8
9.3
0.5
2.3
1.9

109
96
7
3

50.5
44.7
3.4
1.4

200
4
11

93.2
1.4
5.1
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จากตาราง 1 พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 67 อายุอยูในชวง 40–59 ป คิดเป น
ร อ ยละ 52.4 ไม ไ ด รั บ การศึ ก ษาคิ ด เป น ร อ ยละ 73 คิ ด เป น ร อ ยละ 24.2 สถานภาพสมรสเป น คู คิ ด เป น ร อ ยละ 76.7
ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 56.7 มีรายไดของครอบครัวตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 98.5
ไมมีโรคประจําตัวอื่นคิดเปนรอยละ 77.2 ระยะเวลาการปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงอยูในชวง 1-5 ป คิดเปนรอยละ 50.5
เรื่องการรับประทานยาจะดูแลเอง คิดเปนรอยละ 93.2
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับการรับรูแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
ตาราง 2 จํานวนละรอยละของคะแนนการรับรูแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพของกลุมตัวอยาง โดยแยกเปนราย
ดานและโดยรวม (n = 215)
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง
ระดับต่ํา
(< 21.66)
ระดับปานกลาง (21.66–23.71)
ระดับมาก
(>23.71)
การรับรูประโยชนของการรับประทาน
ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
ระดับต่ํา
(<17.57)
ระดับปานกลาง (17.57-21.85)
ระดับมาก
(>21.85)
การรับรูอุปสรรคของการรับประทาน
ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
ระดับต่ํา
(<21.66)
ระดับปานกลาง (21.66-26.12)
ระดับมาก
(>26.12)
แบบแผนความเชื่อโดยรวม
ระดับต่ํา
(<65.14)
ระดับปานกลาง (65.14-74.8)
ระดับมาก
(>74.8)

จํานวน

รอยละ

0
41
174

0
9.1
80.9

0
9
206

0
4.2
95.8

0
83
132

0
38.6
61.4

31
62
102

14.5
56.7
28.8

จากตาราง 2 พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนการรับรูแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ดานการรับรูความรุนแรง
ของโรคความดันโลหิตสูงสวนใหญอยูในระดับมากมากที่สุด รอยละ 80.9 ดานการรับรูประโยชนของการรับประทานยา
รักษาโรคความดันโลหิตสูง อยูในระดับมากมากที่สุด รอยละ 95.8 และดานการรับรูอุปสรรคของการรับประทานยารักษา
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โรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับมากมากที่สุด รอยละ 61.4 และแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลางมากที่สุด รอยละ 56.7
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
ตาราง 3 จํานวนและรอยละของคะแนนพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ของกลุม
ตัวอยาง (n=215)
ระดับพฤติกรรมการรับประทานยารักษา
โรคความดันโลหิตสูง
พฤติกรรมระดับต่ํา
(<48.75)
พฤติกรรมระดับปานกลาง (48.75-49.98)
พฤติกรรมระดับสูง
(> 49.98)

จํานวน

รอยละ

19
29
167

8.8
13.5
77.7

จากตาราง 3 พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงสวนใหญอยู
ในระดับสูง
ตอนที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
ตาราง 4 ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคความดัน
โลหิตสูงของกลุมตัวอยาง
ปจจัย

Mean Rank

Z

112.63
100.79

-2.581

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
นอยกวา 50 ป
50 ปขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ไมไดรับการศึกษา
ไดรับการศึกษา

p-value
0.010

0.937
107.37
108.16

-0.079
0.090

112.11
96.89
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-1.697

ตาราง 4 (ตอ)
ปจจัย

Mean Rank

Z

p-value

สถานภาพสมรส
โสด/หมาย/หยา/แยก
คู

112.92
106.51

-0.878

0.380

อาชีพ
ไมไดประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพอื่น

115.62
102.19

โรคประจําตัวอื่น
ไมมี
โรคอื่น ๆ

99.80
135.80

-3.714

0.000

ระยะเวลาปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง
นอยกวา 5 ป
5 ปขึ้นไป

109.45
106.51

-0.369

0.712

ผูดูแลเรื่องการรับประทานยา
ตนเอง
บุคคลอื่น

111.22
65.07

-1.672

0.094

-2.954

0.003

จากตาราง 4 พบว า เพศ โรคประจํ าตั วอื่ น และผู ดู แลเรื่ องการรั บประทานยา มี ความสั มพั นธ กั บพฤติ กรรม
การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตอนที่ 5 คะแนนการรับรูแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
ตาราง 5 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนการรับรูแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ แยกเปนรายขอ
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
ดานการรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง
1. ผูทีมีความดันโลหิตสูงเปนเวลานาน อาจเกิดโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนื่องจาก
หัวใจบีบตัวเร็วขึ้น
2. ผูที่มีความดันโลหิตสูงเปนเวลานานอาจเกิดโรคสมองขาดเลือด เนื่องจากเสนเลือด
ตีบตันหรือแตก
3. ผูที่มีความดันโลหิตสูงเปนเวลานานอาจเกิดโรคเลือดออกในสมองเนื่องจาก
เสนเลือดในสมองแตก
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Χ

S.D.

2.67

0.517

2.85

0.398

2.87

0.393

ตาราง 5 (ตอ)
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
4. ผูที่มีความดันโลหิตสูงเปนเวลานาน อาจเปนอัมพาตจากเสนเลือดในสมองแตก
5. ผูที่มีความดันโลหิตสูงแลวอาจเสียชีวิตกะทันหันจากเสนเลือดในสมองแตก
6. ผูที่มีความดันโลหิตสูงเปนเวลานาน จะทําใหเกิดตามัวได เนือ่ งจากการเปลี่ยนแปลง
ของเสนเลือดในตา
7. ผูที่มีความดันโลหิตสูงทําใหกลามเนื้อหัวใจหนาและหัวใจโตขึน้ จนทํางานไมไหวแลวเกิด
หัวใจวาย
8. ผูที่มีความดันโลหิตสูงเปนเวลานานทําใหไตเสือ่ มเนือ่ งจากหลอดเลือดไปเลี้ยงไตตีบตัน
9. ผูที่มีความดันโลหิตสูงมากไมสามารถทํางานไดตามปกติ เชน กรรมกรแบกหาม
รวม
ดานการรับรูประโยชนของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
1. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงอยางถูกตองทําใหระดับความดันโลหิตสูง
ลดลง
2. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ทําใหอาการปวดศีรษะดีขนึ้
3. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงอยางถูกตอง จะลดการเกิดโรคแทรกซอน
4. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงอยางถูกตองจะลดการเกิดภาวะ
หัว
ใจเตนผิดปกติ
5. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงอยางถูกตองจะลดการเกิดภาวะ หลอด
เลือดตีบตัน
6. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงอยางถูกตองจะลดการเกิดโรคไตวาย
เรื้อรัง
7. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงลดการเสื่อมของสมอง
รวม
ดานการรับรูอุปสรรคของการรับประทานรักษายารักษาโรคความดันโลหิตสูง
1. หนาซองยาเขียนไมชัดเจน ทําใหรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงไมถูกตอง
2. ชื่อยาเปนภาษาอังกฤษ จึงอานชื่อยาไมออก
3. ใชวิธีจําลักษณะซองยา สีของยา หรือขนาดของเม็ดยาแทนการอานชื่อยา
4. ไมสามารถอานฉลากยาไดเนือ่ งจากไมรูหนังสือ
5. ไมสามารถรับประทานยาไดถูกตองเนือ่ งจากไมมีผูดูแลเรื่องการรับประทานยา
6. รับประทานยาหลายชนิดเกินไป ทําใหเกิดความสับสน และจํายาไมได
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2.82
2.80
2.57

S.D.
0.398
0.401
0.514

2.79

0.484

2.62
2.18
24.1581

0.541
0.889
2.04919

2.97

0.178

2.93
2.84
2.72

0.263
0.439
0.535

2.62

0.532

2.77

0.504

2.87
19.7116

0.434
2.13572

1.10
1.39
1.36
1.73
1.98
2.44

0.360
0.576
0.595
0.934
0.939
0.673

Χ

ตาราง 5 (ตอ)
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
7. เกิดความเบื่อหนายในการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากตอง
รับประทานยาไปตลอดชีวิต
8. เคยรับประทานยาในระยะแรกแลวแตระดับความดันโลหิตไมลดจึงไมรับประทานยาตอ
9. กลัวจะเกิดอันตรายหากรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงไปนาน ๆ
10. มีอาการขางเคียงหลังจากรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง เชน ขอเทาบวม
ไอ จึงไมอยากรับประทานยาตอ
11. มีผูดูแลเรื่องการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
12. อยูบานหลังเดียวกับผูดูแลเรื่องการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
รวม
2. ผูที่มีความดันโลหิตสูงเปนเวลานานอาจเกิดโรคสมองขาดเลือด เนื่องจากเสนเลือดตีบ
ตันหรือแตก
3. ผูที่มีความดันโลหิตสูงเปนเวลานานอาจเกิดโรคเลือดออกในสมองเนื่องจาก
เสนเลือดในสมองแตก
4. ผูที่มีความดันโลหิตสูงเปนเวลานาน อาจเปนอัมพาตจากเสนเลือดในสมองแตก
5. ผูที่มีความดันโลหิตสูงแลวอาจเสียชีวิตกะทันหันจากเสนเลือดในสมองแตก
6. ผูที่มีความดันโลหิตสูงเปนเวลานาน จะทําใหเกิดตามัวได เนือ่ งจากการเปลี่ยนแปลง
ของเสนเลือดในตา
7. ผูที่มีความดันโลหิตสูงทําใหกลามเนื้อหัวใจหนาและหัวใจโตขึน้ จนทํางานไมไหวแลวเกิด
หัวใจวาย
8. ผูที่มีความดันโลหิตสูงเปนเวลานานทําใหไตเสือ่ มเนือ่ งจากหลอดเลือดไปเลี้ยงไตตีบตัน
9. ผูที่มีความดันโลหิตสูงมากไมสามารถทํางานไดตามปกติ เชน กรรมกรแบกหาม
รวม
ดานการรับรูประโยชนของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
1. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงอยางถูกตองทําใหระดับความดันโลหิตสูง
ลดลง
2. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ทําใหอาการปวดศีรษะดีขนึ้
3. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงอยางถูกตอง จะลดการเกิดโรคแทรกซอน
4. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงอยางถูกตองจะลดการเกิดภาวะ
หัว
ใจเตนผิดปกติ
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2.29

S.D.
0.816

2.82
2.56
2.46

0.563
0.800
0.695

3.00
3.00
26.1163
2.85

0.068
0.000
4.46486
0.398

2.87

0.393

2.82
2.80
2.57

0.398
0.401
0.514

2.79

0.484

2.62
2.18
24.1581

0.541
0.889
2.04919

2.97

0.178

2.93
2.84
2.72

0.263
0.439
0.535

Χ

ตาราง 5 (ตอ)
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
5. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงอยางถูกตองจะลดการเกิดภาวะ
หลอดเลือดตีบตัน
6. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงอยางถูกตองจะลดการเกิดโรคไตวาย
เรื้อรัง
7. การรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงลดการเสื่อมของสมอง
รวม
ดานการรับรูอุปสรรคของการรับประทานรักษายารักษาโรคความดันโลหิตสูง
1. หนาซองยาเขียนไมชัดเจน ทําใหรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงไมถูกตอง
2. ชื่อยาเปนภาษาอังกฤษ จึงอานชื่อยาไมออก
3. ใชวิธีจําลักษณะซองยา สีของยา หรือขนาดของเม็ดยาแทนการอานชื่อยา
4. ไมสามารถอานฉลากยาไดเนื่องจากไมรูหนังสือ
5. ไมสามารถรับประทานยาไดถูกตองเนื่องจากไมมีผูดูแลเรื่องการรับประทานยา
6. รับประทานยาหลายชนิดเกินไป ทําใหเกิดความสับสน และจํายาไมได
7. เกิดความเบื่อหนายในการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง เนื่องจาก
ตองรับประทานยาไปตลอดชีวิต
8. เคยรับประทานยาในระยะแรกแลวแตระดับความดันโลหิตไมลดจึงไมรับประทานยาตอ
9. กลัวจะเกิดอันตรายหากรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงไปนาน ๆ
10. มีอาการขางเคียงหลังจากรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง เชน ขอเทา
บวม ไอ จึงไมอยากรับประทานยาตอ
11. มีผูดูแลเรื่องการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
12. อยูบานหลังเดียวกับผูดูแลเรื่องการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
รวม

2.62

S.D.
0.532

2.77

0.504

2.87
19.7116

0.434
2.13572

1.10
1.39
1.36
1.73
1.98
2.44
2.29

0.360
0.576
0.595
0.934
0.939
0.673
0.816

2.82
2.56
2.46

0.563
0.800
0.695

3.00
3.00
26.1163

0.068
0.000
4.46486

Χ

จากตาราง 5 พบว า ค า เฉลี่ ย และค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคะแนนด า นการรั บ รู อุ ป สรรคของการ
รับประทานรักษายารักษาโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุดเทากับ26.1163 และ 4.46486 ตามลําดับ
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ตอนที่ 6 ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพกับพฤติกรรมการรับประทานยา
รักษาโรคความดันโลหิตสูง
ตาราง 6 ศึกษาความสัมพันธระหวางแบบแผนความเชื่อกับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
ของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัย
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
1. การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
2. การรับรูประโยชนของการรับประทานยารักษา
โรคความดันโลหิตสูง
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
3. การรับรูอุปสรรคของการรับประทานยารักษา
โรคความดันโลหิตสูง
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
แบบแผนความเชื่อสุขภาพโดยรวม
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับมาก

N

χ2

p-value

14
42
159

8.702

0.013

25
190
0

13.128

0.000

30
97
88

9.288

0.002

31
89
95

10.981

0.004

หมายเหตุ: ** p < .05
จากตาราง 6 พบวา แบบแผนความเชื่อทั้ง 3 ดาน คือ การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง การรับรูประโยชน
ของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง และการรับรูอุปสรรคของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
และแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
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วิจารณและสรุปผล
พฤติกรรมสุขภาพและปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูงการ
1. พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 67 อายุอยูในชวง 40–59 ป คิดเปนรอยละ 52.4
ไมไดรับการศึกษาคิดเปนรอยละ 73 (นิตยา สุภาพันธ, 2529 อางอิงใน พัฒนา โพธิ์แกว, 2537) ศึกษาในการปฏิบัติตาม
แผนการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง พบวา กลุมที่ไมไดรับการศึกษามีแรงจูงใจในดานสุขภาพและการดูแล
ตนเองต่ํากวากลุมที่มีการศึกษาในระดับที่สูงกวา ทั้งนี้อาจเปนเพราะการศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาตัดสิน
สิ่งตาง ๆ โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองไดมากกวาผูที่มีการศึกษานอย สถานภาพสมรส
เปนคู คิดเปนรอยละ 76.7 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 56.7 มีรายไดของครอบครัวตอเดือนนอยกวา 10,000
บาท คิดเปนรอยละ 98.5 ไมมีโรคประจําตัวอื่น คิดเปนรอยละ 77.2 ระยะเวลาการปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงอยูในชวง
1-5 ป คิดเปนรอยละ 50.5 เรื่องการรับประทานยาจะดูแลเอง คิดเปนรอยละ 93.2 สอดคลองกับการศึกษาของสุภาพ
ใบแกว (2528) ซึ่งศึกษาการศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสุขภาพกับความรวมมือในการรักษาของผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูง พบวา ผูปวยสวนใหญจะเปนเพศหญิงและสวนใหญจะดูแลเรื่องของกับรับประทานยาดวยตนเอง
2. พบวา กลุม ตัว อยางมีค ะแนนการรับรูแ บบแผนความเชื่อดา นสุข ภาพ ดานการรับรูความรุนแรงของโรค
ความดันโลหิตสูงสวนใหญอยูในระดับมากมากที่สุด รอยละ 80.9 ดานการรับรูประโยชนของการรับประทานยารักษาโรค
ความดันโลหิตสูง อยูในระดับมากมากที่สุด รอยละ 95.8 และดานการรับรูอุปสรรคของการรับประทานยารักษาโรคความ
ดันโลหิตสูงอยูในระดับมากมากที่สุด รอยละ 61.4 และแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพโดยรวมอยูในระดับปานกลางมาก
ที่สุด รอยละ 56.7 ซึ่งสอดคลองกับสุมาลี วังธนากร และคณะ (2551) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการรับประทานยาในผูปวย
ความดันโลหิตสูง พบวากลุมตัวอยางมีคะแนนการรับรูแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ดานการรับรูความรุนแรงของโรค
ความดันโลหิตสูง และการรับรูประโยชนของการรับประทานยาโรคความดันโลหิตสูง ในระดับมาก สวนดานการรับรูอุปสรรค
ของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ในระดับปานกลาง
3. พบว า กลุ ม ตั ว อย า งมี ค ะแนนพฤติ ก รรมการรั บ ประทานยารั ก ษาโรคความดั น โลหิ ต สู ง อยู ใ นระดั บ สู ง
ซึ่งสอดคลองกับสุมาลี วังธนากร และคณะ (2551) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการรับประทานยา ในผูปวยความดันโลหิตสูง
พบวา พฤติกรรมการรับประทานยาสวนใหญอยูในระดับสูง
ความสัมพันธระหวางแบบแผนความเชื่อกับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
1. พบวา เพศ โรคประจําตัวอื่น และผูดูแลเรื่องการรับประทานยา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทาน
ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. พบวา แบบแผนความเชื่อทั้ง 3 ดาน คือ การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง การรับรูประโยชน
ของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง และการรับรูอุปสรรคของการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
และแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพโดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการรับประทานยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใชวางแผนในการสงเสริมใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีการรับประทานยา
อยางถูกตองและตอเนื่องมากยิ่งขึ้น และผูปวยสวนใหญเปนผูสูงอายุจึงควรประเมินความพรอมในการบริหารยาของผูปวย
เมื่อจําเปนตองเริ่มใหการรักษาดวยการรับประทานยา รวมถึงแนวทางใหครอบครัวเขามามีสวนรวมในการดูแลเกี่ยวกับ
การบริหารยามากขึ้น ดังนั้นบุคลากรทางดานสุขภาพ ควรมีการใหขอมูลเกี่ยวกับการใชยาใหครอบคลุมมากขึ้น โดยเนนในเรื่อง
การตรวจสอบยา การปฏิบัติเพื่อปองกันอันตรายจากการใชยาหรือจัดการกับอาการขางเคียงของยา และการปฏิบัติตัวที่
เกี่ยวกับการใชยาอื่น ๆ และเนนกลุมผูปวยรายใหมที่ไดรับการรักษาดวยยาเพื่อใหผูปวยมีพฤติกรรมการใชยาเหมาะสมมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยอื่นที่มีผลตอพฤติกรรมการรับประทานยา เชน ปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม โดยศึกษา
ในเชิงคุณภาพ
2. การศึ กษาครั้ ง นี้ เ ปน การศึก ษาพฤติก รรมการรับ ประทานยาของผูป ว ยความดัน โลหิ ต สู ง อาจนํ าไปใช ใ น
การศึ ก ษาในโรคเรื้ อ รั ง อื่ น ๆ เช น โรคเบาหวาน โรคหั ว ใจ วั ณ โรค เพื่ อ นํ า มาใช ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการ
รับประทานยาในโรคที่ตางกัน
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) รูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Study)
เพื่อมุงศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแชแหง
พระอารามหลวง อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน จํานวน 116 รูป เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 5 สวน
ไดแก แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถามดานปจจัยนํา แบบสอบถามดานปจจัยเอื้อ แบบสอบถามดานปจจัยเสริม
แบบสอบถามพฤติ กรรมการสู บบุ ห รี่ โดยมีค าความตรงของแบบสอบถาม เทา กับ 0.89 และมี คา ความเชื่ อมั่ นของ
แบบสอบถาม เทากับ 0.79 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ใชสถิติสถิติเชิงพรรณนา
การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ
ปจจัยเสริม กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยใชสถิติ Chi-square test
ผลการศึกษาพบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ การรับรูความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
การรับรูประโยชนของการไมสูบบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
สวนปจจัยสวนบุคคล ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
การรับรูโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ การรับรูความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ การรับรู
ประโยชนของการไมสูบบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในสามเณร ผลการศึกษาครั้งนี้มีขอเสนอแนะวาการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ควรเนนกระบวนการสุขศึกษา ประชาสัมพันธ หรือการจัดประสบการณการเรียนรู
เพื่อใหเกิดการรับรูในโทษและพิษภัยบุหรี่
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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
การสู บ บุ ห รี่ เ ป น ป ญ หาสาธารณสุ ข ที่ สํ า คั ญ ระดั บ โลก โดยก อ ให เ กิ ด ป ญ หาต อ สุ ข ภาพหลายประการ
จากการศึกษาพบวาการสูบบุห รี่แ ละการไดรับควัน บุห รี่เ ปนปจจัยหลักที่ทําใหเ กิด โรคมะเร็งปอด โรคถุง ลมโปงพอง
โรคหัวใจและหลอดเลือด บุหรี่เปนสารเสพติดที่ถูกกฎหมาย สรางปญหาดานสุขภาพตอผูบริโภคอยางมากมาย สรางภาระ
โรคเปนอันดับสองของประเทศ รองจากโรคเอดส ประเทศตองสูญเสียงบประมาณมหาศาลเปนจํานวนมากกวาที่เก็บภาษี
ยาสูบ (สมเกียรติ วัฒนศิริชัย, 2550)
องคการอนามัยโลกไดระบุถึงสาเหตุของการเจ็บปวยและการเสียชีวิตวา การระบาดของยาสูบเปนภัยสําคัญ
ที่คุ ก คามต อ สุข ภาพของประชาชน โดยเป น สาเหตุ ทํา ให ป ระชาชนเสี ยชี วิ ต ประมาณ 6 ลา นคน ต อ ป และมากกว า
600,000 คน ที่เสียชีวิตจากการไดรับควันบุหรี่มือสอง และคาดการณวามีคนเสียชีวิตดวยโรคจากการสูบบุหรี่ 1 คน
ในทุก ๆ 6 วินาที (WHO., 2014) สําหรับสถานการณการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2555 พบวา
มีจํานวนผูสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น 6 แสนคน จากป พ.ศ. 2552 ทําใหป พ.ศ. 2554 มีผูสูบบุหรี่เปนจํานวน 11.5 ลานคน การสํารวจ
การสูบบุหรี่ในเยาวชนไทยใน ป พ.ศ. 2552 พบวาอัตราการสูบบุหรี่องเยาวชนไทยอายุ 13-15 ปสูงถึง รอยละ 11.7 และ
เปนที่นาตกใจวา รอยละ 8 ของเยาวชนที่ไมสูบบุหรี่ในปจจุบันคิดวาตนเองจะเริ่มสูบบุหรี่ในปหนา สําหรับคาใชจายทั้งหมด
ที่เกิดจากความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร 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
พบวาการสูบบุหรี่เปนสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรไทยประมาณ 48,244 คนตอป โดยเฉลี่ยผูชาย 1 ใน 6 คน
และผูหญิง 1 ใน 25 คน เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ และคณะ, 2555)
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จากสถานการณดังกลาวพบวามีผูสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น ไมเพียงแตในกลุมของประชาชนทั่วไปเทานั้น แตยังมีขอมูล
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของพระสงฆไทย จากสรุปสถานการณการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2555
พบวา ผูนําศาสนามีอัตราการสูบบุหรี่ 30.8% (พุทธ 35.9%, คริสต 9.6%, อิสลาม 27.2%) (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ และคณะ,
2555, หนา 24) สถิติโรคของพระภิกษุสงฆ ที่เขารับรักษาตัวเปนผูปวยในรักษาโรงพยาบาลสงฆ 10 อันดับแรก มีถึง 5 อันดับ
ที่เปนผลมาจากการสูบบุหรี่ ไดแก โรคถุงลมโปงพอง โรคเสนเลือดหัวใจตีบ โรคปอดเสื่อมเรื้อรัง วัณโรคปอด และโรคเสนเลือด
สมองตีบตัน (เครือขายชุมชนคนเลิกบุหรี,่ ม.ป.ป., สื่อออนไลน) และยังพบขอมูลอีกวา ในวัดยังไมเปนเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งอาจเปน
สิ่งที่บงบอกไดวา ยังมีพระภิกษุ สามเณร ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยูอีกมาก แตอยางไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ในพระสงฆ สามเณรยังมีอยูนอย โดยเฉพาะสามเณร ซึ่งถือวาอยูในชวงของวัยรุน ที่มีความอยากรู อยากลอง
มีพฤติกรรมเลียนแบบ อาจนําไปสูการทดลองสูบบุหรี่และติดบุหรี่ในที่สุด กอใหเกิดผลเสียทางดานสุขภาพ ผลเสียทางดาน
เศรษฐกิจตามมา การศึกษานี้จึงมุงเนนที่จะศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสามเณร โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน เพื่อนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงาน เพื่อปองกัน
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแชแหง
พระอารามหลวง อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน โดยใชแนวคิดทฤษฎี PRECEDE PROCEED Model โดยประยุกต
ขั้นตอนที่ 4 และ ทฤษฏีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief Model) เปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ระยะเวลาใน
การเก็บรวบรวมขอมูลอยูระหวางเดือนสิงหาคม 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558
นิยามศัพท
1. สามเณร หมายถึง ผูที่ไดรับการอุปสมบทตามพระธรรมวินัย ที่เรียนอยูแผนกมัธยมศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ที่มีอายุระหวาง 12–20 ป
2. พฤติกรรมการสูบบุหรี่ หมายถึง การสูบบุหรี่ที่มวนสําเร็จรูป การสูบบุหรี่มวนเอง การสูบบุหรี่ไฟฟา การสูบบารากู
การสูบไปค ภายใน 1 เดือนที่ผานมาหรือปจจุบันยังคงสูบอยู
3. บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการยาเสนหรือยาเสนปรุงหรือใชใบจากใบตองมวนยาเสนรวมทั้งบุหรี่ไฟฟา
บุหรี่อิเลคทรอนิค บารากู
4. ระยะเวลาในการบวช หมายถึง จํานวนเดือนตั้งแตไดรับการบวชจนถึงปจจุบัน
5. ระดับการศึกษาทางโลก หมายถึง ระดับการศึกษาที่กําลังศึกษาอยู ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสายสามัญ
แบงเปนมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. ระดับการศึกษาทางธรรม หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดในหลักสูตรการศึกษาเฉพาะทางสงฆ แบงเปน
ไมไดศึกษา นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก
7. รายไดตอเดือน หมายถึง รายไดจาการรับกิจนิมนต หรือรายไดอื่น ๆ รวมทั้งหมด
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8. การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ หมายถึง ความเขาใจ ความตระหนัก การมองเห็น
วาการสูบอาจสงผลกระทบทําใหเกิดโรคและอาจทําใหสุขภาพเสื่อมโทรม
9. การรับรูความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ หมายถึง ความเขาใจ ความตระหนัก ความรูสึก และการมองเห็น
วาโรคที่เกิดจาการสูบบุหรี่มีความรุนแรง ทําใหพิการหรือเสียชีวิตได และการรักษาใชเวลายาวนาน
10. การรับรูการรับรูประโยชนและอุปสรรคของการไมสูบบุหรี่ หมายถึง ความเขาใจ ความตระหนัก ความรูสึก
และการมองเห็นวาหากไมสูบบุหรี่จะเกิดผลดีอยางไรตอรางกาย

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) รูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Study)
ประชากรศึกษา คื อ สามเณรที่ศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด พระธาตุแ ชแ หง พระอารามหลวง อําเภอภูเ พียง
จังหวัดนาน จํานวน 116 รูป การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาในประชากร เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม
ประกอบด ว ย 5 ส ว น ไดแ ก แบบสอบถามข อ มู ล ส วนบุ คคล แบบสอบถามด านป จจั ยนํ า แบบสอบถามดานป จจั ยเอื้ อ
แบบสอบถามดานปจจัยเสริม แบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยมีคาความตรงของแบบสอบถาม เทากับ 0.89
มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ 0.79 วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ใชสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม
กั บ พฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ โดยใช ส ถิ ติ Chi-square test การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด ก ารรั บ รองจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557

ผลการศึกษา
ประชากรศึกษาทั้งหมดเปนสามเณร ศึกษาอยูแผนกมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1–ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแชแหงพระอารามหลวง มีอายุอยูระหวาง 12–20 ป อายุเฉลี่ย 15 ป มีระยะเวลาการบวช
5-30 เดือน (รอยละ 48.28) มีระดับการศึกษาทางธรรมอยูในชั้นนักธรรมตรีสูงสุด (รอยละ 42.24) และพบวา มีเพียง
รอยละ 5.17 เทานั้นที่ไมไดศึกษาทางธรรม สวนใหญมีรายไดตอเดือนไมถึง 1,000 บาท (รอยละ 87.93) มีผลการเรียนเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง (รอยละ 29.31) มีชาติพันธุช นพื้นเมือง (รอยละ 52.59)
ความชุกของการสูบบุหรี่ในสามเณร มีสามเณรที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จํานวน 33 รูป จากสามเณรทั้งหมด 116 รูป
คิดเปนรอยละ 28.44
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบวา ปจจัยสวนบุคคลไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ปจจัยที่ศึกษา
อายุ
นอยกวา 16 ป
16 ป ขึ้นไป
ระยะเวลาการบวช
34 เดือน ขึ้นไป
นอยกวา 34 เดือน
ระดับการศึกษาทางโลก
ม. ตน
ม. ปลาย
ระดับการศึกษาทางธรรม
โท-นธ. เอก
ไมไดศึกษา/นธ.ตรีนธ.
รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 200 บาท
200 บาท ขึ้นไป
ผลการเรียนเฉลี่ย
0.00-2.99
3.00–4.00
ชาติพันธุ
พื้นเมือง
ชาติพันธุอื่น ๆ

สูบ

จํานวน

Prevalence (%)

Prevalence Ratio

p-value

21
12

69
47

30.40
25.50

1.19

0.56

15
18

46
70

32.60
25.70

1.26

0.42

25
8

79
37

31.60
21.60

1.46

0.26

20
13

61
55

32.80
23.60

1.38

0.27

15
18

48
68

31.20
26.50

1.78

0.57

30
3

93
23

32.30
13.00

2.48

0.67

21
12

61
55

34.40
21.80

1.58

0.13

การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่ศึกษากับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงการเกิดโรค
การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนของการไมสูบบุหรี่ ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 2
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ตาราง 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่ศึกษา กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ปจจัยที่ศึกษา
การรับรูโอกาสเสี่ยงการเกิดโรค
ต่ํา
สูง
รับรูความรุนแรงของโรค
ต่ํา
สูง
การรับรูประโยชนของการไมสูบบุหรี่
ต่ํา
สูง
การรับรูอุปสรรคของการไมสูบบุหรี่
ต่ํา
สูง
ปจจัยเอื้อตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่
สูง
ต่ํา
ปจจัยเสริมตอพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่
ต่ํา
สูง

สูบ

จํานวน

Prevalence (%)

Prevalence Ratio

p-value

25
8

67
49

37.30
16.30

2.28

0.013*

22
11

59
57

37.30
19.30

1.93

0.032*

26
7

61
55

42.60
12.70

3.35

0.000**

19
14

60
56

31.70
25.00

1.26

0.426

16
17

53
63

30.20
27.00

1.10

0.703

18
15

61
55

29.50
27.30

1.07

0.839

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

วิจารณและสรุปผล
จากการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระยะเวลาการบวช ระดับการศึกษาทางโลก ระดับการศึกษาทางธรรม
รายไดตอเดือน ระดับผลการเรียนเฉลี่ย และปจจัยดานชาติพันธุ พบวา ไมสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของสราวุธ นามเมือง (2546) ที่ศึกษาปจจัย ที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ ที่มารับบริการตรวจรักษาในโรงพยาบาลสงฆ พบวา ปจจัยทางชีวสังคม
ไดแก อายุ ระยะเวลาการบวช ระดับการศึกษาทางโลก ระดับการศึกษาทางธรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
และผลการศึกษายังแตกตางจากการศึกษาของกิติพงษ ทองเหลือ (2550) ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของนักเรียนชายระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่พบวา รายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
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ซึ่ ง อาจสั นนิ ษฐานได ว าการศึ กษาครั้ งนี้ ความแตกต างกั น ด านป จจั ย ส วนบุ คคลของกลุ มประชากรที่ ศึ กษา จึ ง ไม พ บ
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ปจจัยนําดานการรับรูโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ การรับรูความรุนแรงของโรคที่เกิดจาก การสูบบุหรี่
การรั บ รู ป ระโยชน ข องการไม สู บ บุ ห รี่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
นัยสําคัญ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสรายุทธ นามเมือง (2546) ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ ที่มารับบริการตรวจรักษาในโรงพยาบาลสงฆ พบวาปจจัยนํา ไดแก การรับรู
โอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชนและอุปสรรค และความคาดหวังในความสามารถตนเอง มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และสอดคลองกับการศึกษาของประภาพร โพธิ์ทอง (2551) ที่พบวา ปจจัยนํา การรับรูเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการสูบบุหรี่ การรับรูความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p = .000) และสอดคลองกับงานวิจัยของกิติมา เปาะเตะ (2552) พบวาปจจัยความเชื่อ
ดานสุขภาพในดานการรับรูถึงโอกาสเสี่ยง เปนปจจัยที่สามารถทํานายการสูบบุหรี่ของนักเรียนได กลาวคือ ถานักเรียนมีระดับ
ความเชื่อดานการรับรูถึงโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้น จะมีโอกาสที่จะเปนผูไมสูบบุหรี่ นอยลง 1.066 เทา ของนักเรียนที่มีระดับการรับรู
ในโอกาสเสี่ยงระดับเดิม และสอดคลองกับการศึกษาของปรวีณ บายคลอย (2553) ที่พบวา การรับรูเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการสูบบุหรี่ การรับรูความรุนแรงของโรคเกี่ยวกับบุหรี่ การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สําหรับปจจัยดานการรับรูอุปสรรคของการไมสูบบุหรี่
ไมพบความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังจะเห็นไดวาปจจัยนําดานการรับรูโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ การรับรูความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และปจจัยดานการรับรูประโยชน
ของการไมสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
วาถาบุคคลรับรูวาตนเองมีโอกาสเกิดโรคหากมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่มีความรุนแรง
และจะเกิดประโยชนใดแกตนเองบาง เมื่อไมสูบบุหรี่ ก็จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จากการศึกษาไมพบความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อ
กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของประภาพร โพธิ์ทอง
(2551) ที่พบวาปจจัยเอื้อไดแก ปริมาณเวลาที่ใชในการเรียน การใชเวลาวางในสถานที่เสี่ยงตอการ สูบบุหรี่ และความยากงาย
ในการเขาถึงแหลงซื้อ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสันนิษฐานไดวาในการศึกษา
ครั้งนี้ ไดศึกษาในกลุมประชากรที่อาศัยอยูในโรงเรียนเดียวกัน และอาศัยอยูรวมวัดเดียวกันทั้งหมด จึงทําใหคุณลักษณะ
ของสิ่งแวดลอม ทั้งทางกายภาพและทางสังคม หรือทรัพยากรที่จะสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี่คลายคลึงกัน
จึงไมพบความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ความสัมพันธระหวางปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ไมพบความสัมพันธระหวางปจจัยเสริมกับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของสรายุทธ นามเมือง (2554)
ที่ทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ ที่มารับบริการตรวจรักษา
ในโรงพยาบาลสงฆ พบวา ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับขอมูลจากสมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่ และการไดรับคําแนะนํา
จากแพทยและพยาบาล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งการเสริมแรงจะเปนรางวัล
ตอบแทนหรือการลงโทษภายหลังที่ไดแสดงพฤติกรรมออกมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัยรุน ที่อิทธิพลของกลุมเพื่อน
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จะมีบทบาทสําคัญ ซึ่งการศึกษาของปรียาพร ชูเอียด (2550) พบวาอิทธิพลของกลุมเพื่อนมีความสัมพันธเชิงบวกกับการสูบบุหรี่
นอกจากนั้นการศึกษาของรัฐกฤชญ เนติรฐนนทกุล (2551) ที่แสดงใหเห็นวา กลุมเพื่อนสนิทมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของนักเรียนอยางมาก สันนิษฐานไดวาการศึกษาในครั้งนี้ ไดศึกษาในกลุมประชากรที่อาศัย หรืออยูในบริบท
ของปจจัยเสริมที่คลายคลึงกัน คืออยูในโรงเรียนเดียวกัน พักอาศัยอยูในกุฏิหรือวัดเดียวกัน อยูภายใตกฎกติกาและบริบท
ทางสังคมรวมกัน จึงไมพบความสัมพันธระหวางปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการ สูบบุหรี่ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบปจจั ยที่มีความสัมพั นธกับพฤติกรรมการสู บบุ หรี่ในกลุมสามเณร ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการวางแผนเพื่อปองกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ตลอดจนการสงเสริมสุขภาพในกลุมประชากร
สามเณร โดยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้
1. ผลการศึกษาที่พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ ดังนั้นในการดําเนินงานเพื่อปองกันและควบคุมการสูบบุหรี่ ควรดําเนินการเนนหนักในดานการใหขอมูล ขาวสาร
การใหความรูเกี่ยวกับโรคตาง ๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ การใหความรูเกี่ยวกับโอกาสเกิดโรคตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่
2. ผลการศึ กษาที่ พบว า การรั บรู ความรุ นแรงของโรค มี ความสั ม พั นธ กั บพฤติ กรรมการสู บบุ ห รี่ ควรเน น
การดําเนินงานในการใหขอมูล ขาวสาร เนนการใหความรูเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ วาโรคมีความรุนแรง บางโรค
อาจเปนอันตรายถึงชีวิต บางโรคไมสามารถรักษาใหหายได อีกทั้งยังมีภาระคาใชจายในดานการรักษาพยาบาลที่สูง
3. การรับรูประโยชนของการไมสูบบุหรี่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบ ควรเนนการเรียนการสอนในหองเรียน
ใหเกิดการรับรูในประโยชนของการไมสูบบุหรี่ และควรมีการสงเสริมใหการไมสูบบุหรี่เปนสิ่งที่นายกยอง ชื่นชม เปนคานิยม
ที่ดีของกลุม อันจะเปนการปองกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาในกลุมตัวอยางที่เปนสามเณรที่มีลักษณะของปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมที่แตกตางกัน เพื่อนํา
ผลการศึ กษามาใช ในการกํ าหนดป จจั ยในการดํ าเนิ นงานป องกั นและปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมการสู บบุ หรี่ ของสามเณรให
คลอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการนําปจจัยดานการรับรูโอกาสเสี่ยงการเกิดโรค การรับรูความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่
การรั บรู ประโยชน ของการไม สู บบุ หรี่ มาเป นป จจั ยสํ าคั ญเบื้ องต นของการพั ฒนาโปรแกรมเพื่ อป องกั นและปรั บเปลี่ ยน
พฤติกรรมการสูบบุหรี่
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บทคัดยอ
การศึกษาเชิงพรรณาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา โดยศึกษากับนักเรียนทุกคน จํานวน 157 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวย
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและไค-สแควร
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสูบบุหรี่ รอยละ 24.2 สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก เพศ การสูบบุหรี่ของมารดา และ
การสูบบุหรี่ของเพื่อน
คําสําคัญ: พฤติกรรมการสูบบุหรี่ นักเรียนมัธยมศึกษา

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
1

นิสิตคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
Graduate Student, School of Medicine, University of Phayao, Phayao 56000
2
School of Medicine, University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author: puypuypuy206@gmail.com
2

299

บทนํา
“บุหรี่” จัดเปนสิ่งเสพติดประเภทสิ่งเสพติดกระตุนประสาทโดยปจจุบันพบวามีการนิยมสูบบุหรี่เปนที่แพรหลาย
มากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้บุหรี่มีสารประกอบตาง ๆ อยูประมาณ 4,000 ชนิด มีสารกอมะเร็งไมต่ํากวา 42 ชนิด ซึ่งสาร
บางชนิดเปนอันตรายที่สําคัญ คือ นิโคติน (Nicotine) ทาร หรือน้ํามันดิน (Tar) คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรเจนไซยาไนด
ไนโตรเจนไดออกไซด แอมโมเนีย สารกัมมันตรังสี เปนตน โดยบุหรี่ถือเปนสิ่งเสพติดที่อยูใกล ๆ ประชาชนทุกวัย นอกจาก
จะเกิดผลเสียตอตัวผูสูบบุหรี่เองแลว การสูบบุหรี่ยังไดสงผลกระทบตอสภาวะ สุขภาพของบุคคลอื่น ซึ่งอาจเปนทั้งบุคคล
ใกลชิดหรือไมก็ได ในกรณีการสูดดมควันบุหรี่เขาไป (Secondhand Smoke) สามารถนําไปสูปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค
อาทิ โรคมะเร็งปอด โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจเปนตนและนอกจากนี้ยังสงผลตอ ตอการ
ใหกําเนิดทารกที่มีน้ําหนักแรกเกิดต่ํากวาปกติ และทารกอาจตองเสี่ยงตอการเสียชีวิตอยางเฉียบพลัน โดยไมทราบสาเหตุ
(สํานักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2543)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาคือผูที่มีมีอายุในระหวาง 12-16 ปโดยรับการศึกษาตอจากระดับชั้นประถมศึกษา จัดอยู
ในชวงวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่เชื่อมตอจาก วัยเด็ก สู วัยผูใหญ ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการธรรมชาติของนักเรียนที่เปนวัยรุนนี้
จะมี การเปลี่ ยนแปลงทางด านร างกายและทางดานจิต ใจอยางชัด เจนโดยเมื่ อเข าสู วัยรุ น แลว มั กตอ งการเปนอิ ส ระ
ตองการสรางเอกลักษณความเปนตัวของตัวเอง ตองการการยอมรับ มีพ ฤติกรรมอยากรู อยากเห็น และบางครั้ง มี
พฤติ ก รรมชอบทดลองสิ่ ง ต า ง ๆ หรื อ สิ่ ง ใหม ๆ ที่ ไ ม เ คยได สั ม ผั ส มาก อ นนอกจากนี้ ยั ง เป น กลุ ม วั ย ที่ ช อบเข า สั ง คม
โดยบางครั้งหากไมมีการคิดไตรตรองที่ดีหรือมีเหตุผลเพียงพออาจสงผลใหเกิดการเบี่ยงเบนในการดํารงชีวิตและการมี
คุณภาพชีวิตในอนาคตได ถานักเรียนวัยรุนที่มีปจจัยเสี่ยงอื่น ๆ รวมดวยก็มักจะไมสามารถปรับตัวไดประกอบกับการขาด
ที่ปรึกษาหาทางออกไมไดนักเรียนวัยรุน ก็อาจจะใชยาเสพติดเพื่อคลายทุกขหลบหนีปญหาไดมีผลการวิจัย (ประกิต
วาทีสาธกกิจ, 2547)
สถานการณและแนวโนมการบริโภคยาสูบชนิดมีควันของเยาวชนไทย จํานวนเยาวชนที่บริโภคยาสูบ หรือสูบบุหรี่
ชนิดมีควัน ในรอบ 18 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2534–2552) ไดวาจากจํานวนเยาวชนที่สูบบุหรี่ปจจุบันชนิดมีควัน มีจํานวนลดลง
จาก 2.8 ลานคนในป พ.ศ. 2534 เปน 1.5 ลานคนในป พ.ศ. 2549 จากนั้น เริ่มปรับเพิ่มขึ้นเปนลําดับจาก 1.6 ลานคน
ในป พ.ศ. 2550 เปน 1.7 ลานคนในป พ.ศ. 2552 และจํานวนผูที่สูบบุหรี่ครั้งแรกในป 2554 โดยจําแนกตามการสูบบุหรี่
ในครั้งแรกพบวามีจํานวนทั้งหมด 9,937,070 ราย โดยชวงอายุที่พบวามีการเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกมากที่สุด ไดแก ชวงอายุ
15-19 ป โดยมี ทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 5,828,946 คน รองลงมาได แ ก ช ว งอายุ 20-24 จํ า นวน 2,348,548 คน และกลุ ม อายุ
10-14 ป จํานวน 1,086,217 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554)
จากข อมูล ดัง กล าวทํ าใหพ บวา จํานวนผูที่ ริเ ริ่ ม และทดลองสูบ บุห รี่ เ ริ่ม มีจํานวนที่ ม ากยิ่ ง ขึ้น และช ว งอายุ ที่ มี
การทดลองสู บ เริ่ ม ลดลงจากและกลุ ม วั ย ที่ พ บว า มี ก ารริ เ ริ่ ม และทดลองสู บ บุ ห รี่ ม ากขึ้ น ก็ คื อ เยาวชนที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาเปนสวนใหญซึ่งเมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ครั้งแรกก็จะพบวามีการสูบในลักษณะตอเนื่อง
และนอกจากนี้ยังสงผลกระทบทั้งในเรื่องดานการศึกษา สังคม และบุคคลรอบขาง พบวา ความสัมพันธของการสูบบุหรี่
ของนักเรียน นักศึกษา กับพฤติกรรมเสี่ยงอื่น ๆ พบวา กลุม นักเรียน นักศึกษาที่สูบบุหรี่มีผูที่ดื่มเหลามากกวาผูที่ไ ม
สูบบุหรี่ 3.5 เทา เที่ยวกลางคืนมากกวา 3.2 เทา เคยมีเพศสัมพันธมากกวา 3.7 เทา เลนการพนันมากกวา 3.3 เทา และ
ใชยาเสพติดอื่นมากกวา 16 เทา นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยที่พบวา หากนักเรียนไดมีโอกาสเริ่มทดลองสูบบุหรี่แลว
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โอกาสจะกลายเปนผูใหญที่ติดบุหรี่ในอนาคตยอมเปนไปไดสูง อีกทั้งการเลิกสูบบุหรี่ก็ทาไดยาก (พรนภา หอมสินธุ,
2550)
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาอั ต รา และป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ ข องนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษา ตั้งแตระดับชั้นม.1-ม.6 โรงเรียนบานโฮงรัตนวิทยา จังหวัดลําพูน ซึ่งขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตอกําหนด
แนวทางส ง เสริ ม สุ ข ภาพใหป ราศจากการสูบ บุห รี่ และการเฝา ระวัง การวางแผนใหก ารศึก ษาเพื่อ ปอ งกั นควบคูกั บ
การแกไขปญหาไปพรอมกัน โดยนําไปสูมาตรการควบคุม และปองกันใหมิใหเกิดการสูบบุหรี่ในสถานศึกษาสามารถนํา
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาและตอยอดในการสรางสรรคงานวิจัย และการออกแบบนวัตกรรมพัฒนา
คุณภาพใหแกนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณา
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั้งหมดที่กําลังศึกษาอยู ณ โรงเรียนบานโฮงรัตนวิทยา
ปการศึกษา 2558 จํานวน 157 คน โดยการศึกษาครั้งทําการศึกษากับกลุมประชากร
เครื่องมือวิจัย ประกอบดวย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษานี้แบงออกเปนทั้งหมด 3 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สว นที่ 2 ขอ มูล พฤติ กรรมสว นบุ คคลและสิ่ ง แวดลอ มที่เ กี่ย วข องกับ การสูบ บุห รี่ เป นข อคํา ถามเติม คํา และ
Checklist พัฒนาจาก อุทุมพร ณ นคร (2550)
สวนที่ 3 ขอมูลทัศนคติตอการสูบบุหรี่ ขอคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) พัฒนาจาก อุทุมพร
ณ นคร (2550)
แบบสอบถามชุดนี้ผานความเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน โดยทุกขอคําถามมีคา IOC (Index of Congrruence)
ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป และนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
คํ า นวณหาค า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามด ว ยการหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นโดยรวมที่ .634
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การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ
ไค-สแควร (Chi-Square Test)

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาขอมูลทั่วไป
ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมประชากรพบวาสวนใหญมีอายุ 18 ป รอยละ 19.1 ป โดยมีอายุเฉลี่ย 15.52 ป
(S.D. = 1.86) มี อ ายุ ต่ํ า สุ ด 12 ป และมี อ ายุ สู ง สุ ด 19 ป ส ว นใหญ เ ป น เพศชายร อ ยละ 60.5 ส ว นใหญ อ ยู ใ นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 รอยละ 21.7 รองลงมาไดแกระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รอยละ 19.1 พบวาสวนใหญผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระดับปานกลาง รอยละ 72.0 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 2.7893 (S.D. = .66288) โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนอยที่สุดไดแกระดับต่ํา รอยละ 12.7 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงที่สุด ไดแก ระดับปานกลาง รอยละ
72.0 พบวา จํานวนเงินที่ไดรับในแตละวันสวนใหญ 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
อาชีพของมารดา อาชีพรับจาง รอยละ 71.3 รองลงมาอาชีพเกษตรกรรอยละ 22.3
พฤติกรรมสวนบุคคลและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่
ผลการศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นบุ ค คลและสิ่ ง แวดล อ มของกลุ ม ประชากรพบว า มี พ ฤติ ก รรมไม สู บ บุ ห รี่
รอยละ 75.8 รองลงมาไดแกพฤติกรรมสูบบุหรี่ รอยละ 24.2 โดยบิดามีพฤติกรรมการสูบบุหรี่รอยละ 61.1 และมารดามี
พฤติกรรมไมสูบบุหรี่ รอยละ 88.53 รวมถึงเพื่อนมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่รอยละ 58.6 และในขณะที่นักเรียนยังไมมี
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไมเคยถูกเชื้อเชิญจากเพื่อน รอยละ 72.0 นอกจากนี้สถานที่นักเรียนใชสูบบุหรี่ไดแก 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 สวนใหญนักเรียนมีการวางแผนเลิกและหลีกเลี่ยงบุหรี่
รอยละ 64.3 รองลงมาไดแกไมแนใจ รอยละ26.1สวนใหญในชุมชนมีรานขายบุหรี่รอยละ 91.0 พบวานักเรียนไมสามารถ
ซื้อบุหรี่ไดในชุมชน รอยละ 54.1 พบวาบุคคลที่สามารถมีผลใหนักเรียนเลิกและหลีกเลี่ยงบุหรี่ไดแกตัวเอง รอยละ52.9
รองลงมาไดแก บิดา มารดา รอยละ 41.4
จากการศึ ก ษาทั ศ นคติ ต อ การสู บ บุ ห รี่ ข องกลุ ม ประชากรพบว า ทั ศคติ ส ว นใหญ คิด ว า การสู บ บุห รี่ ทํ า ให เ ป น
โรคมะเร็งมากที่สุด รอยละ 4.75 รองลงมาไดแก การสูบบุหรี่เปนอันตรายตอบุคคลรอบแกขาง รอยละ 4.52 รองลงมา
การสูบบุหรี่ทําใหมีกลิ่นปากและเล็บเหลือง รอยละ 4.34 รองลงมาไดแก การสูบบุหรี่ทําใหสิ้นเปลืองเงินทอง รอยละ 4.17
รองลงมา ไดแก การสูบบุหรี่ชวยทําใหมีความสนิทกับกลุมเพื่อนไดมากขึ้น รอยละ 4.04 พบวาทัศนคตินอยที่สุด ไดแก
การสูบบุหรี่เปนเรื่องธรรมดาและพบเห็นไดทั่วไป รอยละ 2.79 รองลงมาไดแกฉันควรเลิกคบเพื่อนที่สูบบุหรี่ รอยละ 3.04
รองลงมาไดแก การสูบบุหรี่ในสถานที่ไกลผูคนไมกอใหเกิดอันตรายตอตนเองและบุคคลรอบขางรอยละ 3.13 รองลงมา
ไดแก ผูหญิงสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมที่ไมปกติ รอยละ 3.17 ตามลําดับ
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตาราง 1 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่
χ2

P-Value

อายุ
เพศ
ระดับชั้นเรียน

.107
3.840
3.642

.444
.041*
.184

รายรับตอวัน
ทัศนคติ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การออกกําลังกาย
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบิดา
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของมารดา
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเพื่อน
รานขายบุหรี่

1.771
3.274
.473
2.430
.085
7.328
16.484
.159

.127
.195
.790
.084
.463
.011*
.000**
.492

ปจจัย

หมายเหตุ: * P-Value <0.05 , ** P-Value <0.01
จากตาราง 1 พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ไดแก เพศ (p-value=0.041) และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของมารดา (p-value=0.011) และพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแกพฤติกรรมสูบบุหรี่ของเพื่อน(p-value<0.001) สวน
ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ไดแก อายุ ระดับชั้นเรียน รายรับตอวัน ทัศคติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบิดา รานขายบุหรี่ ดังตาราง 1

วิจารณและสรุปผล
ผลการศึกษาพบวาเพศชายมีความสัม พัน ธกับพฤติกรรมการสูบบุห รี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่ง สอดคลองกับผลการศึกษาของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2554) โดยพบวาอัตราการสูบบุหรี่ของผูชายมากกวาผูหญิง
20 เทา อีกทั้งสอดคลองกับผลการศึกษาของประภาพร นัทการัตน (2552) พบวาปจจัยที่มีผลตอการสูบบุหรี่ไดแก เรื่อง
เพศ อีกทั้งสอดคลองกับผลการศึกษาของปรียาพร ชูเอียด (2550) พบวา เพศมีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 รวมทั้งสอดคลองกับชูชัช แกวมณีชัย (2551) พบวานักเรียนที่สูบบุหรี่
สวนใหญเปนเพศชายรอยละ 56.9 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ณินทญาดา รองเดช และคณะ (2552) ซึ่งพบวา
เพศมีความสันพันธกับการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของเรณู บุญ
จันทร และคณะ (2552) พบวา เพศมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01
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ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของมารดามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ จันทนา จันทรไพจิตร (2541) โดยพบวาการสูบบุหรี่ของกลุม
ประชากรที่ศึกษามีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ของคนในครอบครัว ไดแก บิดา มารดา พี่ นอง และสอดคลองกับผล
การศึกษาของ ออมใจ จิรพฤฒิศิริ (2548) ที่พบวากลุมตัวอยางที่มีผูปกครองสูบบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่เปน 7.75
(95% CI = 2.51, 23.49) เท า ของกลุ ม ตั ว อย า งที่ ผู ป กครองไม สู บ บุ ห รี่ รวมทั้ ง สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
ยุพยง วงศฝน (2544) ที่พบวาบทบาทของครอบครัวดานการเปนแบบอยางมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < .01) โดยพบวาในครอบครัวของกลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่มีบุคคลในครอบครัวที่สูบบุหรี่
รอยละ 72.7 และในขณะที่กลุมไมสูบบุหรี่มีบุคคลในครอบครัวที่สูบบุหรี่ รอยละ 55.8 อีกทั้งสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ สมบัติ ดุลรัตน (2552) โดยผลการศึกษาพบวาการมีสมาชิกในบานสูบบุหรี่มีความสัมพันธกับปริมาณการสูบบุหรี่
ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงพบวาผูปกครอง มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเนื่องจากเปนบุคคล
ที่มีความใกลชิดกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาซึ่งเปนวัยที่อยากรูอยากลองดังนั้นจึงอาจกอใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบหรือ
ความเคยชินในการรับรูพฤติกรรมการสูบบุหรี่เปนระยะเวลานาน
ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเพื่อนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุมประชากร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value = .000) สอดคลองกับผลการศึกษาของ เสมอเหมือน โลหะกิจ (2548)
โดยพบวาปจจัยที่มีผลตอการสูบบุหรี่ จํานวนเพื่อนในกลุมที่สูบบุหรี่มีผลตอการสูบบุหรี่ของนักศึกษาโดยนักศึกษาเพศชาย
จะมีแนวโนมในการสูบบุหรี่มากกวาเพศหญิง สอดคลองกับผลการศึกษาของ สิวนันท ศิริวนารังสรรค (2535) โดยจาก
การศึกษาความสัมพันธของตัวแปรพบวา ลักษณะความสัมพันธในกลุมเพื่อนซึ่งหมายถึงการถูกเพื่อนเคยชักชวนสูบบุหรี่
และการมี เ พื่ อ นสนิ ท ที่ ติ ด บุ ห รี่ มี อิ ท ธิ พ ลอย า งยิ่ ง ที่ ส ง ผลให เ กิ ด พฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษา
ของจันทนา จันทรไพจิตร (2541) พบวาปจจัยเชิงสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการสูบบุหรี่ของนักเรียนในระดับปานกลาง
3 ปจจัย ไดแก เพื่อนชวนใหสูบมากเปนอันดับหนึ่ง สอดคลองกับผลการศึกษาของ นิภาวรรณ หมีทอง (2551) พบวา
ถ า นั ก ศึ ก ษาหญิ ง มี ตั ว แบบด า นการสู บ บุ ห รี่ สู ง อั น ได แ ก บิ ด า มารดา เพื่ อ น ก็ มี โ อกาสที่ จ ะอยู ใ นกลุ ม ที่ สู บ บุ ห รี่
ในทางตรงกันขามหากนักศึกษาหญิงมีตัวแบบที่มีการสูบบุหรี่ต่ําก็มีโอกาสที่จะอยูในกลุมที่ไมสูบบุหรี่เชนกัน สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ เรณู บุญจันทรและคณะ (2552) พบวา เพศและการสูบบุหรี่ของเพื่อนสนิทมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.001) สอดคลองกับผลการศึกษาของ เสมอเหมือน โลหะกิจ (2548) พบวา
ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ รายได จํานวนเพื่อนในกลุมที่สูบบุหรี่มีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา สอดคลอง
กับผลการศึกษาของ สุรัตนา พรวิวัฒนชัย (2552) พบวาปจจัยภายนอกตัวบุคคล จํานวนเพื่อนที่สูบบุหรี่ มีความสัมพันธ
ตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เนื่องจากจํานวนเพื่อนที่สูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจะมีจํานวนวัยรุนที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่มากขึ้นตาม
ไปดวย สอดคลองกับผลการศึกษาของ เรณู บุญจันทร และคณะพบวาคุณลักษณะสวนบุคคลกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของเยาวชนจังหวัดระนองนั้น การสูบบุหรี่ของเพื่อนสนิทมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001)
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ขอเสนอแนะ
1. เพศ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของมารดา พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเพื่อนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ ดังนั้นการแกไขพฤติกรรมสูบบุหรี่ของนักเรียนนอกจากแกไขที่ตัวนักเรียนแลวควรใหความสําคัญในกลุมมารดา
กลุมเพื่อนและรวมถึงการใหความสําคัญของเพศดังนั้นควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนทัศคติเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่รวมถึงการออกกฎบังคับในชุมชน
2.ควรทํ าการศึก ษาและเพิ่ ม กระบวนการในการวางแผนแกไ ขป ญหาสํ า หรั บ นั กเรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมสู บ บุ ห รี่
เปนลําดับตอไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ดร.ประจวบ แหลมหลัก ดร.อนุกูล มโนทน และดร.สมคิด จูหวา ที่ไดกรุณาตรวจทานแบบสอบถาม
เพื่อใหเกิดความสมบูรณและความถูกตองกอนนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมประชากร
ขอขอบคุณ นายสุทิศ มูลยอง ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลายแกว และขอขอบคุณ
ผอ.ประยูร ชาติชํานาญ ผูอํานวยการโรงเรียนบานโฮงรัตนวิทยา ที่ไดกรุณาใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมรวมถึง
ขอเสนอแนะ คําแนะนํา รวมถึงใหแนวคิดตาง ๆ ที่เปนประโยชน จนทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จได
ขอขอบคุ ณ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ า นโฮ ง รั ต นวิ ท ยา ที่ ใ ห ค วามร ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถามในงานวิ จั ย จึ ง
ขอขอบพระคุณไวในโอกาสนี้
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ปจจัยทีม่ ีความสัมพันธตอการเลีย้ งลูกดวยนมแมอยางเดียว 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
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว และปจจัยที่มีความสัมพันธ
ตอ การเลี้ ยงลู ก ดว ยนมแม อ ยา งเดีย ว 6 เดื อ น ศึ ก ษาระหว า ง พฤษภาคม 2557-มกราคม 2558 กลุ ม ตัว อย าง คื อ
กลุมหญิงตั้งครรภ สมาชิกโครงการสายใยรักแหงครอบครัว ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยแกต
โดยมีบุตรอายุมากกวา 6 เดือน จํานวน 72 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผานการตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน และทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน Chi-square Test และFisher,s Exact Test ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีอัตรา
การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวมากกวาหรือเทากับ 6 เดือน รอยละ 76.39 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเลี้ยงลูก
ดว ยนมแมอยางเดียว 6 เดื อน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ไดแ ก อาชีพ และประสบการณในการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม สวนลักษณะการทํางาน และระยะเวลาลางานหลังคลอด มีความสัมพันธตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01)
ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษานําไปใชในการสงเสริม และสนับสนุนใหมีการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน
มากยิ่ ง ขึ้ น และเพื่ อ ให เ ด็ ก ได รั บ การเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม อ ย า งเต็ ม ที่ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตสมวั ย และพั ฒ นาการที่ ดี
ตามศักยภาพ
คําสําคัญ: การเลี้ยงลูกดวยนมแม กลุมหญิงตั้งครรภ โครงการสายใยรักแหงครอบครัว
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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 เปนสิ่งมหัศจรรยที่ธรรมชาติสรางมาเพื่อลูก นมแมมิใชเพียงแคอาหารสําหรับลูกเพื่อการเจริญเติบโต
ดานรางกายเทานั้น แตการเลี้ยงลูกดวยนมแมทําใหเกิดสายสัมพันธแม–ลูก ซึ่งสงผลถึงการพัฒนาสมอง สติปญญา
ความเฉลี ย วฉลาด มี อ ารมณ และจิ ต ใจที่ ดี นอกจากนั้ น ยั ง มี ป ระโยชน ต อ ครอบครั ว ทั้ ง ด า นความรั ก ความผู ก พั น
ความอบอุน และเศรษฐกิจของครอบครัว รวมถึงมีประโยชนตอสังคม และประเทศชาติ ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกตระหนักถึง
ความสําคัญเกี่ยวกับประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม ดังนั้นองคการอนามัยโลก (WHO) และองคการกองทุนเพื่อเด็ก
แห ง สหประชาชาติ (UNICEF) ได แ นะนํ า ให ดื่ ม นมแม อ ย า งเดี ย วถึ ง 6 เดื อ น (exclusive breastfeeding) และควบคู กั บ
อาหารเสริมตามวัย จนกระทั่งลูกอายุครบ 2 ป หรือนานกวานั้น (พัชราณี ภวัตกุล, 2554)
“นมแม” คือ หยดแรกของสายใยรัก เปนพระราชดํารัสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พระราชทานแกโครงการสายใยรักแหงครอบครัว (ศูนยนมแมแหงประเทศไทย, 2550) ในป 2548 มีการจัดตั้งโครงการสายใยรักแหงครอบครัว ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ที่เกิดขึ้นจากพระปณิธาน
อันแนวแนข องพระเจาวรวงศเ ธอพระองคเ จาศรีรัศม พระวรชายาฯ เพื่อสนับสนุน ใหส มาชิกในครอบครัว อยูรวมกัน
อยางมีความสุข ลูกไดรับความรัก ความอบอุน และไดรับการดูแลที่ดีตั้งแตเริ่มชีวิตขณะอยูในครรภมารดา จนกระทั่ง
คลอดอยางปลอดภัย ไดกินนมแมตั้งแตแรกเริ่มของชีวิต ตลอดจนไดรับการเลี้ยงดูมีการเจริญเติบโต และพัฒนาการสมวัย
สถานการณการเลี้ยงลูกดวยนมแมในประเทศไทยมีแนวโนมคอนขางต่ํา ขอมูลจากรายงานสถานการณเด็ก และ
สตรีในประเทศไทย โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ (MICS) พบวา อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว มีเพียงรอยละ 12.3
ใน พ.ศ. 2555 สําหรับสถานการณลาสุดของการเลี้ยงลูกดว ยนมแมอยางเดียว 6 เดื อน 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
เทานั้น ที่เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวมากกวา 6 เดือน สาเหตุที่แมไมสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวครบ 6 เดือน
เนื่องจากคิดวาน้ํานมไมเพียงพอ รองลงมาคือ กังวลวานมแมมีสารอาหารไมพอ และตองกลับไปทํางาน กรณีของแมที่ไม
สามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวจนถึง 6 เดือน โดยสวนมากแมกลุมตัวอยางจะใหนมผงเพิ่มเติม รอยละ 61.8
รองลงมาคื อ น้ํ า ร อ ยละ 61.6 และผลไม จํ า พวกกล ว ย ร อ ยละ 33.6 (สํ า นั ก นโยบาย และยุ ท ธศาสตร สํ า นั ก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557) อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยแกต ในป 2554, 2555, 2556 และ 2557 มีแนวโนมลดลง คิดเปนรอยละ 100, 40, 20 และ
16.67 ตามลําดับ (เวชระเบียนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยแกต, 2557)
จากอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียว 6 เดือน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยแกต มีแนวโนมคอนขางต่ําสงผลตอคุณภาพของเด็กในอนาคต หากไมสงเสริม และสนับสนุนใหทุกภาคสวน
ในสั ง คมเห็ น ความสํ า คั ญ ของการเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม จะทํ า ให มี อั ต ราการเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม อ ย า งเดี ย ว 6 เดื อ น
ลดลงมากยิ่งขึ้น ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนขอมูลเบื้องตนที่สําคัญในการหาแนวทางในการวางแผนพัฒนาระบบบริการ
และเปนแนวทางจัด ทําโปรแกรมสง เสริมการเลี้ยงลูกดว ยนมแมอยางเดียว เพื่อให เ ด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย และ
พัฒนาการที่ดีตามศักยภาพ เติบโตเปนเยาวชนรุนใหมที่มีสุขภาพกาย และจิตใจที่ดีไมกอปญหาสังคม เปนสิ่งที่มีประโยชน
อยางมากทั้งตอมารดา ทารก และประเทศชาติ

วัตถุประสงค
วัตถุประสงคในการศึกษานี้เพื่อศึกษาอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว และปจจัยที่มีความสัมพันธตอการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน

สมมติฐานการศึกษา
ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม มีความสัมพันธตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา (descriptive research) ทํ า การศึ ก ษาระหว า ง 1 พฤษภาคม 2557–
31 มกราคม 2558
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ สมาชิกโครงการสายใยรักแหงครอบครัว ในเขตรับผิดชองโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยแกต อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร จํานวน 72 คน
กลุมตัวอยาง คือ กลุมหญิงตั้งครรภ โครงการสายใยรักแหงครอบครัว ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยแกต อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร โดยมีบุตรอายุมากกวา 6 เดือน มีความสมัครใจ และมีความพรอม
ที่จะเขารวม กําหนดความคลาดเคลื่อน ในการสุมตัวอยางเทากับ 0.05 โดยคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของ
(Somchai Supanvanich and Amornrath Podhipak, 1994) ดังนี้
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NZ2(α/2)
4Nd2 + Z2(α/2)
เมื่อ
n
= ขนาดตัวอยาง
N
= ประชากรที่ศึกษา = 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 และปองกันการตอบคําถามที่ไมสมบูรณ จึงทําการ
เก็บตัวอยางสํารองเพิ่มเติมอีกรอยละ 10 เนื่องจากการคํานวณกลุมตัวอยางในการศึกษา จํานวน 68 คน ทําใหประชากร
4 คน ไมไดถูกคัดเขามาศึกษา โดยไดรับคําแนะนําจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษยใหปรับขนาดกลุมตัวอยาง
ใหเหมาะสมเปนจํานวนทั้งหมด 72 คน
ตัวแปรของการวิจัย ประกอบดวย 2 ตัวแปร ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก อายุ อาชีพ ลักษณะการทํางาน ระยะเวลาลางานหลังคลอด ประสบการณในการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม ความรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแม ทัศนคติในการเลี้ยงลูกดวยนมแม ความสามารถในการเขาถึงความรู และ
บริ การสาธารณสุ ข ในการเลี้ ยงลูก ดว ยนมแม อุป สรรคตอ การเลี้ย งลู กด ว ยนมแม และแรงสนับ สนุ นในการเลี้ ยงลู ก
ดวยนมแมจากครอบครัว เพื่อนบาน อสม. และเจาหนาที่สาธารณสุข
2. ตัวแปรตาม คือ การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน
นิยามศัพทเฉพาะ
1. โครงการสายใยรักแหงครอบครัว หมายถึง โครงการที่สรางสายใยรักของพอ แม และลูกที่อยูรวมกันเปน
ครอบครัว และมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันอยางแยกไมออก โดยมีกิจกรรมเสริมสรางครอบครัวใหอบอุน เริ่มแรกจาก
สุขภาพแมลูก ความรักความผูกพัน ในครอบครัว ใหแมมีเวลาเลี้ยงดูบุตร ใหแมสามารถเลี้ยงบุตรดวยนมเพียงอยางเดียว
6 เดือน และกิจกรรมที่มีประโยชนตอสังคม
2. การเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม อ ย า งเดี ย ว 6 เดื อ น หมายถึ ง การเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม เ พี ย งอย า งเดี ย วเท า นั้ น
โดยไมใหน้ํา นมผสม หรืออาหารเสริมอยางอื่นตั้งแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 เดือน
3. กลุ ม หญิ ง ตั้ ง ครรภ โครงการสายใยรั ก แห ง ครอบครั ว หมายถึ ง มารดาที่ เ ข า ร ว มเป น สมาชิ ก โครงการสายใยรั ก แห ง ครอบครั ว ครรภ แ รก ในเขตรั บ ผิ ด ชอบโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลห ว ยแก ต อํ า เภอร อ งกวาง
จังหวัดแพร ตั้งแตพ.ศ. 2548–พ.ศ. 2557
จากสูตร

n

=
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4. โรงเรียนพอแม หมายถึง การใหความรูอยางมีมาตรฐาน โดยกําหนดหลักสูตรในเวลาราชการ มีแผนการสอน
แยกตามประเภทหลั กสู ตร ระยะเวลาที่ใ ช วิ ธีก ารสอนสื่ อการสอน และการประเมิน ผลการสอน เพื่ อให เ กิ ด ความรู
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมในการเลี้ยงดูบุตร
5. ความรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแม หมายถึง ความรูประโยชนนมแม และวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น แบบสอบถามที่ ไ ด ส ร า งขึ้ น จากการทบทวนวรรณกรรม เพื่ อ สอบถาม
ขอมูลตาง ๆ ของกลุมตัวอยาง จํานวน 6 สวน ประกอบดวย ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ ศาสนา รายไดของครอบครัว
ระยะเวลาลางานหลังคลอด และประสบการณในการเลี้ยงลูกดวยนมแม จํานวน 12 ขอ
ส ว นที่ 2 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความรู ใ นการเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม ลั ก ษณะคํ า ถามเป น แบบเลื อ กตอบ 3 ระดั บ คื อ
เห็นดวย ไมไดเห็นดวย ไมแนใจ จํานวน 8 ขอ
สวนที่ 3 ขอมูลทัศนคติตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม ผูวิจัยไดประยุกตใชแบบประเมินทัศนคติแบบ Iowa Infant
feeding Attitude Scale ของ Ho YJ and McGrath JM ลั ก ษณะคํ า ถามเป น คํ า ถามแบบวั ด การประมาณค า 5 ระดั บ
(Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert,s Scale คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
จํานวน 10 ขอ
สวนที่ 4 การวัดอุปสรรคตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม ลักษณะคําถามเปนคําถามแบบวัดการประมาณคา 5 ระดับ
(Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert,s Scale คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
จํานวน 3 ขอ
สวนที่ 5 ขอมูลความสามารถในการเขาถึงความรู และบริการสาธารณสุขในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
จากเจาหนาที่สาธารณสุข ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ 3 ระดับ คือ ไดรับ ไมไดรับ ไมแนใจ จํานวน 15 ขอ
สวนที่ 6 ขอมูลการสนับสนุนในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน จากครอบครัว เพื่อนบาน อสม. และ
เจา หนา ที่ส าธารณสุ ข ลักษณะคํ าถามเปน คํ าถามแบบวั ด การประมาณคา 5 ระดั บ (Rating Scale) ตามรูป แบบของ
Likert,s Scale คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จํานวน 7 ขอ
แบบสอบถามทั้ง หมดผ า นการตรวจสอบความตรงตามเนื้อ หาจากผูท รงคุ ณ วุฒิ จํา นวน 3 ท า น พิ จารณา
ตรวจสอบความตรงความครอบคลุมของเนื้อหา ความสอดคลองกับวัตถุประสงค ความชัดเจนถูกตอง ความเหมาะสมของ
ภาษา และขอเสนอแนะในการปรับปรุง นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแกไขไปทดลองใชกับประชากรที่มีลักษณะ
คลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษา จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความเชื่อมั่นของเครื่องมือทดสอบโดยใช
วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ า (Cronbach’s alpha coefficient) แบบสอบถามประกอบด ว ย ความรู ใ นการเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม
ทัศนคติตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม อุปสรรคตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม ความสามารถในการเขาถึงความรู และบริการ
สาธารณสุข ในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว จากเจาหนาที่สาธารณสุข 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 การเข า ร ว มโครงการวิ จั ย เป น ไปโดยความสมั ค รใจ ผู เ ข า ร ว มวิ จั ย ไม ต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยใด ๆ
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ในขณะเขารวมโครงการวิจัยหากผูเขารวมวิจัยเกิดความไมสบายใจ หรือ เกิดความเครียดจากการตอบแบบสอบถาม
สามารถบอกเลิก หรือ ยุติการเขารวมวิจัยไดตลอดเวลา โดยไมตองชี้แจงเหตุผลใด ๆ ใหผูวิจัยทราบแบบสอบถามจะเก็บ
เปนความลับ และทําลายทิ้งหลังการวิเคราะหขอมูลเสร็จ ภายใน 1 เดือน โดยจะนําเสนอผลการวิเคราะหในภาพรวม
วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล วิ เ คราะห โ ดยใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได แ ก
การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ
และป จ จั ย เสริ ม ต อ การเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม อ ย า งเดี ย ว 6 เดื อ น โดยใช ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน สถิ ติ Chi-square test และ
สถิติ Fisher,s Exact test
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด ผ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
เลขที่ 5702020026

ผลการศึกษา
ขอ มู ล สว นบุ ค คล กลุม ตั ว อยา งมี อายุ อ ยู ในช ว ง 29–38 ป ร อยละ 43.05 สถานภาพสมรส ร อ ยละ 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
เคยเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวโดยไมใหนมผสม 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 และรอยละอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวของกลุมตัวยาง ( N = 72 )
อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
1) นอยกวา 6 เดือน
2) มากกวา หรือ เทากับ 6 เดือน

จํานวน (คน)
17

รอยละ
23.61

55

76.39

ป จ จั ย นํ า ประกอบด ว ย ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล ได แ ก อาชี พ หลั ง คลอด ลั ก ษณะการทํ า งาน ระยะเวลาลางาน
หลังคลอด และประสบการณในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว มีความสัมพันธตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = .038, .003, .005 และ .039 ตามลําดับ) อายุ ความรูในการเลี้ยงลูก
ด ว ยนมแม และทั ศ นคติ ใ นการเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม ไม มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ การเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม อ ย า งเดี ย ว 6 เดื อ น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = .884, .908 และ .720 ตามลําดับ) ดังตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยนํากับระยะเวลาการการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน
ปจจัยนํา

ระยะเวลาการเลี้ยงลูกดวย
นมแมอยางเดียว

X2

df

p-value

.210

1

.884

นอยกวา
6 เดือน
จํานวน(รอยละ)

มากกวาหรือ
เทากับ 6 เดือน
จํานวน(รอยละ)

1) 19–33 ป

8(47.1)

27(49.1)

2) 34–48 ป

9(52.9)

28(50.9)

5(29.4)
12(70.6)

32(58.2)
23(41.8)

4.303

1

.038*

1) ทํางานอยูกับบาน
2) ทํางานที่อื่น
4. ระยะเวลาลางานหลังคลอด

12(70.6)
5(29.4)

52(94.5)
3(5.5)

8.827

1

.003**

1) นอยกวา 3 เดือน
(รวมถึงไมไดลางานหลังคลอด)
2) 3 เดือน
5. ประสบการณในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
อยางเดียวโดยไมใหนมผสม และอาหาร
1) ไมเคยเลี้ยงลูกดวยนมแม
มากอน
2) เคยเลี้ยงลูกดวยนมแม
ความรูประโยชนนมแม และวิธีการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
1) ระดับสูง
2) ระดับต่าํ
ทัศนคติในการเลี้ยงลูกดวยนมแม

10(58.8)

50(90.9)

9.626

1

.005**

7(41.2)

5(9.1)

11(64.7)

20(36.4)

4.255

1

.039*

6(35.3)

35(63.6)

9(52.9)
8(47.1)

30(54.5)
25(45.5)

.013

1

.908

10(58.8)
7(41.2)

35(63.6)
20(36.4)

.128

1

.720

ขอมูลสวนบุคคล
1. อายุ

2. อาชีพมารดาในระยะ 0–6 เดือน
หลังคลอด
1) ไมไดประกอบอาชีพ
2) ประกอบอาชีพ
3. ลักษณะการทํางาน

1) ระดับสูง
2) ระดับต่าํ
หมายเหตุ: *p < 0.05 **p < 0.01
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ปจจัยเอื้อ ไดแก ความสามารถในการเขาถึงความรู และบริการสาธารณสุขในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
จากเจาหนาที่สาธารณสุข และอุปสรรคตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม ไมมีความสัมพันธตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = .804 และ .335 ตามลําดับ) ดังตาราง 3
ตาราง 3 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อกับระยะเวลาการการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน
ปจจัยเอื้อ

1. ความสามารถในการเขาถึงความรู
และบริการสาธารณสุขในการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมอยางเดียว จากเจาหนาที่
สาธารณสุข
1) ระดับสูง
2) ระดับต่าํ
2. อุปสรรคตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม
1) ระดับสูง
2) ระดับต่าํ

ระยะเวลาการเลี้ยงลูกดวย
นมแมอยางเดียว

X2

df

p-value

นอยกวา 6 เดือน
จํานวน
(รอยละ)

มากกวาหรือ
เทากับ 6 เดือน
จํานวน(รอยละ)

9(52.9)
8(47.1)

31(56.4)
24(43.6)

.062

1

.804

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 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (p = .070) ดังตาราง 4
ตาราง 4 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยเสริมกับระยะเวลาการการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน
ปจจัยเสริม

การสนับสนุนในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
อยางเดียว 6 เดือน จากครอบครัว เพื่อนบาน
อสม. และเจาหนาที่สาธารณสุข
1) ระดับสูง
2) ระดับต่าํ

ระยะเวลาการเลี้ยงลูกดวยนมแม
อยางเดียว
นอยกวา 6 เดือน
จํานวน(รอยละ)

มากกวาหรือ
เทากับ 6 เดือน
จํานวน(รอยละ)

5(29.4)
12(70.6)

30(54.5)
25(45.5)

วิจารณและสรุปผล
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X2

df

p-value

3.284

1

.070

จากผลการวิจัย พบวา อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว โดยไมใหนมผสม และอาหาร ของกลุมตัวอยาง
สวนใหญมากกวาหรือเทากับ 6 เดือน คิดเปนรอยละ 76.39 สอดคลองกับการศึกษาของมณฑา ไชยะวัฒน (2550)
กิ ต ติ พ ร นาคเสน (2556) เพราะมารดาได รั บ ความรู ป ระโยชน น มแม และวิ ธี ก ารเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม อ ย า งเดี ย ว
จากการเขารับบริการในโครงการสายใยรักแหงครอบครัว ที่ไดมีการจัดกิจกรรมหลักสูตรโรงเรียนพอแม (ศูนยอนามัยที่ 8
กรมอนามัย, 2554) ในระยะตั้งแตเริ่มตั้งครรภจนถึงกระทั่งหลังคลอด โดยเจาหนาที่สาธารณสุขไดใหความรู คําแนะนํา
และการสนั บ สนุ น ในการเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม อ ย า งเดี ย ว 6 เดื อ น มารดามี ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม
ซึ่งเกิดประโยชนสูงสุดกับลูกสงผลตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมนานยิ่งขึ้น
ผลการศึกษาความสัม พันธพ บวา อาชีพของมารดาในระยะ 6 เดื อนหลัง คลอด ยอมรับสมมติฐ านที่ 1 และ
สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของมณฑา ไชยะวั ฒ น และคณะ (2550) ชั ย วั ฒ น อภิ วั น ทนา และคณะ (2553)และ
กิตติพร นาคเสน (2556) มีความสัมพันธตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เนื่ อ งจากมารดาไม ไ ด ป ระกอบอาชี พ หลั ง คลอดเป น แม บ า น มารดามี เ วลาอยู กั บ ลู ก และสามารถให น มลู ก
ไดตลอดเวลาตามที่ลูกตองการ จึงมีโอกาสเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน ประสบความสําเร็จ
ลักษณะการทํางาน ยอมรับสมมติฐานที่ 1 และสอดคลองกับการศึกษาของชัยวัฒน อภิวันทนา และคณะ (2553)
มีความสัมพันธตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพราะมารดามีการ
ทํางานอยูกั บบา นมีเ วลาสามารถเลี้ยงลูก ดว ยนมแม และมีการใหคํา ปรึก ษาเตรี ยมความพร อมของมารดาที่ทํา งาน
นอกบานตั้งแตฝากครรภจนถึงหลังคลอด เพื่อสงเสริมใหมารดาสามารถเลี้ยงลูกดวยแมอยางเดียว 6 เดือนสําเร็จ
ระยะเวลาลางานหลังคลอด ยอมรับสมมติฐานที่ 1 และสอดคลองกับการศึกษาของชัยวัฒน อภิวันทนา และคณะ
(2553) กิตติพร นาคเสน (2556) และภัทรพร ชูประพันธ และคณะ (2557) มีความสัมพันธตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม
อยา งเดีย ว 6 เดื อ น อยา งมี นัย สําคั ญทางสถิ ติที่ร ะดั บ .01 เพราะมารดาสว นใหญไ มไ ดป ระกอบอาชีพ ไม ได ล างาน
หลังคลอด จึงมีอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนสูงกวามารดาที่ลาคลอดในระยะเวลา 3 เดือน เนื่องจาก
มารดามีเวลาเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเต็มที่ ไมมีความกังวลใจในเรื่องการทํางาน ทําใหมารดารูสึกผอนคลาย มีน้ํานม
เพียงพอสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวประสบผลสําเร็จได
ประสบการณในการเลี้ยงลูกดว ยนมแมอยางเดียว ยอมรับสมมติฐานที่ 1 และสอดคลองกับการศึกษาของ
ชัยวัฒน อภิวันทนา และคณะ (2553) และภัทรพร ชูประพันธ และคณะ (2557) มีความสัมพันธตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม
อยางเดียว 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากมารดามีประสบการณเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
ในลูกคนแรกมากอน ทําใหมีความตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกดวยแมในลูกคนตอไป มีความมั่นใจในสิ่งที่ถูกตองในการเลี้ยงลูก
ด ว ยนมแม อ ย า งเดี ย วที่ จ ะเกิ ด ผลดี แ ก ลู ก ตามทฤษฎี PRECEDE-PROCEED ของ(Lawrence W.Green and Marshall
W. Kreuter, 2005) แบบแผนความเชื่ อ ด า นสุ ข ภาพ (Health Belief Model) ของBecker กล า วว า ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ
ผลตอบแทนที่ไดจากการแสดงพฤติกรรมที่ถูกตองวาจะคุมคามากกวาราคา เวลาและสิ่งตาง ๆ ที่ลงทุนไปเมื่อมีความเชื่อ
ดังกลาวแลวจะทําใหบุคคลมีความพรอมในการแสดงพฤติกรรม
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว และปจจัยที่มีความสัมพันธตอการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน ผลการศึกษาพบวาอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวมากกวา หรือ เทากับ
6 เดื อน รอ ยละ 76.39 และปจจัยที่ มีความสัม พัน ธตอการเลี้ย งลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดื อน อย างมีนัยสําคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก อาชีพ ลักษณะการทํางาน ระยะเวลาลางานหลังคลอด และประสบการณในการเลี้ยงลูกดวย
นมแมอยางเดียว เปนตน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ดานนโยบาย
นําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการใหบริการหลักสูตรโรงเรียนพอแมในระยะตั้งครรภ เพื่อใหมารดา
มีความเขาใจ ตระหนักถึงคุณคา และประโยชนในการเลี้ยงลูกดวยนมแม สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
ดานปฏิบัติ
1. ควรมี ก ารการสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม การเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม อ ย า งเดี ย ว 6 เดื อ น ในกลุ ม มารดา
ที่ไมไดประกอบอาชีพ มีลักษณะการทํางานอยูกับบาน เพื่อใหมีอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวเพิ่มมากขึ้น และ
มารดาสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางมีประสิทธิภาพ
2. ควรมีการสง เสริ ม มารดาใหส ามารถเลี้ยงลูกดว ยนมแมในที่ส าธารณะได และมีการส ง เสริม ใหมีส ถานที่
เอื้ออํานวยตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมของมารดาที่ทํางานนอกบาน เชน มีมุมนมแมในสถานที่ทํางาน และสถานที่สาธารณะ
ตาง ๆ
3. สงเสริมใหมารดาครรภแรก มีความมั่นใจที่จะวางแผนในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน
4. ควรมี ก ารติ ด ตามเยี่ ย มหลั ง คลอด และให ค วามช ว ยเหลื อ มารดา จากเจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข อสม.
ชมรมแมอาสา และชมรมสายใยรักแหงครอบครัวมากยิ่งขึ้น เพื่อใหความชวยเหลือ สงเสริมในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
อยางเดียว 6 เดือน ประสบผลสําเร็จ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาเชิงคุณภาพโดยการติดตามเยี่ยมการเลี้ยงลูกดวยนมแมที่บาน รวมทั้งศึกษาปญหา และอุปสรรค
ที่ทําใหมารดาไมสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวครบ 6 เดือน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณกลุมหญิงตั้งครรภ สมาชิกโครงการสายใยรักแหงครอบครัว ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยแกต และผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยแกต ที่อนุญาตเก็บขอมูลในพื้นที่
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงพรรณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรม
การใชยาที่ไมเหมาะสมในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เขารับบริการในคลินิกพิเศษ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลทุงหัวชาง
อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน โดยการศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เขารับบริการในคลินิกพิเศษ คลินิกโรคเบาหวาน จํานวน
225 คน เก็ บข อมูล ดว ยแบบสอบถามข อมูล สว นบุค ลและพฤติก รรมการใช ยา วิเ คราะห ขอมู ล โดยใชคา สถิ ติรอ ยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาทดสอบไคสแควร
ผลการศึ กษาพบว า พฤติก รรมการใช ยาของผู ปว ยเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ เ ข า รับ บริก ารในคลินิ ก พิเ ศษคลิ นิ ก
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลทุงหัวชางนั้นอยูในระดี รอยละ 72.4 ระดับปานกลาง รอยละ 25.8 และระดับที่นอยรอยละ 1.8
และ พบวา ปจจัยทางดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได สิทธิการรักษา ระยะเวลาการเจ็บปวย จํานวนชนิดของยา
ที่ใชในการรักษาและขอมูลขาวสารที่ไดรับมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาที่ไมเหมาะสมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ผูปวยเบาหวาน พฤติกรรมการใชยาที่ไมเหมาะสม
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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
ป จ จุ บั น ทั่ว โลกให ค วามสํ า คัญ กับ การจั ด การโรคไม ติ ด ต อ เรื้ อรั ง มากขึ้ น เนื่ องจากสภาวะความเปน อยูแ ละ
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทําใหผูปวยกลุมนี้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2547) จากรายงาน
สถิติสุขภาพทั่วโลกป พ.ศ. 2555 ขององคการอนามัยโลก พบวา 1 ใน 10 ของประชาชนในวัยผูใหญเปนโรคเบาหวาน
(สถาบันและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย กรมการแพทย กระทวงสาธารณสุข, 2556) ซึ่งโรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรัง
ที่เปนปญหาสําคัญในศตวรรษที่ 21 ปจจุบันพบผูปวยโรคเบาหวานทั่วโลก 371 ลานคน และประมาณ 280 ลานคน เปนผู
ที่ มี ค วามเสี่ ย งต อ โรคเบาหวาน คาดว า ป พ.ศ. 2573 จะมี ผู ป ว ยโรคเบาหวานถึ ง 500ล า นคน โรคเบาหวานและ
ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่สามารถปองกันและควบคุมได (WDD 2013-DIABETES : PROTECT OUR FUTER)
สํ า หรั บ ประเทศไทย ป 2555 พบผู เ สี ย ชี วิ ต จากโรคเบาหวานทั้ ง หมด 7,749 ราย หรื อ เฉลี่ ย วั น ละ 22 คน
คิดเปนอัตราตายดวยโรคเบาหวาน 12.06 ตอแสนประชากร และมีผูปวยดวยโรคเบาหวานเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 674,826 ครั้ง คิดเปนอัตราปวยดวยโรคเบาหวาน เทากับ 1050.05 ตอแสนประชากร
(สํานักโรคไมติดตอ ขอมูลโรคไมติดตอเรื้อรัง) การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย
ครั้งที่ 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
ในกลุ ม อายุ 15-29 ป ความชุ ก ขึ้ น สู ง สุ ด พบในกลุ ม อายุ 60-69 ป ร อ ยละ 16.7 (สถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2552) ป พ.ศ. 2555 ที่ผานมา มีผูปวยสะสมทั้งหมด
342,326 ราย อัตราความชุกเทากับ 6,035.61 ตอประชากรแสนคน มีผูเสียชีวิตทั้ง หมด 2,142 ราย คิด เปน 37.77
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ตอประชากรแสนคน โดยพบมากที่กลุมอายุ 60 ปขึ้นไป อัตราความชุก และอัตราตายเทากับ 23,182.69 และ 219.63
ตามลําดับ พบผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย อัตราสวน 1.60 : 1 และพบผูเสียชีวิตเพศหญิงมากกวาเพศชาย อัตราสวน
1.08 : 1 เมื่ อ พิ จ ารณาเฉพาะผู ป ว ยรายใหม พบผูป ว ยรายใหม จํา นวน 74,799 อั ต ราอุ บั ติ ก ารณ เ ท ากั บ 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
เพศหญิ ง มากกว า เพศชาย อั ต ราส ว น 1.42 : 1 เมื่ อ จํ า แนกตามภาวะแทรกซ อ น ภาวะแทรกซ อ นที่ พ บสู ง สุ ด ได แ ก
ภาวะแทรกซอนอื่น ๆ จํานวน 26,842 ราย รองลงมา ไดแก ภาวะแทรกซอนทางตา และภาวะแทรกซอนหลายอยาง
จํานวน 9,976 และ 9,519 ราย ตามลําดับ (พิษณุพร สายคําทอน, 2555)
จากขอมูลดังกลาวขางตน พบวาในป พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2555 มีผูที่เปนเบาหวานมารับบริการจํานวนทั้งสิ้น
78 ราย 148 ราย และ 225 ราย ตามลําดับ ในจํานวนนี้มี ผูที่เ ปนเบาหวานที่ มีระดับน้ํา ตาลในเลื อดก อนอาหารเช า
เกิน 140 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร มากกวา 3 ครั้งจํานวน 20, 47 และ 78 ราย คิดเปนรอยละ 25.64, 31.75 และ 34.66
ตามลําดับ (งานสถิติโรงพยาบาลทุงหัวชาง, 2555) ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูที่เปนเบาหวานมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและควบคุมโรค
ไมไดดี
การศึ ก ษานี้ จึ ง มุ ง เน น ที่ จ ะศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ พฤติ ก รรมการใช ย าที่ ไ ม เ หมาะสมในผู ป ว ย
โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ เ ข า รั บ บริ ก ารในคลิ นิก พิ เ ศษ คลิ นิ ก โรคเบาหวาน โรงพยาบาลทุ ง หัว ช า ง อํ า เภอทุ ง หั ว ช า ง
จังหวัดลําพูน เพื่อนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงาน เพื่อลดพฤติกรรมการใชยา
และการดูแ ลตนเองที่ไ มถูกตองของผูป ว ยโรคเบาหวานชนิด ที่ 2 ที่เ ขารับบริ การในคลินิกพิเ ศษ คลินิกโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน เพื่อใหมีการดําเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีและเปนแบบอยางที่ดีในเรื่อง
พฤติกรรมการใชยาที่ถูกตองตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชยาที่ไมเหมาะสมของผูปวยโรคเบาหวาน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา รายได อาชีพ
วิธีจายคารักษา ระยะเวลาของการเจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน จํานวนเม็ดยาตอวัน จํานวนชนิดยาตอวัน กับพฤติกรรม
การใชยาที่ไมเหมาะสมของผูปวยโรคเบาหวาน
วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ
1. คอมพิวเตอร
2. โปรแกรมสําเร็จรูป
3. แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย
ส ว นที่ 1 เป น แบบสอบถามข อ มู ล ทั่ ว ไป จํ า นวน 9 ข อ แล ว นํ า มาแจกแจงในรู ป ของสถิ ติ ได แ ก ความถี่
(Frequency) รอยละ (Percentage) ในการแปลความหมายและอธิบายขอมูล จากแหลงใดจํานวน 6 ขอ
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สวนที่ 2 เปนการถามเกี่ยวกับปจจัยเสริมการสนับสนุนขอมูลในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใชยา
ดูแลตนเองเรื่องโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จากแหลงใด ขอ ใชสถิติคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สวนที่ 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 ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผูสูงอายุมีพฤติกรรมเหลานี้อยูใน
ระดับที่นอย
คาเฉลี่ย
1.67–2.33
หมายถึง ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผูสูงอายุมีพฤติกรรมเหลานี้อยูใน
ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย
2.34–3.00
หมายถึง ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผูสูงอายุมีพฤติกรรมเหลานี้อยูใน
ระดับมาก

วิธีการศึกษา
1. ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชยาที่ไมเหมาะสมในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เขารับบริการ
ในคลินิกพิเศษ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน โดยการสรางแบบสอบถาม
ขึ้นมาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน และนําแบบสอบถาม
ไปทดสอบหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางกอนนําไปใชจริง จํานวน 30 คน โดยใชสัมประสิทธิอัลฟา
ของ ครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.95
2. สอบถามผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เขารับบริการในคลินิกพิเศษ คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลทุงหัวชาง
อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ระหวางวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 จากนั้นนําขอมูล
มาสรุปและวิเคราะหผลการศึกษา

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา
ผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน

ขนาดของกลุมตัวอยาง
ผูปวยโรคเบาหวาน ที่เขามารับบริการในคลินิกพิเศษ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง
จังหวัดลําพูน ระหวางวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557

การคัดเลือกกลุมตัวอยาง
ผูป ว ยโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ เ ข า มารั บ บริ การในคลินิ ก พิ เ ศษ คลิ นิ ก โรคเบาหวาน โรงพยาบาลทุ ง หั ว ช า ง
อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ระหวางวันที่ ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557
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ผลการศึกษา
จากการเก็บขอมูลการวิจัย
ขอมูลทั่วไป เพศหญิงจํานวน 180 คน เพศชาย 45 คน คิดเปนรอยละ 80และรอยละ 20 ตามลําดับ อายุอยู
ในช ว ง 50 ป ขึ้ น ไป คิ ด เป น ร อ ยละ 58.20 การศึ ก ษาไม ไ ด ศึ ก ษาคิ ด เป น ร อ ยละ 72.40 ระดั บ ประถมศึ ก ษา คิ ด เป น
รอยละ 12.00 การประกอบอาชีพ เกษตรกรรม คิด เปน รอยละ 79.10 รับจาง 9.80 รายไดเ ฉลี่ยตอเดื อนอยูระหวาง
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 จํานวนของชนิดยาที่ทาน
1-5 ชนิด คิด เปนรอยละ 64.40 6-10 ชนิด คิด เปนรอยละ 27.60 แหลง ขอมูล ขาวสารที่เ ปนขอมูลสนับสนุนเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน ไดจากแพทย/พยาบาล/บุคลกรสาธารณสุข คิดเปนรอยละ 73.30และจากเพื่อนบาน คิดเปนรอยละ 10.70
ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงขอมูลทั่วไป
ขอมูล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ (ป)
15-24 ป
25-34 ป
35-49 ป
50 ปขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษา
ไมไดศึกษา
ชั้นประถมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
รวม
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จํานวน

รอยละ

45
180
225

20.00
80.00
100.00

2
21
71
131
225

0.90
9.30
3.16
58.20
100.00

163
27
24
1
5
5
225

72.4
12.00
10.70
0.40
2.20
2.20
100.00

ตาราง 1 (ตอ)
ขอมูล
อาชีพ
เกษตรกรรม
รับจาง
ธุรกิจสวนตัว
คาขาย
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ
รวม
รายไดเฉลี่ย
ต่ํากวา 2,000 บาท
2,000-6,000 บาท
6,001-10,000 บาท
10,000 บาทขึน้ ไป
รวม
สิทธิการรักษาพยาบาล
บัตรทอง 30 บาท
เบิกได
ประกันสังคม
ชําระเงินเอง
รวม
ระยะเวลาปวยโรคเบาหวาน
1-5 ป
6-10 ป
มากกวา 10 ป
รวม
จํานวยเม็ดยาที่ทานตอวัน
1-5 เม็ด/วัน
6-10 เม็ด/วัน
มากกวา 10 เม็ด/วัน
รวม
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จํานวน

รอยละ

178
22
5
9
2
9
225

79.10
9.80
2.20
4.00
0.90
4.00
100.00

28
174
6
17
225

12.40
77.30
2.70
7.60
100.00

205
11
6
3
225

91.10
4.90
2.70
1.30
100.00

207
11
7
225

92.00
4.90
3.10
100.00

144
50
31
225

64.00
22.20
13.80
100.00

ตาราง 1 (ตอ)
ขอมูล
จํานวนชนิดของยาที่ทาน
1-5 ชนิด
6-10 ชนิด
11-15 ชนิด
16-20 ชนิด
รวม
แหลงขอมูลขาวสาร
หนังสือพิมพวารสาร
โทรทัศน/วิทยุ
อินเตอรเน็ต
เพื่อนบาน
แพทย/พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข
รานขายยา
รวม

จํานวน

รอยละ

145
62
8
10
225

64.40
27.60
3.60
4.40
100.00

11
5
17
24
165
3
225

4.90
2.20
7.60
10.70
73.30
1.30
100.00

พฤติ ก รรมการใช ย าที่ ไ ม เ หมาะสมในผู ป ว ยโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 ที่ เ ข า รั บ บริ ก ารในคลิ นิ ก พิ เ ศษ คลิ นิ ก
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยปฏิบัติในการอานฉลาก
กอนรับประทานยา เพื่อใหแนใจวาเปน ยารักษาโรคหรืออาการอะไร มีวิธีกินอยางไร คิดเปนรอยละ 50.70 กลุมตัวอยาง
สวนใหญเมื่อลืมกินยา กินทันทีที่นึกขึ้นมาได แลวกิน มื้อตอไปตามปกติไมเคยปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 56.00 กลุมตัวอยาง
บางครั้งเพิ่มขนาดยาเอง เมื่ออาการเจ็บปวยรุนแรงมากขึ้น คิดเปนรอยละ 50.20 เอายาของตัวเองใหกับผูอื่นรับประทาน
เมื่อเขามีอาการหนึ่งอาการใดคลายกันคิดเปนรอยละ 73.30 รับประทานยาของผูอื่นเมื่อทราบวายาชนิดนั้น สามารถใช
รักษาโรคหรืออาการของตนเองไดคิดเปนรอยละ 72.40 เมื่อมีอาการผดผื่นคันหรือลมพิษหลังใชยาทานหยุดใช ยา และ
กลับมาพบแพทยคิดเปนรอยละ 56.40 ซื้อยาชนิดใหมมารับประทานเอง เมื่อรับประทาน ยาที่ไดจากแพทยหรือเจาหนาที่
สาธารณสุขแลวอาการ ไมทุเลาลงคิดเปนรอยละ 79.10 กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยปฏิบัติสังเกตวายาเสื่อมสภาพ
วันหมดอายุหรือไมกอนใชยา (ดูจากลักษณะยาและฉลากยา) คิดเปนรอยละ 57.80 กลุมตัวอยางสวนใหญหยุดยาหรือลด
ขนาดยาเองเมื่ออาการดีขึ้น ถึงแมวายานั้นจําเปนตองใชติดตอกันอยางตอเนื่องคิดเปนรอยละ 80.40 และไปพบแพทย
ตามนัดอยางสม่ําเสมอ ปฏิบัติทุกครั้งคิดเปนรอยละ 85.80 ดังตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงพฤติกรรมการใชยา
พฤติกรรมการใชยา
กอนรับประทานยา ทานอานฉลากเพื่อใหแนใจวาเปน ยา
รักษาโรคหรืออาการอะไร มีวิธีกินอยางไร
ไมเคยปฏิบัติ
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
เมื่อทานลืมกินยา ทานกินทันที
ที่นึกขึ้นมาได แลวกิน มื้อตอไปตามปกติ
ไมเคยปฏิบัติ
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
ทานเพิ่มขนาดยาเอง เมื่ออาการเจ็บปวยรุนแรงมากขึ้น
ไมเคยปฏิบัติ
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
ทานเอายาของทานใหกับผูอื่นรับประทานเมื่อเขามี อาการ
หนึ่งอาการใดคลายกับทาน
ไมเคยปฏิบัติ
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
ทานรับประทานยาของผูอื่นเมื่อทราบวายาชนิดนั้น สามารถ
ใชรักษาโรคหรืออาการที่ทานเปน
ไมเคยปฏิบัติ
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
หากมีอาการผดผื่นคันหรือลมพิษหลังใชยาทานหยุดใชยา
และกลับมาพบแพทย
ไมเคยปฏิบัติ
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
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จํานวน (คน)

รอยละ

114
52
59

50.70
23.10
26.20

126
24
75

56.00
10.70
33.30

42
113
70

18.70
50.20
31.10

27
33
165
165

12.00
14.70
73.30
73.30

44
18
163

19.60
8.00
72.40

93
5
127

41.30
2.20
56.40

ตาราง 2 (ตอ)
พฤติกรรมการใชยา
ทานซื้อยาชนิดใหมมารับประทานเองเมื่อรับประทาน ยาที่
ไดจากแพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุขแลวอาการ
ไมทุเลาลง
ไมเคยปฏิบัติ
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
ทานสังเกตวายาเสื่อมสภาพ
วันหมดอายุหรือไมกอนใชยา
(ดูจากลักษณะยาและฉลากยา)
ไมเคยปฏิบัติ
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
ทานหยุดยาหรือลดขนาดยาเอง
เมื่ออาการดีขึ้น ถึงแมวายานั้นจําเปนตองใชติดตอกันอยาง
ตอเนื่อง
ไมเคยปฏิบัติ
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง
ทานไปพบแพทยตามนัดอยางสม่ําเสมอ
ไมเคยปฏิบัติ
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัติทุกครั้ง

จํานวน (คน)

รอยละ

24
23
178

10.70
10.20
79.10

130
76
19

57.80
33.80
8.40

13
31
181

5.80
13.80
80.40

14
18
193

6.20
8.00
85.80

ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษากับพฤติกรรมการใชยาที่มีความไมเหมาะสมปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชยาในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ จํานวนเม็ดยาตอวัน
จํานวนชนิดยาตอวัน การไดรับการสนับสนุนขอมูล มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
ดังตาราง 3
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ตาราง 3 ตารางแสดงปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชยาที่ไมเหมาะสมในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
แปร

df
2
6
10
10
6
6
4
4
6
10

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
สิทธิการรักษาพยาบาล
ระยะเวลาปวยดวยโรค
จํานวนเม็ดยาที่ทานตอวัน
จํานวนชนิดของยาที่รับประทาน
การไดรับการสนับสนุนขอมูล

χ2
31.609
27.346
131.729
22.598
137.305
8.350
7.442
35.201
47.218
159.414

P-value
< 0.001***
< 0.001***
< 0.001***
< 0.012**
< 0.001***
0.214
0.114
< 0.001***
< 0.001***
< 0.00***

วิจารณและสรุปผล
1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการใชยาพฤติกรรมการใชยาที่ไมเหมาะสมในผูปวยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่เขารับบริการในคลินิกพิเศษ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน พบวา
กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชยาเบาหวานอยูในระดับมากหรือดี มีถึงรอยละ 72.40 พฤติกรรมการใชยาระดับดี
(
Χ = 22.71, S.D. = 3.91) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วณิรัฐ ศรีชนะ (2548) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดไวจํานวน 150 คน พบวาพฤติกรรมการใชยาในกลุมตัวอยางหากลืมรับประทานยาแกไข
โดยการรับประทานยาเพิ่มในมื้อตอไป สามารถปฎิบัติตัวไดถูกตองคิดเปนรอยละ 78 และเมื่อใชยาแลวไมสามารถควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดไดสามารถปรับปริมาณการใชยาเองไดสามารถปฏิบัติไดถูกตองคิดเปนรอยละ 74 และสอดคลองกับ
สมศักดิ์ วราอัศวปติ (2535) ศึกษาแบบแผนการใชยาในผูปวยเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลินที่โรงพยาบาลสกลนคร จํานวน 171 ราย
พบวา กลุมตัวอยางสว นมาก ไมอานฉลากเมื่อใชยา แตห ยิบใชยาตามความเคยชิน โดยอาศัยความจํา รอยละ 85.4
กลุมตัวอยางมีการลืมรับประทานยาเปนประจําและเปลี่ยนวิธีรับประทานยาทันทีหลังจากเสร็จกิจวัตรสวนตัวในเวลาตื่น
นอนตอนเชา รอยละ 46.8 และกลุมตัวอยางมีการเปลี่ยนแปลงขนาดการใชยาตัวเองคิดเปนรอยละ11.1 เมื่อพบวามีอาการ
ปวยเพิ่มมากขึ้น
จากการศึกษา พบวา ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เขามารับบริการในคลินิกพิเศษ คลินิกโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน มีพฤติกรรมการการใชยาไมเหมาสม ไดแก กอนรับประทานยา
ท า นอ า นฉลากเพื่ อ ให แ น ใ จว า เป น ยารั ก ษาโรคหรื อ อาการอะไร มี วิ ธี กิ น อย า งไร พบว า ไม เ คยปฏิ บั ติ คิ ด เป น
รอยละ 50.70 เมื่อทานลืมกินยา ทานกินทันทีที่นึกขึ้นมาได แลวกินมื้อตอไปตามปกติ ไมเคยปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 56.0
ทานเพิ่มขนาดยาเอง เมื่ออาการเจ็บปวยรุนแรงมากขึ้น ปฏิบัติบางครั้ง คิดเปนรอยละ 50.2 หากมีอาการผดผื่นคันหรือ
ลมพิษหลังใชยาทานหยุดใชยา และกลับมาพบแพทย ไมเคยปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 41.3 ทานสังเกตวายาเสื่อมสภาพ
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วันหมดอายุหรือไมกอนใชยา (ดูจากลักษณะยาและฉลากยา) ไมเคยปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 57.80 จะเห็นไดวาผูปวยยังมี
พฤติกรรมในการใชยาที่ไ มถูกตองเหมาะสม ดัง นั้น จึงควรใหคําแนะนําสง เสริม และสนับสนุนการใหความรูที่ถูกตอง
ในการใชยาเพื่อใหผูปวยโรคเบาหวานเกิดความตระหนักในความสําคัญของการใชยาซึ่งเปนสวนสําคัญในการรักษาโรค
2. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได อาชีพ จํานวนเม็ดยาตอวัน จํานวนชนิดยาตอวัน การไดรับการสนับสนุนขอมูล มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และแรงสนับสนุนทางสังคมจากเจาหนาที่สาธารณสุข การรับรูขอมูลขาวสาร อยูใน
ระดับดี เจาหนาที่สาธารณสุขและบุคคลากรทางดานสาธารณสุขจึงควรใหคําแนะนําสงเสริมถึงการตระหนักในสุขภาวะ
ใหผูปวยรับรูและเขาใจในการใชยาและรูถึงประโยชนในการใชยาที่ถูกตองเหมาะสม โดยการอบรม ใหความรู คําแนะนํา
เพื่อทําใหผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีภาวะสุขภาพรางกายที่ดีและใชชีวิตอยางปกติสุข

ขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะกลุมผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เขามารับบริการในคลินิกพิเศษ
คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน สวนใหญเปนกลุมของชาวเขาเผาปะกากะญอ
ควรมีผูสื่อสารอธิบายใหผูปวยทําความเขาใจถึงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เนื่องจากมีปญหาในการสื่อสารดานภาษากับผูปวย
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ปจจัยทีม่ ีผลตอการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับ
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บทคัดยอ
งานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผ ลตอการเขารวมประกวด
อาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด ศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 222 คน โดยศึกษาปจจัย 3 ดาน คือ
ดานขอมูลทั่วไป ดานความรูทั่วไปในการประกวดและการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับจังหวัด
ตลอดจนปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับ
จังหวัด รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการแตงตั้งขึ้น
ผล
การศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล(อายุ,อาชีพ,รายได,ระยะเวลาการเปน อสม.) มีความสัมพันธกันกับการเขารวมประกวด
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับจังหวัด (p-value = 0.001 , 0.001, 0.000 และ 0.014 ตามลําดับ) และปจจัย
ดา นสั ง คมและสิ่ง แวดลอ มที่ มี ผ ลต อ การเข า รว มประกวดอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมูบ า นดี เ ด น ระดับ จั ง หวั ด
(p-value = 0.04) สวนปจจัย อื่น ๆ ไมวาจะเปน ปจจัยสว นบุคคล (เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส) และปจจั ย
ดานความรูทั่วไปในการประกวดและการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับจังหวัดไมมีความสัมพันธ
กันกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับจังหวัด
คําสําคัญ: อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดน 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
เนื่องดวยอัตรากําลังของบุคลากรสาธารณสุขที่มีอยูอยางจํากัดและในปจจุบันยังถูกจํากัดดวยภารกิจในการ
ใหบริการเชิงรับเพื่อการดูแลผูที่เจ็บปวยใหไดรับการรักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพใหไดมาตรฐานถือเปนภารกิจเฉพาะ
หนาที่ที่ตองใหบริการเปนอันดับแรก เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหบทบาทหนาที่ในการสนับสนุน การสงเสริมสุขภาพและการสราง
เสริมสุขภาพหรือการทํางานเชิงรุกของบุคลากรสาธารณสุขไมสามารถทําไดอยางเต็มที่ การมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวน
ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชนจึงถือเปนสิ่งที่สําคัญ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เปนหนึ่งในผูที่ไดรับความไววางใจจากสมาชิกในพื้นที่หรือชุมชนใหเปนตัวแทน
ในการพัฒนาศักยภาพ ความรูในการดูแลสุขภาพทั้งของตนเองบุคคลในครอบครัว สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งการดําเนินงาน
ที่ผานมามีการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบวิธีการดําเนินงานการดูแลสุขภาพใหมีความสอดคลอง เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไปสามารถนําเอานโยบายมาสูการปฏิบัติโดยประยุกตใหเขากับบริบทของชุมชนเปนอยางดียิ่ง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง งานสุขภาพภาคประชาชน (2557) ไดจัดทําโครงการคัดเลือกอาสาสมัคร
สาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัดขึ้นปละหนึ่งครั้ง และจากการศึกษาขอมูลยอนหลังในเรื่องของผลการคัดเลือกอาสาสมัคร
สาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัดในแตละปที่ผานมา พบวา ผูเขารับการคัดเลือก อสม.ดีเดนที่เปนตัวแทนจากอําเภอตาง ๆ
ของจังหวัดลําปางเปนบุคคลที่เขามาใหมเรื่อย ๆ แตก็มีบางสวนที่เคยเปนตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขที่เคยประกวด
ในปกอนหนามาเขารวมประกวด ขาพเจาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมประกวดอาสาสมัคร
สาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัดของ อสม. เพราะการคนหาสาเหตุและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ จะทําใหเกิดประโยชน
และเอื้อผลตอการตัดสินใจ การคัดเลือก การใหการสนับสนุนตลอดจนการตัดสินใจเขารวมประกวด อสม. ดีเดนในระดับพื้นที่
เขามาสูระดับในระดับจังหวัด ซึ่งกิจกรรมนี้ถือไดวาเปนกิจกรรมการยกยองเชิดชูเกียรติการทํางานของบุคคลที่อุทิศตน
331

และสรางผลงานดีเดนในการชวยเหลือประชาชนในชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองในดานสุขภาพและมีสุขภาวะที่ดีตามวิถี
ที่เหมาะสมกับบริบทและตนเองตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่ อ ศึ กษาป จ จั ยที มี ผ ลต อการเข าร วมประกวดอาสาสมั ครสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ านดี เ ด น ระดั บจั ง หวั ด
ของอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตนมื่น อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

วิธีการศึกษา
การศึกษาเชิงสํารวจในครั้งนี้มุงเนนที่จะทําการสํารวจ (Survey Research) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้
คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตรับผิดของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตนมื่น อําเภอเมือง
จังหวัดลําปางจํานวน 222 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามในการสอบถามขอมูลของสิ่งที่ตองการศึกษา วิเคราะหขอมูล
โดยใชการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard of deviation) และหาความสัมพันธ
โดยการใชสถิติไคสแควร (Chi-square)

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางจํานวน 222 คน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 89.2 เพศชายรอยละ 10.8
มีอายุในชวงระหวาง 21-67 ป สวนใหญอยูในชวง 46-58 ป คิดเปน รอยละ 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 ตามลํ า ดั บ กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ จ บการศึ ก ษาในระดั บ ประถมศึ ก ษาคิ ด เป น ร อ ยละ 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 ความรูทั่วไปในการประกวดและการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับจังหวัด
(กลุมตัวอยาง 222 คน)
ขอคําถาม
1. วันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติตรงกับวันที่ 20 มีนาคม ของทุกป
2. อาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนในแตละระดับตองผานการนําเสนอผลงานหรือขอมูล
ในการปฏิบัติงานในสาขาที่เขาประกวดทุกคน
3. คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหมีวัน อสม. แหงชาติขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2526
4. ผูเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัดทุกคนจะตองเปนผู
ที่ปฏิบัติงานประจําหมูบานหรือชุมชนติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 ป
5. สาขาที่จดั ใหมกี ารคัดเลือกในการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนมีจํานวนทั้งหมด
10 สาขา
6. การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนแบงออกเปน 5 ระดับคือ ระดับตําบล/ระดับ
อําเภอ/ระดับจังหวัด/ระดับเขตหรือภาค/ระดับชาติ
7. ผูที่จะไดรับการคัดเลือกใหเปนอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนในแตละระดับ จะตองมี
คะแนนรวมผานเกณฑรอยละ 90
8. เกณฑการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนในแตละระดับ แบงออกเปน 3 หัวขอ
ใหญ ๆ คือ การครองตน การครองคน การครองงาน
9. เครื่องมือที่ใชในการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด คือ ขอคําถาม
ของคณะกรรมการแตละคน เทานั้น
10. อาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับชาติ มีสทิ ธไดรบั การเสนอชื่อขอรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นมงกุฎไทย

จํานวนผูตอบถูก (คน)
222
199

รอยละ
100.00
89.60

130

58.60

137

61.70

190

85.60

204

91.90

71

32.00

180

81.10

118

53.20

71

32.0

จากตาราง 1 แสดงความรูทั่วไปในการประกวดและการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับจังหวัด
พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 100 รับทราบและมีความรูวาวันที่ 20 มีนาคมของทุกปเปนวัน อสม. แหงชาติ รองลงมากลุมตัวอยาง
ทราบวาการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนแบงออกเปน 5 ระดับ คิดเปนรอยละ 91.90 และทราบวา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนในแตละระดับทุกคนตองผานการนําเสนอผลงานในสาขาที่เขาประกวด คิดเปน
รอยละ 89.60
สวนขอคําถามเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการประกวดที่กลุมตัวอยางที่ไดคะแนนนอยที่สุดคือ กลุมตัวอยางทราบวา
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับชาติมีสิทธิ์ไดรับการเสนอชื่อขอรับเพียงรอยละ
32.00
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ตาราง 2 ระดับความรูในการประกวดและการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด (กลุมตัวอยาง 222 คน)
ระดับความรู
สูง
ต่ํา

จํานวน (คน)
198
24

รอยละ
89.20
10.80

จากตาราง 2 กลุมตัวอยางมีระดับความรูในการประกวดและการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด
อยูในระดับสูง จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 89.20 ระดับต่ํา จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 10.80
ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ดีเดนระดับจังหวัด
ตาราง 3 ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ดีเดนระดับจังหวัด
ระดับของปจจัยที่มี
ขอคําถาม
S.D.
ผลตอการตัดสินใจ
Χ
ดานความเปนอยูสวนตัวและครอบครัว
3.55 1.02
มาก
1. ครอบครัวใหการสนับสนุนดานการทํางาน หากทานไดรบั คัดเลือกใหเปน
อาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัดอยางเต็มที่
2. ทานคิดวาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด
3.05 1.04
มาก
เปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพของทาน
3. ทานคิดวาการทํางานในตําแหนงอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด 2.69 0.92
นอย
จะทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของทานเปลี่ยนไป
สรุปภาพรวม
3.10 0.99
มาก
ดานความสัมพันธระหวางอสม.และผูที่เกี่ยวของ
(เพื่อนรวมงาน เจาหนาที่สาธารณสุข ภาคีเครือขายตาง ๆ ในชุมชน)
3.81 0.80
มาก
4. เจาหนาที่สาธารณสุขในระดับตาง ๆ (รพ.สต. สสอ. สสจ. อปท.)
ใหการสนับสนุน หากทานมีความประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก
อาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด
5. ทานคิดวาการจัดกิจกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับอําเภอ มี 3.72 0.88
มาก
ผลตอการตัดสินใจเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด
6. ทานคิดวาสัมพันธภาพระหวางทานและเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตาง ๆ 3.90 0.71
มาก
(รพ.สต. สสอ. สสจ. อปท.) มีสวนชวยทําใหเกิดความสําเร็จ หากทาน
ตัดสินใจเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนในระดับจังหวัด
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ขอคําถาม

3.45

1.06

ระดับของปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจ
มาก

3.72

0.86

มาก

3.76

0.72

มาก

3.35

1

มาก

3.47

0.74

มาก

3.59

0.80

มาก

3.46

0.93

มาก

2.35

0.92

นอย

2.72

1.00

นอย

3.98

0.84

มาก

3.13

0.92

มาก

Χ

7. ทานคิดวาสัมพันธภาพระหวางทานกับเพือ่ น อสม. ไมมีสวนชวยทําใหเกิด
ความสําเร็จหากทานตัดสินใจเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดน
ระดับจังหวัด
สรุปภาพรวม
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
8. ทานจะมีความภาคภูมิใจมากขึ้น หากทานไดรบั การคัดเลือกใหเปน
อาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด
9.ประชาชนในชุมชนจะใหการยอมรับนับถือทานมากขึน้ หากทานผานการ
คัดเลือกและเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด
10. ทานคิดวาผลการดําเนินงานอสม.ของทานทีด่ ําเนินงานอยูในชุมชน
ไมเปนที่ยอมรับของประชาชน ชุมชนและเจาหนาที่
11. ทานจะมีความภูมิใจในการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขมากขึ้นหากทาน
ตัดสินใจเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดน
สรุปภาพรวม
ดานผลประโยชนตอบแทน
12. การไดรบั สิทธิพิเศษในการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นมีผลตอการตัดสินใจ
เขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัดของทาน
13. ทานคิดวาการไดเปนอาสาสมัครดีเดนระดับจังหวัดมีผลตอกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
14. ทานคิดวารางวัลที่จะไดรับจากการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดน
ระดับจังหวัดไมมีผลตอการตัดสินใจเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข
ดีเดนระดับจังหวัดของทาน
15. ทานจะสามารถนําความรู ความสามารถเพิม่ เติมที่ไดรับจากการเปน
อาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัดไปใชประโยชนกับตัวทาน
ครอบครัว เพื่อน อสม. หรือภาคีเครือขายในชุมชนได
สรุปภาพรวม

S.D.

จากตาราง 3 เป น การศึ ก ษาป จ จั ย ด า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล อ มที่ มี ผ ลต อ การเข า ร ว มประกวดอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูดีเดนระดับจังหวัดโดยที่ผูวิจัยไดแบงปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเขารวมประกวด
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูดีเดนระดับจังหวัดออกเปน 4 ดานใหญ ๆ
1. ดานความเปนอยูและครอบครัว ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงสุดคือ ครอบครัวใหการสนับสนุนการทํางาน หากไดรับ
คัดเลือกใหเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.02
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รองลงมา คือ อุปสรรคในอาชีพที่จะเกิดขึ้นหากไดเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.05
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.04
2. ดานความสัมพันธระหวาง อสม. และผูที่เกี่ยวของ ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงสุดคือ สัมพันธภาพที่มีสวน
ชวยทําใหเกิดความสําเร็จระหวาง อสม. กับเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตาง ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.71 รองลงมาคือ การไดรับการสนับสนุนดานตางๆหากอสม.มีความประสงคจะเขารับการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข
ดีเดนระดับจังหวัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.88
3. ดานการยอมรับนับถือ ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงสุดคือ ความภาคภูมิใจที่มากขึ้นหากเขารับการประกวด
อาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 รองลงมาคือ
ประชาชนจะใหการยอมรับนับถือหากเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.72
4. ดานผลประโยชนตอบแทน ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงสุดคือ ความรูที่ไดรับหากผานการคัดเลือก อสม. ดีเดน
สามารถนําไปประยุกตกับตัวเอง ครอบครัวและชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.84
รองลงมาคือ สิทธิประโยชนในการรับการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น หากตัดสินใจและผานการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข
ดีเดนระดับจังหวัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.93
ทั้งนี้ ระดับของปจจัยที่มีผลตอการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนทั้งดานครอบครัว ความสัมพันธ
ระหวาง อสม. และผูที่เกี่ยวของ การยอมรับนับถือและผลประโยชนตอบแทนอยูในระดับมาก
ตาราง 4 ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ดีเดนระดับจังหวัด
ผลของระดับของแรงสนับสนุนทางสังคม
และสิ่งแวดลอม
ระดับมาก
ระดับนอย

จํานวนของผูไดรับการจัดระดับ (คน)

รอยละ

208
14

93.70
6.30

จากตาราง 4 กลุม ตัวอยางสว นใหญมีระดับแรงสนับสนุนทางสังคมและสิ่ง แวดลอมที่สง ผลตอการเขารว ม
ประกวดอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 93.70 และอีกกลุมมีระดับแรงสนับสนุนทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการ
เขารวมประกวดอยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 6.30
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ผลเปรียบเทียบความสัมพันธของความรู ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมรวมกับ
การเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานระดับดีเดน
ตาราง 5 ผลของความสัมพันธระหวางความรูในการประกวดและการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ดีเดนระดับจังหวัดกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับจังหวัด
ความรู
ต่ํา
สูง
รวม

การเขารวมประกวด
เขารวม
ไมเขารวม
9
15
88
110
97
125

รวม
24
198
222

2

หมายเหตุ: คาทดสอบทางสถิติ p-value = 0.517, df = 1, χ = 0.420
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของความรูในการประกวดและการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานดีเดนระดับจังหวัดกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด พบวา ความรูในการประกวด
และการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัดไมมีความสัมพันธกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดน
ระดับจังหวัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.517)
สรุปไดวา ความรูในการประกวดและการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัดไมมีความสัมพันธกับ
การเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด
ตาราง 6 ความสัมพันธของอายุกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับจังหวัด
อายุ
20-35
36-51
52-68
รวม

การเขารวมประกวด
เขารวม
ไมเขารวม
13
1
43
63
41
61
97
125

รวม
14
106
102
222

2

หมายเหตุ: คาทดสอบทางสถิติ p-Value = 0.001, df = 2, χ = 14.683
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของอายุกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับ
จังหวัด พบวา อายุมีความสัมพันธกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ0.05 (p-value = 0.001)
สรุปไดวา อายุมีความสัมพันธกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด
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ตาราง 7 ความสัมพันธของอาชีพกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับจังหวัด
อาชีพ
เกษตรกรรม
คาขาย
รับจาง
ธุรกิจสวนตัว
แมบาน
รวม

การเขารวมประกวด
เขารวม

ไมเขารวม

13
22
35
15
12
57

44
20
46
7
8
42

รวม
57
42
81
22
20
222

2

หมายเหตุ: คาทดสอบทางสถิติ p-Value = 0.001, df = 4, χ = 18.927
จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของอาชีพกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับ
จังหวัด พบวา อาชีพมีความสัมพันธกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.001)
สรุปไดวา อาชีพมีความสัมพันธกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด
ตาราง 8 ความสัมพันธของรายไดกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานดีเดนระดับ
จังหวัด
รายได
< 5,000 บาท
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
รวม

การเขารวมประกวด
เขารวม

ไมเขารวม

24
8
11
12
17
6
19
97

31
39
18
12
14
8
3
125
2

หมายเหตุ: คาทดสอบทางสถิติ p-Value = 0.000, df = 6, χ = 32.221
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รวม
55
47
29
24
31
14
22
222

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของรายไดกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดน
ระดับจังหวัด พบวา รายไดมีความสัมพันธกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.000)
สรุปไดวา รายไดมีความสัมพันธกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด
ตาราง 9 ความสัมพันธของระยะเวลาการเปน อสม. กับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานดีเดนระดับจังหวัด
ระยะเวลาการเปน อสม.
≤ 15
16-30
≥ 31
รวม

การเขารวมประกวด
เขารวม
ไมเขารวม
78
78
18
45
1
2
97
125

รวม
156
63
3
222

2

หมายเหตุ: คาทดสอบทางสถิติ p-Value = 0.014, df = 2, χ = 8.509
จากตาราง 9 ผลการวิ เคราะห ความสั มพั นธ ของระยะเวลาการเป นอสม.กั บการเข าร วมประกวดอาสาสมั คร
สาธารณสุขดีเ ดน ระดับจัง หวัด พบวา ระยะเวลาการเปน อสม. มีความสั ม พันธกั บการเข ารวมประกวดอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.014)
สรุปไดวา ระยะเวลาการเปนอสม.มีความสัมพันธกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับ
จังหวัด
ตาราง 10 ความสัมพันธของปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานดีเดนระดับจังหวัด
ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม
นอย
มาก
รวม

การเขารวมประกวด
เขารวม

ไมเขารวม

1
96
97

13
112
125
2

รวม
14
208
222

หมายเหตุ: คาทดสอบทางสถิติ p-Value = 0.004, df = 1, χ = 8.114
จากตาราง 10 ผลการวิเ คราะหความสัม พันธข องปจจัยดานสัง คมและสิ่ง แวดล อมกับการเขารว มประกวด
อาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด พบวา ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับการเขารวมประกวด
อาสาสมัครสาธารณสุขดีเดนระดับจังหวัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.004)
339

สรุปไดวา ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเดน
ระดับจังหวัด

วิจารณและสรุปผล
ปจจัยสวนบุคคล ไดแ ก อายุ อาชีพ รายได ระยะเวลาการเปน อสม. และปจจัยดานสัง คมและสิ่งแวดลอม
มีความสัม พันธกับการเขารวมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมูบานดีเ ดนระดับจัง หวัด (p-value = 0.001,
0.001, 0.000, 0.014 และ 0.004 ตามลําดับ) ซึ่งมีความสอดคลองกับ
การศึ ก ษาของ House (1981) อ า งอิ ง ใน วรั ญ ญา มุ นิ น ทร (2541) ที่ ไ ด ก ล า วว า การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมและ
สิ่งแวดลอมเปนปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคล ประกอบดวย การสนับสนุนดานอารมณ ซึ่งเกิดจากความใกลชิดผูกพัน
ความรัก ความหวงใย ความไววางใจ การสนับสนุนดานความคิด การตัดสินใจ ซึ่งเกิดจากการยอมรับนับถือเห็นถึงความมีคุณคา
และการใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ ไดแก คําแนะนํา ขอมูล วัตถุสิ่งของ หรือบริการดานตาง ๆ ตลอดจนการใหขอมูล
ปอนกลับเพื่อการเรียนรูและการประเมินตนเอง
สอดคลองกับการศึกษาของกนกพร สุวรรณบูลย (2545) ไดทําการศึกษาเรื่องอิทธิพลของคานิยมทางจริยธรรม
สิ่งจูงใจ การสนับสนุนทางสังคมตอการปฏิบัติงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง พบวา การสนับสนุนทางสังคมสามารถ
รวมกับการทํานายการปฏิบัติงานของ อสม. จังหวัดระยองไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ควรมีการใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต/การปฎิบัติงานของอสม.หากไดรับตําแหนง อสม. ดีเดนในระดับตาง ๆ
เพื่อให อสม. มีกําลังใจในการปฏิบัติงานและไมรูสึกลําบากใจหากเขารวมประกวด อสม. ดีเดนระดับจังหวัด
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ควรทําการศึกษาในเชิงคุณภาพหรือรวมหาปจจัยทํานายผล และทําการวิเคราะหหรือเปรียบเทียบความแตกตาง
กับกรณีที่มีการศึกษามากอนหนา เพื่อที่จะไดดําเนินการสนับสนุน อสม.ที่เปนตัวอยางในการศึกษาในพื้นที่ของทานอยางเต็ม
ศักยภาพตอไป

กิตติกรรมประกาศ
ความสําเร็จจากการศึกษาคนควาดว ยตนเองในครั้งนี้ สําเร็จลุลว งไปไดดวยดีจากความกรุณาของอาจารย
ที่ปรึกษา คณะอาจารยที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ครอบครัว ผูทรงคุณวุฒิทุกดานทุกทาน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
และทุ ก ภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งที่ ไ ด อ นุ ญ าต และช ว ยอํ า นวยความสะดวกในการดํ า เนิ น การศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเอง
และขอขอบพระคุณอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกลเคียง ที่ไดใหความรวมมือในการกรอก
แบบสอบถามในดานตาง ๆ ในเรื่องที่ผูศึกษามีความสนใจศึกษาเปนอยางดียิ่ง
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ปจจัยทีม่ ีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการ
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา
Factors affecting stress at work of Health Personnel under the Health center in
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บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความเครี ย ด ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความเครี ย ดในการปฏิ บั ติ ง าน
และสรางสมการในการทํานายระดับความเครียดของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา ตัวอยางในการวิจัย คือ บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติง านในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา จํานวน 110 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบงายโดยการจับสลาก
รวบรวมข อ มู ล ด ว ยแบบสอบถาม วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา เช น ความถี่ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย
และส ว นเบี่ ย งเบน-มาตรฐาน และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ได แ ก Independent samples t-test, Pearson correlation,
One-way ANOVA และ Multiple linear regression
ผลการวิจัยพบวา ความเครียดของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการ อยูในระดับปกติ/ไมเครียด รอยละ
58.18 เครี ย ดสู ง กว า ปกติ เ ล็ ก น อ ย ร อ ยละ 20.00 และพบป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ระดั บ ความเครี ย ด คื อ อายุ
(r = -0.216, p-value = 0.023) ปจจัยดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ (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) และสมการที่
ทํานายความเครียด คือ ระดับความเครียด = 1.983 + .246(การดําเนินชีวิต) - .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
จากภาวะความจําเปนที่มนุษยตองดํารงเลี้ยงชีพและตองมีการปรับตัวเพื่อใหเขากับสิ่งแวดลอมไดนั้น ทําใหเกิด
ภาวะกดดั น และเกิ ด ความเครี ย ดขึ้ น ได ซึ่ ง ความเครี ย ดเกิ ด ขึ้ น ได กั บ บุ ค คลทั่ ว ไป แต จ ะเกิ ด ในลั ก ษณะและระดั บ
ที่แตกตางกัน บุคคลที่สามารถจัดการกับความเครียดไดอยางเหมาะสมในเวลาอันรวดเร็วยอมมีโอกาสประสบความสําเร็จ
ในชีวิต ไดดีกวาบุคคลที่จัดการความเครียดไดนอย
เมื่อประเทศไทยเรงการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อใหทันกับกระแสโลกาภิวัตน จึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งดานบวกและลบ ในทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตกาวหนาอยางตอเนื่อง แตผลกระทบ
ทางสังคมทําใหครอบครัวและชุมชนออนแอลง ยอมกระทบตอสภาพจิตใจของคนไทย ผูคนประสบปญหาความเครียด
มากขึ้ น ความเจ็ บ ป ว ยทางร า งกายจํ า นวนมากมี ส าเหตุ สั ม พั น ธ ม าจากจิ ต ใจและวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ปลี่ ย นไป ความสั ม พั น ธ
ภายในครอบครั ว และชุ ม ชนห า งเหิ น กั น มากกว า เดิ ม ป ญ หาสั ง คม ทั้ ง เรื่ อ งความรุ น แรง ยาเสพติ ด อาชญากรรม
ตางสงผลกระทบตอสภาพจิตใจของผูคน (อภิชาต จํารัสฤทธิรงค และคณะ, 2554)
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอเป น หน ว ยงานหนึ่ ง ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข มี ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
นายอําเภอและนายแพทยธารณสุขจังหวัด เปนสายบังคับบัญชา และมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สถานบริการ
สาธารณสุขชุมชนเปนสถานบริการในสังกัด มีหนาที่ในการติดตอประสานงาน รับนโยบายจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นิเทศ ติดตาม กํากับผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและสถานบริการสาธารณสุขชุมชน
ในสังกัดซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งในชุมชน ภารกิจหลักของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและสถานบริการสาธารณสุขชุมชนไดแก งานสงเสริมสุขภาพ งานปองกันโรค งานรักษาพยาบาลเบื้องตน งานฟนฟูสภาพ ปจจุบันกําลังอยูในชวง
เปลี่ยนผานซึ่งมีผลกระทบตอภารกิจบางประการซึ่งอาจตองมีการปรับหรือลดบทบาทและเพิ่มบทบาทบางภารกิจมากขึ้น
เพื่อใหเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ภารกิจทุกอยางในโรงพยาบาลสงเสริสุขภาพตําบล
343

และสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ชุ ม ชนเป น งานที่ ค รอบคลุ ม เกื อ บทุ ก ด า นในงานสาธารณสุ ข ทั้ ง หมดในขณะที่ บุ ค ลากร
และงบประมาณมีจํากัด (ลัดดา เหล็กมั่น, 2550) การที่บุคคลจะทํางานใหกับองคกรไดดีมากนอยเพียงใดนั้นลวนมีปจจัย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของมากมายทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกตัวบุคคลซึ่งปจจัยดานลักษณะงาน ดานบทบาทหนาที่
ดานสั มพั นธภาพในที่ทํางาน ดานโครงสรางและบรรยากาศองคกรและดานความสําเร็จและความกาวหนาในอาชีพ
ลวนเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหบุคลากรในองคกรเกิดความเครียด เนื่องจากบุคคลยอมตั้งความหวังและความตั้งใจ
ในการทํ างานไวใ นระดับ หนึ่ง แตถา องคกรไม ส นับ สนุ น ทํ าให ไ ม ส ามารถปฏิ บัติ ง านให สําเร็จ ดัง ที่ มุง หวัง ไว ยอ มเกิ ด
ความผิดหวังไมพึงพอใจในงานเกิดความกดดันภายในจิตใจจนกลายเปนความเครียดได และถาไมไดรับการแกไขก็จะทําให
บุคคลนั้นเกิด ความเหนื่อยหนายทอแทขาดแรงจูง ใจในการทํางานหรื อทํางานดอยคุณภาพและหาทางหลีกเลี่ยงงาน
ดวยวิธีการตางๆจนในที่สุดถึงขั้นลาออกจากงาน (นริศรา วงคเลย, 2551)
จากป ญ หาดั ง กล า วและจาการดํ า เนิ น งานที่ ผ า นมายั ง ไม มี ข อ มู ล หรื อ รายงานวิ จั ย ใดที่ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ล
ตอความเครียดของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา ในฐานะ
ผูวิจัยซึ่งปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของกับการควบคุม กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลและสถานบริการสาธารณสุขชุมชนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อจะไดทราบปจจัยตาง ๆ
ที่มีผลตอความเครียดและนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการลดความเครียดจากการปฏิบัติงานใหอยูในระดับที่เหมาะสม
ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผ ลตอความเครียดในการปฏิบัติง านของบุคลากรสาธารณสุข ในสถานบริการสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา
3. เพื่อสรางสมการในการทํานายระดับความเครียดของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอปง จังหวัดพะเยา จํานวน 115 คน ขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรในการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ (Thorndike,
1978 อางอิงใน ธวัชชัย ชัยปญญา, 2532) ซึ่งมีสูตรในการคํานวณดังนี้
n ≥ 10K + 50 (n = ขนาดตัวอยาง และ K = จํานวนของตัวแปรที่ศึกษา )
การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาตัวแปรทั้งหมด 6 ตัว คือ ปจจัยสวนบุคคล (อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ตําแหนงงาน ประสบการณทํางาน รายไดตอเดือน ความเพียงพอของรายได จํานวนบุคคลที่อยูในการดูแล ภาระหนี้สิน)
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ป จ จั ย ด า นการปฏิ บั ติ ง าน (ด า นลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ด า นการบริ ห ารจั ด การ ด า นบรรยากาศในการทํ า งาน
ด า นความสํ า เร็ จ ในการทํ า งาน) และป จ จั ย ด า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม (ด า นเศรษฐกิ จ การเมื อ งและสิ่ ง แวดล อ ม
ดานการดําเนินชีวิต) ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 110 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบงายโดยการจับสลาก
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล มีจํานวนขอคําถาม
ทั้งหมด 10 ขอ สวนที่ 2 ปจจัยดานการปฏิบัติงาน ใชแบบสอบถามที่ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผล
ตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสถานีอนามัย จังหวัดอุตรดิตถ (ลัดดา เหล็กมั่น, 2550) โดยมีปจจัย
4 ด า น ไดแ ก ด า นลัก ษณะงานที่ ป ฏิบั ติ ด า นการบริ ห ารจั ด การ ด า นบรรยากาศในการทํ า งานและด านความสํา เร็ จ
ในการทํางาน สวนที่ 3 ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม ใชแบบสอบถามที่ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัย
ที่มี ผ ลต อความเครี ยดในการปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรสัง กัด สถานี อนามัย จัง หวั ด อุต รดิต ถ (ลัด ดา เหล็ ก มั่น , 2550)
โดยมีปจจัย 2 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจการเมืองและสิ่งแวดลอม ดานการดําเนินชีวิต สวนที่ 4 ขอมูลดานความเครียด
จากการปฏิบัติงานประเมินโดยใชแบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 20 ขอ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
นําแบบสอบถามที่ไดจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวของ เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
และให ข อ เสนอแนะ เสนอให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวน 3 ท า นตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity)
เพื่อคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Item-congruence Index : IOC) ขอคําถามใด
มี ค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งต่ํ า กว า 0.5 ไม นํ า มาใช จากนั้ น นํ า แบบสอบถามไปทดลองใช (Tryout) กั บ บุ ค ลากร
ในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา จํานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถามโดยหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาตามวิ ธี ข องครอนบาค คํ า นวณได ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเชื่ อ มั่ น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.84 ซึ่งผานการพิจารณาและการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยพะเยา
การวิเคราะหขอมูล
วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได แ ก ความถี่ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ป จ จั ย ด า นการปฏิ บั ติ ง านป จ จั ย ด า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม และข อ มู ล
ด า นความเครี ย ดจากการปฏิ บั ติ ง าน วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ได แ ก Independent samples t-test,
Pearson correlation, One-way ANOVA และ Multiple linear regression ในการวิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความเครี ย ด
ในการปฏิบัติงาน
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ผลการศึกษา
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป พบวา บุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอปง จัง หวัดพะเยา สว นใหญเปน เพศหญิงรอยละ 70 มีสถานภาพสมรสคิด เปนรอยละ 59.10 ระดับการศึกษา
ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป น ร อ ยละ 47.27 ตํ า แหน ง งานพบว า บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ส ว นใหญ ป ฏิ บั ติ ง านในตํ า แหน ง อื่ น ๆ
เชน พนักงานบันทึกขอมูล พนักงานทําความสะอาด คนสวน เปนตนคิดเปนรอยละ 35.46 มีประสบการณการทํางาน
น อ ยกว า 5 ป คิ ด เป น ร อ ยละ 45.45 มี ร ายได ต อ เดื อ นน อ ยกว า 15,000 บาทคิ ด เป น ร อ ยละ 66.36 มี ร ายได ต อ เดื อ น
หลังจากหักคาใชจายไมเพียงพอคิดเปนรอยละ 78.18 และมีภาระหนี้สินนอยกวา 100,000 บาทคิดเปนรอยละ 42.73
มีอายุเฉลี่ยเทากับ 34.87 และมีจํานวนบุคคลที่อยูในการดูแลเฉลี่ยเทากับ 2.60
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความเครียด ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลระดับความเครียดของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา
ระดับความเครียด
จํานวน
รอยละ
1. ผูตอบไมจริงใจ ไมแนใจในคําถาม
22
20.00
2. ปกติ/ไมเครียด
64
58.18
3. เครียดสูงกวาปกติเล็กนอย
22
20.00
4. เครียดปานกลาง
1
0.91
5. เครียดมาก
1
0.91
รวม
110
100.00
จากตาราง 1 พบวา บุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา
มีความเครียดอยูในระดับปกติ/ไมเครียดคิดเปนรอยละ 58.18 รองลงมา คือ มีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย
กับผูตอบไมจริงใจ ไมแนใจในคําถามคิดเปนรอยละ 20 และมีความเครียดอยูในระดับเครียดปานกลางและเครียดมาก
คิดเปนรอยละ 0.91 ตามลําดับ
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับความเครียด ดังแสดงในตาราง 2-3
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับความเครียดของบุคลากรสาธารณสุข
ในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง 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
หยาราง/หมาย/แยกกันอยู
5
2. ระดับการศึกษา
อนุปริญญา
25
ปริญญาตรี
52
ปริญญาโท
7
อื่น ๆ
26
3. ตําแหนงงาน
นักวิชาการสาธารณสุข
23
พยาบาลวิชาชีพ
14
เจาพนักงานสาธารณสุข
20
เจาพนักงานทันตสาธารณสุข
6
เจาพนักงานเภสัชกรรม
1
พนักงานสุขภาพชุมชน
7
อื่น ๆ
39
4. ประสบการณการทํางาน
นอยกวา 5 ป
50
5–10 ป
21
11–15 ป
15
มากกวา 15 ป
24
5. รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 15,000 บาท
73
15,000–20,000 บาท
12
มากกวา 20,001 บาทขึ้นไป
25
6. ความเพียงพอของรายไดตอเดือนหลังจากหักคาใชจาย
เพียงพอ
24
ไมเพียงพอ
86
7. ภาระหนี้สิน
ต่ํากวา 100,000 บาท
47
100,001–500,000 บาท
23
มากกวา 500,001 ขึ้นไป
40
หมายเหตุ: *P-value < .05
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รอยละ
4.54

P-value

22.73
47.27
6.36
23.64

.750

20.91
12.73
18.18
5.45
0.91
6.36
35.46

.511

45.45
19.09
13.64
21.82

.614

66.36
10.91
22.73

.853

21.82
78.18

.296

42.73
20.91
36.36

.423

จากตาราง 2 พบวา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณการทํางาน รายไดตอเดือน
ความเพียงพอของรายได/เดือนหลังจากหักคาใชจาย และภาระหนี้สิน ไมมีความสัมพันธกับระดับความเครียดของบุคลากร
สาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา
ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับความเครียดของบุคลากรสาธารณสุข
ในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา
ปจจัย
R
P-value
1. อายุ
-.216
.023*
2. จํานวนบุคคลที่อยูในการดูแล (พอ–แม หรือ บุตรที่ตองพึ่งพา)
.049
.608
ปจจัยดานการปฏิบัติงาน
3. ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ
.231
.015*
4. ดานการบริหารจัดการ
.253
.008*
5. ดานบรรยากาศในการทํางาน
.052
.593
6. ดานความสําเร็จในการทํางาน
.228
.017*
ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม
7. ดานเศรษฐกิจการเมืองและสิ่งแวดลอม
.207
.030*
8. ดานการดําเนินชีวิต
.300
.001*
หมายเหตุ: *P-value < .05
จากตางราง 3 พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับความเครียดของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการ
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก อายุ ปจจัยดานลักษณะ
งานที่ ป ฏิ บั ติ ด า นการบริ ห ารจั ด การ ด า นความสํ า เร็ จ ในการทํ า งาน ด า นเศรษฐกิ จ การเมื อ งและสิ่ ง แวดล อ ม
และดานการดําเนินชีวิต โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ -.216, .231, .253, .228, .207 และ .300 ตามลําดับ
สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับระดับความเครียด ไดแก จํานวนบุคคลที่อยูในการดูแล (พอ–แม หรือบุตรที่ตองพึ่งพา)
และปจจัยดานบรรยากาศในการทํางาน
สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอระดับความเครียด ดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอระดับความเครียดของบุคลากรสาธารณสุข
ในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา
ตัวแปรที่ศึกษา
b
SE.
t-statistic
P-value
คาคงที่ (constant)
1.983
การดําเนินชีวิต
.246
.076
3.239
.002*
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ตาราง 4 (ตอ)
ตัวแปรที่ศึกษา
อายุ
R = .364
R2 = .133
หมายเหตุ: *P-value < .05

b
-.014

SE.
.006

t-statistic
-2.421

P-value
.017*

จากตาราง 4 พบวา ปจจัยดานการดําเนินชีวิตและอายุ สามารถทํานายระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 นํามาจัดเปนสมการในรูปแบบคะแนนดิบไดดังนี้ ความเครียดในการปฏิบัติงาน = 1.983 + .246(การดําเนินชีวิต) - .014(อายุ) จากสมการพยากรณ พบวาปจจัยดานการดําเนินชีวิตมีผลตรงตอระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน
สวนอายุพบวายิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นก็จะไมเครียด โดยสามารถทํานายระดับความเครียดไดรอยละ 13.30

วิจารณและสรุปผล
1. ระดับความเครียดของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา พบวา มีความเครียดอยูในระดับปกติ/ไมเครียด คิดเปนรอยละ 58.18 อาจเนื่องมาจากบุคลากรสวนใหญสามารถ
ควบคุมอารมณและปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม มองวาการทํางานยอมมีปญหาอุปสรรค
เปนเรื่องธรรมดา สามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุนีรัตน
เอี่ยมประไพ (2546) กลาววา บุคลากรที่ผานการทํางานและมีประสบการณในการทํางาน สามารถควบคุมการใชอารมณ
ที่จะไมไหโกรธตอความรูสึกที่ไมดีตาง ๆ ได จึงมองเรื่องตาง ๆ เปนเรื่องธรรมดาของการทํางาน และจากบทบาท ภารกิจ
ที่ไดรับ ทําใหไดรับการฝกบังคับจิตใจตัวเองจนเกิดเปนความเคยชินเปนเรื่องปกติ มีอารมณและสมาธิที่มั่นคง
2. ผลการศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ระดั บ ความเครี ย ด พบว า ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ระดั บ ความเครียด ไดแก อายุ ปจจัยดานการปฏิบัติงาน และปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม โดยปจจัยดานการปฏิบัติงาน
ที่มีความสัมพันธกับระดับความเครียด ไดแก ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานการบริหารจัดการ และดานความสําเร็จ
ในการทํางาน สวนปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม ไดแก ดานเศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดลอม และดานการดําเนินชี วิ ต ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ Cooper and Davidson (1987, ออนไลน ) ได อ ธิ บ ายป จ จั ย ที่ ทํ า ให เ กิ ด ความเครี ย ด
ซึ่ ง ประกอบด ว ย ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ได แ ก อายุ ป จ จั ย จากการทํ า งาน ได แ ก ตํ า แหน ง หน า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ บทบาท
ในหนวยงาน ปริมาณงาน ความปลอดภัย การสนับสนุนในหนวยงาน ตลอดจนนโยบาย กฎระเบียบของหนวยงาน ปจจัย
จากสิ่งแวดลอม ไดแก สัมพันธภาพในครอบครัว การไดรับแรงสนับสนุนจากคูสมรส ความปลอดภัยของครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปารวี ทองแพง (2547) ที่พบวา ความเครียดมีความสัมพันธ
ในทางตรงกั น ข า มกั บ อายุ สถานะทางเศรษฐกิ จ ภาระงาน สภาพแวดล อ มในสถานที่ ทํ า งาน และยั ง สอดคล อ ง
กับผลการศึกษาของ ทรงศักดิ์ ลิตา (2549) พบวา ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล อายุ มีความสัมพัน ธกับระดับ
ความเครียด และยัง สอดคลอ งกับ ผลการศึกษาของ เจษฎา คูง ามมาก (2555) ไดศึก ษาความเครียดในการทํางาน
ของอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย รั ฐ ผลการศึ ก ษาพบว า ค า ตอบแทน ระบบบริ ห ารและการจั ด การภายในหน ว ยงาน
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มีความสัม พันธกับระดับความเครียด สว นสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนง งาน ประสบการณการทํางาน
รายไดตอเดือน ความเพียงพอของรายได/เดือนหลังจากหักคาใชจาย ภาระหนี้สิน จํานวนบุคคลที่อยูในการดูแล (พอ–แม
หรือบุตรที่ตองพึ่งพา) และปจจัยดานบรรยากาศในการทํางานไมมีความสัมพันธกับระดับความเครียด ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึ ก ษาของ ปารวี ทองแพง (2547) พบว า ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลด า นระดั บ การศึ ก ษา สถานภาพสมรส และภาระ
ในครอบครัวไมมีความสัมพันธกันกับความเครียด และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศรินยา เสนโสพิศ (2551) พบวา
ปจจัยสวนบุคคลดานประสบการณในการทํางานและระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับความเครียดในการทํางาน
สวนปจจัยภายในองคกร ไดแก สภาพแวดลอมในการทํางาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา และความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงาน ไมมีความสัมพันธกับความเครียดในการทํางาน นอกจากนี้ยังสอดยังกับผลการศึกษาของ อมรรัตน อาจมีแกว
(2552) พบวา รายไดตอเดือน ปฏิบัติงานในแผนกและสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน กับความเครียดไมมีความสัมพันธ
กัน สอดคล อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ สมบั ติ ริย าพัน ธ และคณะ (2552) พบวา ปจ จั ยส ว นบุค คล ไดแ ก สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายไดหนี้สิน แผนกงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาการทํางานในวิชาชีพพยาบาล ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ
3. ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอระดับความเครียด พบวา ปจจัยที่มีผลตอระดับความเครียด ไดแก ปจจัยดานการดําเนินชีวิตและอายุ โดยพบวาปจจัยดานการดําเนินชีวิตมีผลตรงตอระดับความเครียดในการปฏิบัติงาน สวนอายุ
พบวายิ่ง อายุเ พิ่ม มากขึ้นก็จ ะไมเ ครี ยด ซึ่ง สอดคลองกั บการศึก ษาของ ปารวี ทองแพง (2547) ที่ไดศึกษาปจจัยที่ มี
ผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนยนครปฐม ผลการศึกษาพบวา พยาบาลที่มีอายุ
มากมีแนวโนมที่จะมีความเครียดนอย หรือพยาบาลที่มีอายุนอยมีแนวโนมที่จะมีความเครียดมาก แสดงใหเห็นวาวัยผูใหญ
มีวุฒิภาวะสูง รูจักชีวิต เชื่อมั่นในตนเอง คิดตัดสินใจดวยเหตุผล มีใจคอหนักแนนไมออนไหวงาย ดังนั้นแนวโนมที่จะเกิด
ความเครียดและความวิตกกังวลตอเหตุการณตาง ๆ จึงมีนอย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ ลัดดา เหล็กมั่น
(2550) ที่ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสถานีอนามัย จังหวัดอุตรดิตถ
พบวา ปญหาความขัดแยงภายในครอบครัว ความสัมพันธกับญาติมิตรมีปญหา ปญหาที่อยูอาศัยในสังคมเพื่อนบาน
ความสัมพันธกับคูครองหรือคนรักมีปญหา การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก ไมมีเวลาใหกับครอบครัว ปญหาเรื่องสุขภาพ
มีผลทําใหบุคลากรสังกัดสถานีอนามัยมีความเครียด และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Lazarus and Folkman กลาวถึง
ปจจัยที่เปนสาเหตุของความเครียดประกอบดวย สิ่งแวดลอมทางสังคมและเหตุการณในชีวิต เชน ดานสุขภาพ ครอบครัว
เศรษฐกิจและสภาพการดํารงชีวิต เปนสาเหตุที่กอใหเกิดความเครียด (Lazarus and Folkman, 1984)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ในหน ว ยงานควรจั ด ให มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ความเครี ย ดจากการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ฏิ บั ติ ง าน
แมในการศึกษาครั้งนี้จะพบวา บุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง จังหวัดพะเยา
มีความเครียดอยูในระดับปกติ/ไมเครียดก็ตาม เพราะหากผูปฏิบัติงานมีความเครียดสะสมอยูเปนเวลานาน และไมไดรับ
การแกไขที่เ หมาะสม ยอมสง ผลกระทบตอการทํางาน รวมทั้งสงผลกระทบตอสุข ภาพของผูปฏิบัติง านเอง ผูบริหาร
ควรเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดเขาถึงการกําหนดนโยบาย การบริหารงานตาง ๆ ภายในหนวยงาน เพื่อใหทราบและเขาใจ
350

ถึง ปญหาและมีสวนรว มในการหาแนวทางแกไขรวมกัน เพื่อใหง านมีประสิทธิภาพ ถูกตอง เสร็จตามเวลาที่กําหนด
ชวยทําใหผูปฏิบัติงานมีเวลาใหกับครอบครัว ลดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นได ซึ่งจุดเริ่มตนของการทํางานใหมีความสุขเกิด
จากการสรางความสุขใหเกิดในครอบครัว
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบระดับความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการ
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปงกับบุคลการสาธารณสุขในสังกัดโรงพยาบาลปงวามีความเครียดแตกตางกันหรือไม
รวมทั้งควรทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภออื่น ๆ ในจังหวัดพะเยาและควรทําการศึกษาวิธีการจัดการกับความเครียดของบุคลากร
สาธารณสุขในสถานบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปง
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บทคัดยอ
การศึกษาเชิงสํารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตองการในการปฏิบัติงาน และปญหา
ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในอําเภอสองแคว จังหวัดนาน กลุมตัวตัวอยางคือ อสม.
จํานวน 155 คน คํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติอางอิง ไดแก multiple linear regression
จากผลการศึกษาลักษณะทางประชากร พบวา อสม.สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 68.4 มีชวงระยะเวลา
ที่อยูในหมูบาน 23–32 ป คิดเปนรอยละ 28.4 มีชวงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเปน อสม. 1–5 ป คิดเปนรอยละ 49 สมัครใจ
เปนสมาชิก อสม.โดยความสมัครใจ คิดเปนรอยละ 97.4 และมีจํานวนครัวเรือนที่รับผิดชอบ 8–15 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ
92.3 ดานความตองการในการปฏิบัติงานพบวาทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับสูง ผลการวิเคราะหความสัมพันธ
พบวา ทัศนคติตอการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความตองการในการปฏิบัติงานของ
อสม. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับนัยสําคัญที่ 0.05 สําหรับปญหาในการปฏิบัติงานพบวาชุมชนบางสวนยังไมใหความรวมมือ
ขาดแผนและการประชาสัมพันธลาชา งบประมาณและวัสดุไดรับสนับสนุนยังไมเพียงพอซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถนําไป
วางแผนพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงกลวิธีในการดําเนินงานทําใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีการปฏิบัติงาน
ไดผลตามเปาหมายที่วางไว
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
เมื่อป พ.ศ.2520 องคการอนามัยโลกไดประกาศเปาหมายใหประเทศที่เปนสมาชิกพัฒนางานดานสาธารณสุข
คือ การบรรลุสุขภาพดีถวนหนาของประชาชนภายในป พ.ศ. 2547 และในปพ.ศ. 2521 ไดมีขอตกลงรวมกัน ณ เมืองอัลมาอตา
ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย โดยใชการสาธารณสุขมูลฐานเปนกลวิธีหลักในการพัฒนางานสาธารณสุข โดยคัดเลือก
และอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพราะปญหาสุขภาพอนามัยเปนปญหาที่สําคัญยิ่งสงผลกระทบตอภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) รัฐไดกําหนด
นโยบายและแผนงานสาธารณสุข โดยกลวิธีที่กระทรวงสาธารณสุขนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน คือ
การพัฒนาคนทางดานสาธารณสุขเพื่อพัฒนาประชาชนทุกคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทําใหโรคที่เกิดจากพฤติกรรมอนามัยไมถูกตอง เชนโรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง
โรคหัวใจ โรคเบาหวานไดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโรคทั้งหลายเหลานี้ตองการการแนะนําและเฝาระวังอยางสม่ําเสมอตลอดเวลา
ในอดีตที่ผานมาประชากรของประเทศไทยประสบปญหาการเจ็บปวย และการตายดวยโรคที่ปองกันไดเปนจํานวนมาก
ในปจ จุบัน แผนพั ฒ นาสาธารณสุ ข ฉบั บที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไดมีแ นวคิ ด ของการพัฒ นาแกนนําประจํา ครอบครั ว
โดยผานองคความรูไปที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน โดยมีประเทศแตกตางจากอดีตโดยเนนการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคนอยางเปนองครวม ทั้งกาย จิต และสังคมเปนการพัฒนาโดยใหชุมชนมีสวนรวมในรูปแบบของการพัฒนา
ความรูดานสาธารณสุข แกวัตถุประสงคคือ ตองการใหอาสาสมัครสาธารณสุขปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให
สอดคลองกับสภาพปญหาของชุมชน (ยุคนธ ชุติปญญะบุตร, 2546) นอกจากนั้น ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูจากแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดใหความสําคัญ
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กับการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศ โดยเฉพาะในการสรางสรรค
นวัตกรรม และองคความรูจัดการองคความรู ทั้งภูมิปญญาทองถิ่น และองคความรูสมัยใหมตั้งแตระดับชุมชนถึงประเทศ
สามารถนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมุงเนนเรื่องการเสริมสรางสุขภาวะคนไทย ใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้ง
กายและใจและอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจรมุงการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน
รวมทั้งการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ
กระทรวงสาธารณสุขโดยสํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน จึงไดดําเนินงานการพัฒนางานสาธารณสุข
เพื่อใหทุกคนมีสุขภาพดีทั้งทางรางกายและจิตใจ ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมไดอยางปกติสุข โดยใชวิธีการ
สาธารณสุขมูลฐานเปนกลวิธีหลักและผานกลไกการมีสวนรวมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน ดังนั้นอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจํ า ชุ ม ชนจะเป น บุ ค คลที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง ที่ จ ะมี ส ว นช ว ยการพั ฒ นางานสาธารณสุ ข ของชาติ เ ป น อย า งมาก
เปนอาสาสมัครสาธารณสุขที่มาจากชุมชนของตนเอง และผานการอบรมโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยอบรมหลักสูตร
ทางดานสาธารณสุขอยางตอเนื่อง และกระทรวงสาธารณสุขไดตระหนักถึงภารกิจที่สําคัญของอาสาสมัครสาธารณสุข
จึง เสนอให รัฐ บาลไดกํ าหนดวั นที่ 20 มีน าคมของทุก ป เป น วัน อาสาสมั ครสาธารณสุข แหง ชาติ เพื่ อสรา งเสริ ม พลั ง
ของอาสาสมัครสาธารณสุขใหเขมแข็งยิ่งขึ้นนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขไดมอบบัตรประกันสุขภาพใหอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําชุมชนไดรับสิทธิในการรักษาฟรีทั้งครอบครัว ตลอดระยะเวลาที่เปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
ชุมชนโดย มีกําหนดเปาหมาย คือ สุขภาพดีถวนหนา ประเทศไทยจะประกาศกอนประเทศอื่น ๆ ในโลก วาสุขภาพพี่นอง
ประชาชนคนไทยเรามีมาตรฐานชีวิตที่มีความสุขใหสมกับคําขวัญที่วา “สาธารณสุขคือ ความผาสุขของสาธารณชน”
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือที่เรียกวา อสม. นั้น เปนบุคคลในชุมชนที่ถูกเลือกหรือสมัครมาเพื่อ
พัฒนาใหชุมชนมีความกาวหนาในดานสุขภาพอนามัยและมีความสําคัญมากตอการที่จะพัฒนาใหชุมชนเขมแข็ง และเปนผู
ที่เสียสละเวลา ความคิด เงินทอง และแรงกายตางๆ เพื่อการดําเนินงานดานสาธารณสุข ทั้งการพึ่งตนเอง ในระดับบุคคล
ครอบครัว และชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน จึงเปนตัวกลางของการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ของ
ประชาชนในด า นสุ ข ภาพ และเป น ผู ป ระสานงานระหว า งเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ กั บ ประชาชนในชุ ม ชนดั ง นั้ น บทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนจึงมีบทบาท หนาที่ แกขาวราย กระจายขาวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข
บําบัดทุกขใหประชาชน ดํารงตนเปนตัวอยางที่ดี บทบาทดังกลาวนี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนไดยึดถือการ
ปฏิบัติตลอดมา และเปนบุคคลที่ไดดวยการมาสมัครอบรมงานดานสาธารณสุข ซึ่งในแตละกลุมมีหนาที่ใหคําแนะนํา
เผยแพรความรูและประสานงานกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุข ตามบทบาทหนาที่ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด คือ
สงเสริมสุขภาพ การเฝาระวัง การปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตนและการฟนฟูสุขภาพ (ยุคนธ ชุติปญญะบุตร,
2546) ดังนั้นจึงกลาวไดวาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเปนผูมีบทบาทสําคัญ ในการสนับสนุนการดําเนินงาน
สาธารณสุขใหบรรลุเปาหมาย จึงกําหนดหนาที่และขอบเขตในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
โดยมีวัตถุประสงค คือตองการใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาของชุมชน ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยซึ่งเปนที่ปรึกษาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่ปฏิบัติงาน
ในอําเภอสองแคว จังหวัดนาน ซึ่งเปนชุมชนที่อยูหางไกล ผูวิจัยไดปฏิบัติงานมาเปนเวลาพอสมควร และพบปญหาที่
สามารถปองกันได เชน โรคไขเลือดออก โดยการดูแลสภาพแวดลอมไมใหเกิด ลูกน้ํายุงลาย แตเนื่องจากยังขาดการ
ประชาสัมพันธที่ดี จากการที่มีวัสดุอุปกรณ ไดแก เครื่องกระจายเสียงไมดี และขาดการมีสวนรวมจากกรรมการ ทําใหยัง
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มีปญหานี้อยูในชุมชน นอกจากนี้ การที่มีประชากรมาก บางชุมชนขาดการดูแลเอาใจใสตนเองและครอบครัว จึงตองมี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเปนผูดูแลสุขภาพอนามัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ผูวิจัยจึงมีความตองการที่
จะศึกษาความตองการในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในอําเภอสองแคว จังหวัดนาน โดยมี
วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตองการในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน และเพื่อศึกษาปญหาในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในอําเภอสองแคว จังหวัดนาน
เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปแกไขปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนรูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู
ศึกษาไดสรางขึ้น ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป ทัศนคติและแรงจูงใจ 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) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และใชสถิติ Multiple linear regression วิเคราะหความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล ทัศนคติ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ปจจัยสนับสนุนในการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน กับความตองการในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานในเขตอําเภอสองแคว จังหวัดนาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการขอเอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อเปนการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง เมื่อไดรับการพิจารณาและรับรองแลวผูวิจัยจึงดําเนินการตาม
ขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ ในการวิจัยครั้งนี้ ใชเวลาในการดําเนินการเก็บขอมูล 1 เดือน
ขั้นเตรียมการ
ผูศึกษาติดตอประสานงานกับสาธารณสุขอําเภอสองแคว และประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานในเขตอําเภอสองแคว จังหวัดนาน เพื่อขอขอมูลและขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัย และประสานงานกับ
กลุมตัวอยาง ในเขตรับผิดชอบในการวิจัยในครั้งนี้
ขั้นดําเนินการวิจัย
1. ผูวิจัยดําเนินการ เก็บขอมูลโดยใชแบบแบบสอบถาม ใหกลุมตัวอยางตอบเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ทัศนคติและ
แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง าน ป จจั ย สนั บ สนุ น ในการเป น อาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจํา หมู บา น ความต อ งการในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และปญหาในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ในเขตอําเภอสองแคว จังหวัดนาน
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
นําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณ 3 ทาน ชวยพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
ความครอบคลุมเนื้อหา และนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม กอนนําไปทดลองใชกับประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา
ในอําเภอใกลเคียง คือ อาสาสมัครสาธารณสุข อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลมา
วิเคราะหหาคาความเชื่อถือโดยวิธีของสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดผลการตรวจสอบคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.71

ผลการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตองการ ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมูบาน และเพื่อศึกษาปญหาในการปฏิบัติง านของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในอําเภอสองแคว
จังหวัดนานผลการศึกษาแบงได ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไป พบวา อสม.สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 68.4 สวนใหญมีชวงระยะเวลาที่อยูในหมูบาน
อยูในชวง 23–32 ป คิดเปนรอยละ 28.4 สวนใหญมีชวงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเปน อสม.อยูในชวง 1–5 ป คิดเปนรอยละ 49
สวนใหญสมัครใจเปนสมาชิก อสม.โดยความสมัครใจ คิดเปนรอยละ 97.4 และสวนใหญมีจํานวนครัวเรือนที่รับผิดชอบ
8–15 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 92.3
2. ระดับทัศนคติและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
2.1 จากผลการวิเคราะหขอมูลดานทัศนคติตอการปฏิบัติงานของ อสม.ในภาพรวมพบวาอยูในระดับสูงโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.70 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.36 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับสูงเชนกัน
โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ความรูสึกภูมิใจและคุณคาในสังคม การมี อสม. ทําใหมีความรูเพิ่มขึ้น
และการที่มี อสม.ในหมูบานเปนเรื่องที่ดีโดยมีคาเฉลี่ย 3.81, 3.72 และ 3.70 ตามลําดับ สวนทัศนคติที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ
การเห็นดวยกับการจัดการประชุมทุก ๆ เดือน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63
2.2 จากผลการวิเคราะหแรงจูงใจตอการปฏิบัติงานของ อสม.ในภาพรวมพบวาอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ย
เท า กั บ 3.60 ค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท า กั บ 0.38 เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า ทุ ก ข อ อยู ใ นระดั บ สู ง เช น กั น
โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูง สุด 3 อันดับแรกคื อการใหความรว มมื อของ 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. ความตองการการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
3.1 ความตองการดานการสนับสนุนการฝกอบรม
จากผลการวิ เ คราะหความต องการดานการสนั บสนุ น ฝก อบรมในการปฏิบัติ ง าน พบวา ทั้ง ภาพรวม
และรายขอ อสม.มีความตองการในระดับสูง โดยประเด็นความตองการดานการอบรมที่ อสม.มีความตองการสูงสุด
3 อันดับแรก คือ อสม. ตองไดรับการฝกอบรมเพิ่ม ขึ้น,การฝกปฏิบัติการใชอุปกรณ และการอบรมดานสาธารณสุข
คาเฉลี่ย 3.62, 3.60 และ 3.55 ตามลําดับ สวนความตองการดานการอบรมที่ อสม.มีความตองการต่ําสุดคือการประชุม
แลกเปลี่ยนความรู โดยมีคาเฉลี่ย 3.51
3.2 ความตองการดานการสนับสนุนการนิเทศงาน
จากผลการวิเคราะหความตองการดานการสนับสนุนการนิเทศงาน พบวา ทั้งภาพรวม และรายขอ อสม.
มีความตองการในระดับสูง โดยประเด็นวามตองการสนับสนุนการนิเทศงานที่ 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.
มีกระตือรือรนมากขึ้น โดยมีคาเฉลี่ย 3.48
3.3 ความตองการดานการมีสวนรวมของหมูบาน
จากผลการวิเคราะหความตองการดานการสนับสนุนการนิเทศงาน พบวา ทั้งภาพรวม และรายขอ อสม.
มีความตองการในระดับสูง โดยประเด็นวามตองการสนับสนุนการนิเทศงานที่ 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.
มีกระตือรือรนมากขึ้น โดยมีคาเฉลี่ย 3.48
3.4 ความตองการดานการประชาสัมพันธ
จากผลการวิเคราะหความตองการดานดานการประชาสัมพันธ พบวา ทั้งภาพรวม และรายขอ อสม.
มีความตองการในระดับสูง โดยประเด็นความตองการดานการประชาสัมพันธที่ อสม.มีความตองการสูงสุด 3 อันดับแรก
คือ การประชาสัมพันธสุขบัญญัติแหงชาติ,การประชาสัมพันธเครื่องกระจายเสียงและชวยควบคุมและปองกันโรคโดย
มีคาเฉลี่ย 3.53, 3.52 และ 3.51 ตามลําดับ สวนความตองการดานการประชาสัมพันธที่ อสม.มีความตองการต่ําสุด
คือ การทําใหเกิดการพัฒนา โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 3.13
3.5 ความตองการดานงบประมาณ
จากผลการวิเคราะหความตองการดานงบประมาณในภาพรวม พบวา อยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปน
รายข อ พบว า อสม.มี ค วามต อ งการในระดั บ สู ง เป น ส ว นใหญ โดยประเด็ น ความต อ งการด า นงบประมาณที่ อสม.
มีความตองการสูงสุด คือ สามารถนํามาบริหารจัดการได โดยมีคาเฉลี่ย 3.67 สวนความตองการดานงบประมาณที่ อสม.
มีความตองการต่ําสุดคือ ไดรับงบประมาณอยางพอเพียง โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 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 อุปกรณที่ อสม.มีความตองการต่ําสุดคือ การไดรับ
วัสดุอุปกรณอยางพอเพียง โดยมีคาเฉลี่ย 3.00
3.7 ความตองการการปฏิบัติงานของ อสม. ในภาพรวม
ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับความตองการการปฏิบัติงานของ อสม.
ในเขตอําเภอสองแคว จังหวัดนาน ในภาพรวม
ความตองการ
1.สนับสนุนการฝกอบรม
2.สนับสนุนการนิเทศงาน
3.ดานการมีสวนรวม
4.ดานการประชาสัมพันธ
5.ดานงบประมาณ
6.ดานวัสดุและอุปกรณ
รวม

คาเฉลี่ย

S.D.

ระดับ

อันดับ

3.60
3.54
3.56
3.43
3.42
3.48
3.50

0.43
0.41
0.95
0.51
0.42
0.41
0.40

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

1
3
2
5
6
4

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหความตองการในการปฏิบัติงานภาพรวมพบวาอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับสูง โดยคาเฉลี่ยความตองการ
ในการปฏิบัติงานสูงสุด 3 อันดับแรกคือดานการสนับสนุนการฝกอบรม,ดานการมีสวนรวม และดานสนับสนุนการนิเทศงาน
โดยคาเฉลี่ย 3.60, 3.56 และ 3.54 ตามลําดับ สวนดานที่มีความตองการต่ําสุดคือดานงบประมาณ โดยมีคาเฉลี่ย 3.42
4. ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน ไดแก ขอมูลทั่วไป ทัศนคติตอการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
กับความตองการในการปฏิบัติงานของ อสม.ในเขตอําเภอสองแคว จังหวัดนาน
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ตาราง 2 การวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตน ไดแก ขอมูลทั่วไป ทัศนคติ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
กับความตองการในการปฏิบัติงานของ อสม. ในเขตอําเภอสองแคว จังหวัดนาน
ปจจัย
Constant
เพศ
ระยะเวลาที่อยูในชุมชน
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเปนอสม.
วิธีการเขามาเปน อสม.
จํานวนครัวเรือนที่รับผิดชอบ
ระดับทัศนคติในการปฏิบัติงาน
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

B
0.501

Beta
0.065
0.033
-0.064
-0.011
-0.073
0.257
0.537

t
1.786
1.098
0.539
-1.034
-0.189
-1.265
3.686
7.810

P-value
0.076
0.274
0.591
0.303
0.851
0.208
0.000*
0.000*

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหห าความสัมพันธ ระหวางตัว แปรตน ซึ่งประกอบดว ยขอมูลทั่วไป ไดแ ก เพศ
ระยะเวลาที่อยูในชุมชน ระยะเวลาที่ปฏิบัติง านเปน อสม. วิธีการเขามาเปน อสม. และจํานวนครัวเรือนที่รับผิดชอบ
ทัศนคติตอการปฏิบัติงาน ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กับความตองการในการปฏิบัติงานของ อสม. ในเขตอําเภอสองแคว
จังหวัดนาน พบวา ทัศนคติตอการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับความตองการในการ
ปฏิบัติงานของ อสม. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 สวนอื่น ๆ ไมมีความสัมพันธกับความตองการ
ในการปฏิบัติงานของ อสม.
5. ปญหาในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
จากการศึกษาพบวา มีชาวบานบางสวนยังไมใหความรวมมือ ผูนําชุมชนไมเขาใจบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานยังขาดทักษะการประชาสัมพันธขาวสาร และขาดแผนการประชาสัมพันธ
ทํ าใหการประชาสัม พันธล าชา งบประมาณในการสนับสนุน ในชุ ม ชนยัง มีนอยในบางชุม ชนมีประชากรมาก แตไดรั บ
งบประมาณนอยทําใหการบริหารจัดการไดลําบาก และวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ วัสดุอุปกรณที่สนับสนุน
ใหควร มีคุณภาพและมีอายุการใชงานนาน และวัสดุอุปกรณควรมีงบประมาณในการซอมบํารุง
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วิจารณและสรุปผล
จากผลการวิ จั ย พบว า กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ มี ทั ศ นคติ ต อ การปฏิ บั ติ ง าน อยู ใ นระดั บ สู ง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
การศึกษาของจุฑามาศ โกศล (2546) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
ในเขตเทศบาลเมื องจั นทบุ รี พ บว า ทั ศนคติ ใ นการปฏิ บั ติ ง านมี ผ ลต อ การดํ าเนิ น งานศู น ย ส าธารณสุ ข มู ล ฐานชุ ม ชน
ในดานศูนยขอมูลขาวสารและดานการจัดเก็บอุปกรณของศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ
ความตองการ ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานพบวา ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ ระยะเวลาที่อยูใน
ชุมชน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเปน อสม.และจํานวนครัวเรือนที่รับผิดชอบ ไมมีความสัมพันธกับความตองการในการปฏิบัติงาน
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุพจน จิตสงวนสุข (2544) ศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานจังหวัดสระบุรี ป 2543 วา เพศไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษา ของนันทกานต ธนะสถิตย (2545) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขตอกิจกรรมสําคัญ
ของระบบสุขภาพชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา พบวาระยะเวลาที่อยูในชุมชน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเปน อสม. ไมมีความสัมพันธ
กับความตองการในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และพบวาความตองการมีสวนรวมของชุมชน
ความต องการฝ กอบรม ความต องการการประชาสั มพั นธ ความต องการการนิ เทศงาน ความต องการด านงบประมาณ
และความตองการด านวัสดุอุปกรณสวนใหญอยูในระดั บสู ง และพบวาทัศนคติต อ การปฏิบัติง าน และแรงจูง ใจในการ
ปฏิ บั ติง าน มี ความสั ม พัน ธ กับ ความตอ งการในการปฏิบั ติ ง านของ อสม. อยา งมีนั ย สํา คั ญทางสถิ ติร ะดับ นั ยสํ า คั ญ
ที่ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจุฑามาศ โกศล (2546) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานศูนยสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.)ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี วามีความสัมพันธตอการดําเนินงานศูนยสาธารณสุขมูลฐานเปนการ
ชวยเหลือ แนะนําสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานสําเร็จตามวัตถุประสงค และผลงานวิจัยของยุคนธ ชุติปญญะบุตร
(2546) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตอําเภอแกลง
จั งหวั ดระยอง ว ามี ความสั มพั นธ ต อการปฏิ บั ติ งานในด า นการนิ เ ทศงานจากเจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข ผู นิ เ ทศงาน
มีสวนกระตุนให อาสาสมัครสาธารณสุขมี ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานและสอดคลองผลงานวิจัยของกนกทอง
สุวรรณบูลย (2545) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคานิยมทางจริยธรรม สิ่งจูงใจ การสนับสนุนทางสังคมตอการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดระยองวา มีความสัมพันธในการปฏิบัติงาน การเขารับความรูอบรมตาง ๆ และการชวยเหลือ
งานที่ไดรับมอบหมายและจากการศึกษาปญหาในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน พบวาชาวบาน
บางสวนยังไมใหความรวมมือ ผูนําชุมชนไมเขาใจบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานยังขาดทักษะและแผน ในการประชาสัมพันธขาวสาร ทําใหการประชาสัมพันธลาชา งบประมาณในการสนับสนุน
ในชุ มชนยั งมี น อยทํ าให การบริ หารจั ด การได ลํ า บาก วั สดุ อุ ปกรณ ในการปฏิ บั ติ งานไม เพี ยงพอ ดั งนั้ นในการดํ าเนิ นงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ควรมีการวางแผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน มีการคัดเลือก จัดหา การฝกอบรม การติดตามนิเทศงาน และปรับปรุงกลวิธีในการดําเนินงาน ทําใหอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานมีการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบไดผลตามเปาหมายที่วางไวไดมากขึ้น และควรประสาน
ทองถิ่นในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ ในการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวาน
ชนิด ที่ 2 โรงพยาบาลเชียงแสน จัง หวัด เชียงราย เปนการศึกษาแบบภาคตัด ขวาง (Cross sectional study) โดยศึกษา
จากกลุมตัวอยางของผูปวยโรคเบาหวานที่ไดรับการรักษาดวยยาฉีดอินซูลินทั้งหมด ที่มารับการรักษาที่คลินิกเบาหวาน
โรงพยาบาลเชียงแสน ตั้งแตเดือนสิงหาคม–เดือนกันยายน 2557 จํานวนทั้งหมด 50 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
เปนแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาสัมประสิทธิ์
สมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) คา Independent sample T-test และคา One-Way
ANOVA
ผลการวิจัย ปจจัยที่มีความสัม พันธตอพฤติกรรมการใชยาฉีด อินซูลิน พบวา ความรูเ กี่ยวกับโรคเบาหวาน
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
และพบว า เพศ สถานภาพสมรส การป ว ยด ว ยโรคเบาหวานของญาติ ส ายตรง และการดู แ ลของคนในครอบครั ว
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และผลการวิจัย ปจจัยที่มีความสัมพันธตอปญหาการใชยาฉีดอินซูลิน พบวา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับปญหา
การใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และอายุมีความสัมพันธ
ทางบวกกับปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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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 Ttest 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
ปจจุบันโรคเบาหวานเปนโรคที่พบมากขึ้นในประชากรโลก จากรายงานพบวา ทั่วโลกมีผูปวยเบาหวานถึง 135
ลานคน และจะเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา ในอีก 10 ปขางหนา และพบอัตราความชุกของโรคเบาหวานที่องคการอนามัยโลก
ไดคํานวณไวใน ป ค.ศ. 1995 อยูที่รอยละ 2.4 และเพิ่มเปนรอยละ 2.5 ในป ค.ศ. 2000 คาดการณวาอัตราความชุก
ของโรคเบาหวานจะเพิ่ม สู ง ขึ้น เป น รอ ยละ 3.7 ในป ค.ศ. 2025 หรื อ ป พ.ศ. 2568 ซึ่ง จะมีผู ป ว ยเบาหวานประมาณ
1,923,000 คน และจากการสํารวจของสมาคมโรคเบาหวานสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2547 พบผูปวยเบาหวานประมาณ
18,200,000 คน หรือประมาณ รอยละ 6.2 ของประชากรในประเทศ และมีแนวโนมวาจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น ในประเทศไทย
จากการสํารวจในป พ.ศ. 2543 ที่ผานมา พบวา ประชากรไทยที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป ปวยเปนโรคเบาหวานสูงถึงรอยละ 9.6
หรื อ อาจจะกล าวได วาประชากรไทยที่มี อายุ 35 ปขึ้ น ไป 10 คน จะพบเป น เบาหวาน 1 คน (Aekplakorn et al., 2003
อางอิงใน วณิรัฐ ศรีชนะ, 2548)
จากรายงานการเฝาระวังโรคไมติดตอเรื้อรัง ของพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ใชขอมูลจากฐานขอมูล 18/21
แฟ ม มาตรฐาน (ข อ มู ล จาก แฟ ม Person, Chronic และ Death) ของสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด 5 แห ง ได แ ก
จังหวัดแมฮองสอน ลําพูน ลําปาง แพร และเชียงราย พบวา ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง 4 โรค ไดแก โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง ที่เขารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขของพื้นที่ 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 (สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม, 2554) สําหรับโรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)
ป พ.ศ. 2554 มีผูปวยรายใหม เทากับ 18,263 ราย คิดเปนอัตราอุบัติการณ เทากับ 596.26 ตอประชากรแสนคน มีผูปวย
สะสม เท า กั บ 88,790 ราย คิ ด เป น อั ต ราความชุ ก เท า กั บ 2,898.85 ต อ ประชากรแสนคน เมื่ อ พิ จ ารณาแนวโน ม
ของอุบัติการณของการเกิดโรคจะพบวาผูปวยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จําแนกตามกลุมอายุและเพศ ของผูปวยสะสม พบผูปวย
เพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนอัตราสวน 1.58 : 1 กลุมอายุที่มีอัตราความชุกสูงสุด 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 (สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม, 2554)
โรงพยาบาลเชีย งแสนเป น โรงพยาบาลชุ ม ชนขนาด 60 เตี ยงรั บ ผิ ด ชอบประชากรเขตอํ า เภอเชี ย งแสนและ
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ใหบริการคลินิกเบาหวาน 2 วันตอสัปดาห (วันพุธและวันพฤหัสบดี) มีผูมารับบริการเฉลี่ย
วันละ 70-90 คนตอวัน ผูปวยโรคเบาหวานมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป และจัดเปนโรคอันดับที่ 2 ใน 5 อันดับโรคแรกในผูปวยนอก
ของโรงพยาบาลเชี ย งแสน จากสถิ ติ ย อ นหลั ง 5 ป มี ก ารคั ด กรองสุ ข ภาพของประชากรในเขตอํ า เภอเชี ย งแสนและ
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 ผูปว ยเบาหวาน 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 วันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2557 จาก
ศูนยประกันสุขภาพ โรงพยาบาลเชียงแสน) จากการติดตามและประเมินผลจากการใชยาฉีดอินซูลินในการรักษาเบาหวาน
ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ–กันยายน 2556 โดยมีการประเมินการใชยาในผูปวยที่ใชยาฉีดอินซูลิน 72 ราย พบปญหาที่เกิดขึ้น
จากการใชยา (Drug-related problems, DRP) จํานวน 36 ราย (50 %) พบผูปวยฉีดยาอินซูลินที่มีปญหาเทคนิคการใช
ยาฉีดไมถูกตอง มากที่สุด 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 ที่สงผลตอความรวมมือในการใชยาจํานวน 1 ราย (2.77 %) ขอมูลเดือนกุมภาพันธ–กันยายน
2556 จากกลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลเชียงแสน
จากสถิติผูปวยเบาหวาน ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ยังพบผูปวย
เบาหวานมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป และพบผูปวยที่มีปญหาในการใชยาฉีดอินซูลิน เนื่องจากผูปวยสวนใหญเปนผูสูงอายุ
และยาฉีดอินซูลินเปนยาที่ตองใชเทคนิคพิเศษ ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลิน
ของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการคลินิกเบาหวาน เพื่อเปนแนวทางในการดูแลรักษาผูปวยโรคเบาหวาน
และเปนแนวทางในการจัดการแกไขปญหาการใชยาฉีดอิน ซูลิน และเพื่อใหผูปวยโรคเบาหวานมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการใชยาฉีดอินซูลินที่ถูกตอง ลดภาวะแทรกซอนและลดอัตราการเสียชีวิตได
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วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับ
บริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัม พันธกับปญหาการใชยาฉีด อิน ซูลิน ของผูปว ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับ
บริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional study) โดยศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ตั้งแตเดือนสิงหาคม–เดือนกันยายน 2557
วัสดุอุปกรณ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสัมภาษณ ซึ่งประกอบไปดวย 4 สวน คือ ขอมูลทั่วไป ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน พฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลิน และปญหาการใชยาฉีดอินซูลิน
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เปนผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยไดรับการ
วินิจฉัยจากแพทยแผนปจจุบันวาเปนโรคเบาหวาน และไดรับการขึ้นทะเบียนที่คลินิกเบาหวานและไดรับยาฉีดอินซู ลิน
ที่ ม ารั บ บริ ก ารคลิ นิ ก เบาหวาน โรงพยาบาลเชี ย งแสน จั ง หวั ด เชี ย งราย ตั้ ง แต เ ดื อ นสิ ง หาคม–กั น ยายน พ.ศ. 2557
จํานวนทั้งหมด 50 คน ตามคุณสมบัติ ดังนี้ เปนผูปวยโรคเบาหวานและไดรับการรักษาดวยยาฉีดอินซูลิน เขาใจและ
สื่อสารดวยภาษาไทย รูสึกตัวดี ไมมีความผิดปกติทางดานจิตใจ ไมมีภาวะแทรกซอนที่รุนแรงที่ปรากฏชัดเจน เชน อัมพาต
แขนขา จอประสาทตาเสื่อมและภาวะไตวาย ไมอยูในระหวางตั้งครรภ ไมเปนกลุมตัวอยางที่ไดรับการทดสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ยินดีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นเตรีย มการ จัด ทํา หนัง สื อขออนุญาตผูอํา นวยการโรงพยาบาล เพื่ อขอเก็บข อมูล ต าง ๆ ที่เ กี่ยวข องกั บ
การศึกษา เชน ขอมูลทั่วไป ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ปญหาการใชยาฉีดอินซูลิน พฤติกรรมการใชยาฉีด
อินซูลินของกลุมตัวอยาง
ขั้นดําเนินการ มีรายละเอียดในการดําเนินงานที่สําคัญ 3 ขั้นตอน ไดแก
1. สุมตัวอยางผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยาฉีดอินซูลิน ที่มารับการรักษาที่คลินิกโรคเบาหวาน ในชวงเดือน
สิงหาคม–กันยายน พ.ศ. 2557
2. ทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ที่ทําการสุมไว (สัมภาษณกอนที่ผูปวยจะไดรับตรวจรักษาจากแพทย/พยาบาล)
โดยใชแบบสัมภาษณและศึกษาขอมูลในประวัติของผูปวย
3. นําขอมูลที่ไดทั้งหมดไปวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติ และสรุปผลการศึกษา
366

การวิเคราะหขอ มูล
วิเคราะหขอมูลทางคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งใชสถิติในการวิเคราะห ดังนี้
1. ใช ส ถิ ติ พ รรณนา (Descriptive statistics) โดยการแจกแจงความถี่ อั ต ราร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เพื่อวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
2. ใช ส ถิติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential statistics) โดยการทดสอบคา สั ม ประสิท ธิ์ ส มพั น ธข องเพี ย รสั น (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) ทดสอบค า Independent sample T-test และทดสอบค า One-Way ANOVA
เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไป และความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินและ
ปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ผลการศึกษา
จากการศึกษา ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 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) สวนใหญมีพี่นองที่รว มสายโลหิตปวยดวยโรคเบาหวาน (รอยละ 64) มีคนในครอบครัวชว ยในการดูแ ล
(รอยละ 62) สวนใหญฉีดยาอินซูลินดวยตนเอง (รอยละ 90) และระยะเวลาในการใชยาฉีดอินซูลิน อยูในชวงนอยกวาหรือ
เทากับ 20 เดือน (รอยละ 44)
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่มารับบริการ
คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตั้งแตเดือนสิงหาคม–กันยายน 2557 พบวา
1. ผลการหาความสัมพันธปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
1.1 จากการหาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวย
โรคเบาหวานชนิด ที่ พบวา ความรูเ กี่ยวกับโรคเบาหวาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซู ลิน
ของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.506)
1.2 จากการหาความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 พบวา เพศ สถานภาพสมรส การปวยดวยโรคเบาหวานของญาติสายตรง และการดูแลของคนในครอบครัว
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้น ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน เพศ สถานภาพสมรส การปวยดวยโรคเบาหวานของญาติสายตรง การดูแลของคน
ในครอบครัว จึงมีผลตอพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการคลินิกเบาหวาน
โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เพศ สถานภาพสมรส การป ว ยด ว ยโรคเบาหวานของญาติ ส ายตรง และการดู แ ลของคนในครอบครั ว
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
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ตาราง 1 ความสัมพันธของขอมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2
ขอมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อาชีพ
เกษตรกร
ไมใชเกษตรกร
การปวยดวยโรคเบาหวานของญาติสายตรง
ไมมี
มี
การดูแลของคนในครอบครัว
ไมมี
มี
การฉีดอินซูลินดวยตนเอง
ใช
ไมใช
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
สถานภาพ
โสด
แตงงาน
หยาราง

n

xˉ

S.D.

T, F

P-value

19
31

27.84
30.61

4.741
2.952

-2.290

0.030*

30
20

29.40
29.80

3.233
4.873

-0.350

0.102

18
32

26.06
31.53

4.022
2.094

-5.381

0.000*

19
31

26.00
31.74

3.916
1.751

-6.033

0.000*

45
5

29.42
30.80

4.093
1.643

-0.740

0.208

10
30
10

29.40
30.27
27.60

3.596
3.226
5.621

1.794

0.177

15
30
5

26.73
30.90
30.00

4.713
3.044
0.707

7.058

0.002*

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 2 ความสัมพันธของขอมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2
ระดับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลิน
ของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
อายุ
0.004
รายไดตอเดือน
0.105
ระยะเวลาในการรักษาโรคเบาหวาน
0.267
ระยะเวลาในการใชยาฉีดอินซูลิน
0.013
ขอมูลทั่วไป

P-value
0.976
0.470
0.061
0.931

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลการหาความสัมพันธปจจัยที่มีผลตอปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
2.1 จากการหาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบวา ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ไมมีความสัมพันธกับปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.147)
2.2 จากการหาความสัม พัน ธร ะหว างขอ มูล ทั่ว ไปกับ ปญ หาการใชย าฉีด อิน ซูลิ น ของผูป ว ยโรคเบาหวาน
ชนิ ด ที่ 2 พบว า ระดั บ การศึ ก ษามี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ป ญ หาการใช ย าฉี ด อิ น ซู ลิ น ของผู ป ว ยโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2
อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และอายุ มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ ป ญ หาการใช ย าฉี ด อิ น ซู ลิ น ของผู ป ว ย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.360)
ระดั บ การศึ ก ษาและอายุ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ป ญ หาการใช ย าฉี ด อิ น ซู ลิ น ของผู ป ว ยโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตาราง 3 และ 4 ตามลําดับ
ตาราง 3 ความสัมพันธของขอมูลทั่วไปกับปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2
ขอมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อาชีพ
เกษตรกร
ไมใชเกษตรกร
การปวยดวยโรคเบาหวานของญาติสายตรง
ไมมี
มี

n

xˉ

SD

T, F

P-value

19
31

3.47
4.55

1.307
1.028

-3.053

0.274

30
20

4.13
4.15

1.167
1.387

-0.046

0.219

18
32

3.56
4.47

0.984
1.270

-2.635

0.223
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ตาราง 3 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
การดูแลของคนในครอบครัว
ไมมี
มี
การฉีดอินซูลินดวยตนเอง
ใช
ไมใช
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
สถานภาพ
โสด
แตงงาน
หยาราง

n

xˉ

SD

T, F

P-value

19
31

3.58
4.48

1.121
1.208

-2.641

0.616

45
5

4.11
4.40

1.265
1.140

-0.488

0.663

10
30
10

3.00
4.50
4.20

1.054
1.167
1.033

6.728

0.003*

15
30
5

3.87
4.20
4.60

1.125
1.324
1.140

0.729

0.488

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 4 ความสัมพันธของขอมูลทั่วไปกับปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2
ขอมูลทั่วไป
อายุ
รายไดตอเดือน
ระยะเวลาในการรักษาโรคเบาหวาน
ระยะเวลาในการใชยาฉีดอินซูลิน

ระดับปญหาการใชยาฉีดอินซูลิน
ของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
0.360*
0.042
0.101
0.064

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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P-value
0.010
0.770
0.483
0.659

วิจารณและสรุปผล
1. ผลการวิเคราะหความสัมพันธปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลิน
1.1 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลิน
ของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบวา ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชยาฉีด
อินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.506)
สอดคลองกับ ทวีวรรณ กิ่งโคกกรวด (2540) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความรู
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชนกับการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ อยูในระดับดี ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานมีความสัมพันธกันทางบวกกับการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธทางบวกกับการดูแลตนเอง
ของผูปวยโรคเบาหวานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และสอดคลองกับ ทานตะวัน ยมรัตน (2552) ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนฉีดยาอินซูลิน
ตอพฤติกรรมการใชยาอินซูลินของผูสูงอายุโรคเบาหวาน โดยแบงเปนกลุมทดลอง ที่ไดรับโปรแกรมการสอนการฉีดยา
อินซูลิน สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนตามปกติ กลุมละ 10 คน ผลการศึกษาที่ได พบวา หลังไดรับโปรแกรมการสอน
ฉี ด ยาอิ น ซู ลิ น ผู สู ง อายุ โ รคเบาหวาน มี ค ะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมการใช ย าฉี ด อิ น ซู ลิ น สู ง กว า ก อ นได รั บ โปรแกรม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูสูงอายุโรคเบาหวาน ที่ไดรับโปรแกรมการสอนฉีดยาอินซูลิน มีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการใชยาอินซูลินสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการศึกษา
แสดงใหเห็นวา การใหโปรแกรมการสอนเพิ่มเติมเขาไปจากการสอนเพิ่มเติมเขาไป จากการสอนสุขศึกษาปกติ จะทําให
ผูสูงอายุเกิดการเรียนรู และจดจําไดมากขึ้น จากการสอนซ้ําเรื่องเดิม หลาย ๆ ครั้ง หรือ ตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป เพื่อใหเกิด
ประสบการณการเรียนรูที่ดี และสงผลใหเกิดพฤติกรรมที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชยาฉีดอินซูลิน
1.2 จากการวิ เ คราะห ห าความสั ม พั น ธ ร ะหว า งข อ มู ล ทั่ ว ไปกั บ พฤติ ก รรมการใช ย าฉี ด อิ น ซู ลิ น ของผู ป ว ย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบวา เพศ สถานภาพสมรส การปวยดวยโรคเบาหวานของญาติสายตรง และการดูแลของคน
ในครอบครัว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และพบวา อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ระยะเวลาในการรักษาโรคเบาหวาน และระยะเวลาในการ
ใชยาฉีดอินซูลิน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สอดคลองกับ ทวีวรรณ กิ่งโคกกรวด (2540) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความรู
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชนกับการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลชุมชน
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ อยู ใ นระดั บ ดี ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การดู แ ลตนเองของผู ป ว ยโรคเบาหวาน อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานมีความสัมพันธกันทางบวกกับการดูแลตนเองของผูปวย
โรคเบาหวานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธทางบวกกับ
การดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สอดคล อ งกั บ O’Conner and others (1987, อ า งอิ ง ใน ศรี ย า วั ฒ นาพานุ และสนม สาระนพ, 2540)
ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน ที่รัฐอริโซนา
ประเทศสหรั ฐ อเมริกา จํานวน 86 ราย พบวา การมาตรวจตามนัด มีผ ลตอภาวการณควบคุม ระดั บน้ําตาลในเลื อ ด
ของผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน สวน อายุ เพศ ระยะเวลาที่เปนโรค การมีโรคแทรกซอน และการเปลี่ยนแปลง
น้ําหนัก ไมมีความสัมพันธกับภาวการณควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
สอดคลองกับ สมศักดิ์ คาธัญญมงคล (2542) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก พบวา ปจจัยนํา ลักษณะประชากร
ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับระดับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ของผูปวยโรคเบาหวาน ยกเวน ระยะเวลาในการเปนโรคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ของผูปวยโรคเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value < .01)
สอดคลองกับ มาลินี จิตรนึก และคณะ (2545) ไดศึกษาปจจัยสวนบุคคล การรับรูประโยชนของพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ พบวา รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สอดคลองกับ ธวัชชัย ฉันทวุฒินันท (2551) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอ การลดลง
ของระดับน้ําตาลในเลือด ของผูปวยโรคเบาหวาน จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง รอยละ 48.9 มีระดับน้ําตาล
ในเลือดลดลง และมีการปฏิบัติตัวอยูในระดับดี รอยละ 53.4 พบวา อายุ น้ําหนักตัว ระยะเวลาของการเปนโรคเบาหวาน
ไมมีความสัมพันธกับการลดลงของระดับน้ําตาลในเลือด แตการปฏิบัติตัวมีความสัมพันธกับการลดลงของระดับน้ําตาล
ในเลือดอยางมีนับสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลที่ไดจากการศึกษา พบวา เปน ประโยชนตอเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของ
ในการใชเปนแนวทางในการใหความรูอยางมีรูปแบบแกผูปวยโรคเบาหวานรายอื่น ๆ โดยเนนการปฏิบัติตัวของผูปวย
เบาหวานเปนสําคัญ เพื่อใหการบริการการดูแลรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไมสอดคลองกับ ปยนุช ปญญาธีระ (2542) ไดศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและภาวการณควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน โรงพยาบาลราชบุรี ผลการวิจัย พบวา ผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพึ่ง
อินซูลิน มีพฤติกรรมสุขภาพดานความรูและเจตคติตอโรคเบาหวานอยูในระดับปานกลาง สวนดานการปฏิบัติตัวอยูใน
ระดั บ ดี และพบว า ระดั บ การศึ ก ษา รายได ค รอบครั ว ระยะเวลาเป น โรคเบาหวานและการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
มีความสัมพันธกับภาวการณควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
และไมสอดคลองกับ อรุณ อบเชย (2548) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของประชาชนในเขตตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ภายใตโครงการประกันสุขภาพถวนหนา พบวา
ปจจัยทางชีวสังคม ไดแก เพศ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของประชาชนในเขตตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สวนอายุและสถานภาพการสมรส ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในเขตตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
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2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธปจจัยที่มีผลตอปญหาการใชยาฉีดอินซูลิน
2.1 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานกับปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของ
ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบวา ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ไมมีความสัมพันธกับปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของ
ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.147)
ไมสอดคลองกับ ทวีวรรณ กิ่งโคกกรวด (2540) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความรู
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน การสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชนกับการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ อยูในระดับดี ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานมีความสัมพันธกันทางบวกกับการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธทางบวกกับการดูแลตนเอง
ของผูปวยโรคเบาหวานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.2 จากการวิ เ คราะห ห าความสั ม พั น ธ ร ะหว า งข อ มู ล ทั่ ว ไปกั บ ป ญ หาการใช ย าฉี ด อิ น ซู ลิ น ของผู ป ว ย
โรคเบาหวานชนิด ที่ 2 พบวา ระดับการศึกษามีความสัม พันธกับปญหาการใชยาฉีด อิน ซูลินของผูปวยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และอายุมีความสัมพันธทางบวกกับปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.360) และพบวา เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได
ตอเดือน ระยะเวลาในการรักษาโรคเบาหวาน การปวยดวยโรคเบาหวานของญาติสายตรง การดูแลของคนในครอบครัว
การฉีดอินซูลินดวยตนเองและระยะเวลาในการใชยาฉีดอินซูลิน ไมมีความสัมพันธกับปญหาการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สอดคลองกับ ปยวรรณ เหลืองจิรโณทัย และคณะ (2550) ไดศึกษาความรวมมือในการใชยารักษา
โรคเบาหวานชนิดรับประทานกับการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด จากการทบทวนขอมูลการใชยาของผูปวย 1,816 ราย
ผู ป ว ยที่ ศึ ก ษามี อ ายุ เ ฉลี่ ย 56.5 ± 10.6 ป เป น เพศหญิ ง ร อ ยละ 67.5 พบอั ต ราความร ว มมื อ ในการใช ย ารั ก ษา
โรคเบาหวานร อ ยละ 67.9 ที่ เ หลื อ 582 ราย (ร อ ยละ 32.1) ไม ร ว มมื อ ในการใช ย าโดยจํ า แนก 3 ประเภท ได แ ก
ลืมรับประทานยา รับประทานยาผิดวิธี และทั้งลืมรับประทานยาและรับประทานยาผิดวิธีคิดเปนรอยละ 51.1, 45.7 และ
2.2 ตามลํ าดั บ กลุม ที่ใ หค วามรว มมื อในการใชย าจํา นวน 1,234 ราย มีค าระดั บน้ํา ตาลในเลื อดอยู ในชวงที่ต อ งการ
มากกวากลุมที่ไมใหความรวมมือในการใชยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (รอยละ 70.5 และ รอยละ 52.2, P < 0.001)
ในขณะเดียวกัน เมื่อวิเคราะหในกลุมผูปวยที่ควบคุมอาหารรวมดวย จํานวน 1,1161 ราย พบวา กลุมที่ใหความรวมมือ
ในการใชยา มีระดับน้ําตาลในเลือดอยูในเกณฑที่ตองการมากกวากลุมที่ไมใหความรวมมือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เชนกัน (รอยละ 85.7 และรอยละ 75.6, P < 0.001)
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การวิจัยครั้งนี้ พบวา ความรูและปญหาการใชยาฉีดอินซูลิน มีผลตอพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลิน ดังนั้น
ควรมีการความรูแกผูปวยโรคเบาหวานและญาติผูปวยอยางสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มความตระหนักในการดูแลสุขภาพและการ
ปฏิบัติตัวของตัวผูปวยเอง
2. ควรมีการสรางเครือขายรวมกับทีมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพ.สต) หรือสาธารณสุขประจํา
หมูบาน เพื่อเปนทีมสุขภาพในการดูแลผูปวยในเขตรับผิดชอบใหมีการปฏิบัติตนหรือมีพฤติกรรมที่ถูกตอง
3. เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ระยะเวลาในการรักษาโรคเบาหวาน และระยะเวลาในการใชยา
ฉีดอินซูลิน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ก็ตาม แตอยางไรก็ตาม
ตองมีการติดตาม เยี่ยมบานผูปวย จากทีมเจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อเปนการสรางความตระหนัก เสริมพลังในการปฏิบัติ
พฤติกรรมที่ถูกตองตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชยาฉีดอินซูลินของผูปวยเบาหวาน ชนิดที่ 2
2. ควรศึกษาพฤติกรรมอื่น ๆ รวมดวย เชน พฤติกรรมการรับประทานยาชนิดรับประทาน พฤติกรรมการบริโภค
การปฏิบัติตัวของผูปวยโรคเบาหวาน
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Subdistrict health promoting hospital, Banluang District, Nan Province
ทิพยรัตน กันทะ 1* และทวีวรรณ ชาลีเครือ2
Thippayarat Kantha1* and Taweewun Chareekrua2
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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงสํารวจนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของกลุ ม เสี่ยงโรคเบาหวาน ศึ กษาระหว างเดื อ นพฤษภาคม 2557 ถึง เดื อนมกราคม 2558 กลุ ม ตั ว อย างเป น
ประชากรกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน จํานวน 135 คน
คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบจัดชั้นภูมิและแบบงาย เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานและทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟาและวิธี
KR-20 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ Chi-Square Test และสถิติ Spearman rank correlation coefficient
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับสูง รอยละ 51.1 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ไดแก อายุ ระดับการศึกษา
การรับรูความรุนแรงการรับรูประโยชนและอุปสรรคเพื่อปองกันโรคเบาหวาน การรับรูความสามารถของตนเองในการดูแล
สุขภาพและการไดรับแรงสนับสนุนจากบุคลากรดานสาธารณสุข สวนการไดรับแรงสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว และ
การได รั บ แรงสนั บ สนุ น จากเพื่ อ นบ า นเพื่ อ นร ว มงาน มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของกลุ ม เสี่ ย ง
โรคเบาหวานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01)
ผลที่ไดจากการศึกษานําไปใชในการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหแกกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน และกําหนด
รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคเบาหวาน กระตุนการรับรูและการมีสวนรวมของครอบครัว เพื่อนบาน
ในการสงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองใหแกกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
คําสําคัญ : พฤติกรรมการดูแลตนเอง กลุมเสี่ยง โรคเบาหวาน
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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 selfcare 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
แบ ง ออกเป น 4 ชนิ ด ตามเกณฑ ข องสมาคมโรคเบาหวานแห ง สหรั ฐ อเมริ ก า (American Diabetes Association : ADA)
พ.ศ. 2540 และองคการอนามัยโลก โดยพบมากที่สุดคือโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งเกิดจากปจจัยหลาย ๆ อยางรวมกัน
โดยมีทั้งปจจัยทางพันธุกรรม และปจจัยจากภายนอก ไดแก พฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม เชน อาหารที่รับประทานไม
ถูกหลักโภชนาการ ขาดการออกกําลังกายที่เหมาะสม ภาวะน้ําหนักเกินและอวน รวมทั้งภาวะเครียด จึงสงผลใหเกิดโรค
เพิ่ ม มากขึ้ น จากสถานการณ ข องโรคเบาหวานในประเทศไทย มี อุ บัติ ก ารณ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ นเมื่ อ เปรีย บเที ย บจากป 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 ที่มีอายุ 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
เบาหวานรายใหมไ ด ดัง นั้น ผูวิจัยจึ ง สนใจที่จะทํา การศึก ษาปจจั ยที่มีผ ลตอพฤติ กรรมการดูแ ลตนเองของกลุ ม เสี่ย ง
โรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน ผลการศึกษาที่ไดนํามาเปนขอมูลใน
การพัฒนางานควบคุมโรคไมติดตอโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวด และใชในการวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสี่ยงของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่และตัวบุคคล ทําใหสามารถแกไขไดตรงจุดและลดการเกิด
ผูปวยโรคเบาหวานรายใหม

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวด
อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน

สมมติฐานของการวิจัย
1. เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดของตนเองเฉลี่ยตอป โรคประจําตัว มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
2. ปจจัยนํา ไดแก ความรูเรื่องโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรง
ของโรคเบาหวาน การรั บ รู ป ระโยชน แ ละอุ ป สรรคของการดู แ ลตนเองเพื่ อ ป อ งกั น การเกิ ด โรคเบาหวาน การรั บ รู
ความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
3. ปจจัยเอื้อ ไดแก การเขาถึงแหลงบริการสุขภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวาน
4. ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาปจจัยที่มีผ ลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน กรณีศึกษา โรงพยาบาล
ส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลสวด อํ า เภอบ า นหลวง จั ง หวั ด น า น การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น รู ป แบบการศึ ก ษาเชิ ง สํ า รวจ
(Survey research) ดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
สวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน จํานวน 8 หมูบาน ไดแก บานหลวง บานดอนหลายทุง บานดอย บานปาเปย บานดอน
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บานทุงผึ้ง บานสวนเสด็จ บานเจริญราษฎร ซึ่งขึ้นทะเบียนจากการคัดกรองความเสี่ยงโรคไมติดตอเรื้อรังปงบประมาณ
2557 ที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป จํานวน 177 คน
ขนาดกลุ ม ตั ว อย า ง คํ า นวณโดยใช สู ต รของ (Somchai Supanvanich and Amornrath Podhipak, 1994)
เนื่องจากมีจํานวนประชากรที่แนนอน ในระดับความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน 0.05
จากสูตร
n=
NZ(α/2) 2
4Nd2 + Z(α/2) 2
เมื่อ
n
= ขนาดตัวอยาง
N
= ประชากรที่ศึกษา = 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
นําประชากรกลุมเสี่ยงแตละหมูบานมาสุมหาตามจํานวนที่กําหนด ใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling)
โดยการจับฉลาก (รัตนา ทรัพยบําเรอ, 2555, หนา 62) อีกครั้ง

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
3.1 ตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดของตนเองเฉลี่ยตอป โรคประจําตัว
ความรูเรื่องโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรู
ประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อปองกันการเกิดโรคเบาหวาน การรับรูความสามารถของตนเองในการดูแล
สุขภาพ การเขาถึงแหลงบริการสุขภาพ การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว การไดรับแรงสนับสนุน
ทางสังคมจากเพื่อนบาน/เพื่อนรวมงาน และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรดานสาธารณสุขของกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวานในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน
3.2 ตั ว แปรตาม ได แ ก พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของกลุ ม เสี่ ย งโรคเบาหวาน ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. ปจจัยนํา หมายถึง ปจจัยภายในตัวบุคคลที่เปนพื้นฐานที่กอใหเกิดการแสดงพฤติกรรมในการศึกษา
ประกอบดวย ความรูเรื่องโรคเบาหวาน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน การรับรูความรุนแรงของ
โรคเบาหวาน การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อปองกันการเกิดโรคเบาหวาน การรับรูความสามารถ
ของตนเองในการดูแลสุขภาพ
2. ปจจัยเอื้อ หมายถึง การเขาถึงแหลงบริการสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ไดแก ระยะทาง เวลาในการ
เดินทาง คาใชจายในการเดินทาง และความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่
3. ปจจัยเสริม หมายถึง การที่บุคคลไดรับการดูแล เอาใจใส หวงใย ใหขอมูล คําแนะนําและไดรับการสนับสนุน
ประกอบดวย การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบาน/
เพื่อนรวมงาน และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรดานสาธารณสุข
4. พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรค หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติตัวของกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวด ประกอบดวย ดานการรับประทานอาหาร ดาน
การออกกําลังกาย ดานอารมณ
5. กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน หมายถึง ประชาชนที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน ซึ่งไมเคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคเบาหวาน และ
ไดรับการคัดกรองความเสี่ยงโรคไมติดตอ ปงบประมาณ 2557 โดยใชแบบคัดกรองของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่ องมื อที่ ใ ชใ นการศึ กษาครั้ ง นี้ เป น แบบสอบถามที่ผูวิ จัยสรา งขึ้ น จากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อ เก็ บ
รวบรวมขอมูล แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดของตนเองเฉลี่ยตอป
การมีโรคประจําตัว จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 ขอ มูล ด านป จจั ยนํา ประกอบดว ย ความรูเ รื่อ งโรคเบาหวาน ลั กษณะคํา ถามเป นแบบเลื อกตอบ
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
ตอนที่ 3 ขอมูลดานปจจัยเอื้อ ประกอบดวย การเขาถึงแหลงบริการสุขภาพ ลักษณะคําถามเปนคําถามแบบวัด
การประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert,s Scale คือมากที่สุด มาก เฉย ๆ นอย นอยที่สุด จํานวน
4 ขอ
ตอนที่ 4 ขอมูลดานปจจัยเสริม ประกอบดวย การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว
เพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน และบุคลากรดานสาธารณสุข ลักษณะคําถามเปนคําถามแบบวัดการประมาณคา 5 ระดับ
(Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert,s Scale คือไดรับมากที่สุด ไดรับมาก เฉย ๆ ไดรับนอย ไดรับนอยที่สุด จํานวน 15 ขอ
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ตอนที่ 5 ขอมูลดานพฤติกรรมการดูแลตนเอง ประกอบดวย ดานการรับประทานอาหาร ดานการออกกําลัง
กาย และดานอารมณ ลักษณะคําถามเปนคําถามแบบวัดการประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ
Likert,s Scale คือปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติบอยครั้ง ไมแนใจ ปฏิบัติบางครั้ง ไมปฏิบัติเลย จํานวน 11 ขอ
แบบสอบถามทั้ง หมดผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน พิจารณา
ตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมเนื้อหา และนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแกไขไปทดสอบความเชื่อถือได
โดยนําเครื่องมือไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางในตําบลใกลเคียงที่มีลักษณะประชากรคลายคลึงกัน จํานวน 30 คน แลวนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยใชวิธี KR-20 ในการหาคาความเชื่อมั่นของความรูเรื่องโรคเบาหวาน ได
เทากับ 0.705 และใชวิธีสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟาในการหาคาความเชื่อมั่นของ การรับรู การเขาถึงแหลง บริการ
สุขภาพ การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล และพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน ไดเทากับ
0.914, 0.636, 0.952 และ 0.669 ตามลําดับ
เก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยาง โดยชี้แจงวัตถุประสงค ประโยชน รายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม
การเข า ร ว มโครงการวิ จั ย และเก็ บ รวบรวมโดยอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ได แ ก การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค า ร อ ยละ (Percentage) และใช ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน
(Analytical Statistics) ไดแก Chi-Square Test และ Spearman rank correlation coefficient
การวิจัยครั้งนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่
5702020027

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดของตนเองเฉลี่ยตอป และโรคประจําตัว
พบวา
เพศ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 57.8 และเปนเพศชาย จํานวน
57 คน คิดเปนรอยละ 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 กลุมตัวอยางมีอายุนอยที่สุดคือ 35 ป มากที่สุดคือ 75 ป อายุเฉลี่ยเทากับ 52.47 ป คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 9.079
สถานภาพสมรส พบวากลุ มตั วอย างสวนใหญ สมรสแลว จํานวน 107 คน คิ ดเป นรอยละ 79.3 รองลงมาคื อ
สถานภาพโสด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 10.4 และสถานภาพหมาย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 7.4 ตามลําดับ
ระดับการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญจบชั้นประถมศึกษา จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 63.0 รองลงมา
คื อมั ธยมศึ กษาตอนปลายหรื อ ปวช. จํ านวน 20 คน คิ ดเป นร อยละ 14.8 และไม ไ ด เ รี ย น 15 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 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 และมีรายไดอยูใ นชว ง
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0-5,000 บาท กับ 15,001-20,000 บาท จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 12.6 ตามลําดับ กลุมตัวอยางมีรายไดนอยที่สุด
0 บาท มากที่สุด 240,000 บาท รายไดเฉลี่ยเทากับ 32,264.44 บาท คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 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 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.08 ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง (n = 135)
ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง

จํานวน (คน)

รอยละ

66
69
135

48.9
51.1
100

ระดับต่ํา
ระดับสูง
รวม
Mean = 39.56 S.D. = 5.08

ความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยใชสถิติ Chi-Square พบวาเพศ สถานภาพ
สมรส รายไดของตนเองเฉลี่ยตอป และโรคประจําตัวไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับตัวแปรอายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง (X2 = 6.324, p-value = 0.04) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง (X2 = 10.369, p-value = 0.02)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 2
ตาราง 2 แสดงความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมตัวอยาง (n = 135)
ระดับพฤติกรรม
ขอมูลทั่วไป
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
รวม

ต่ํา

สูง

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

27(40.9)
39(59.1)
66(100

30(43.5)
39(56.5)
69(100)
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X2

df

p-value

0.091

1

0.862

ตาราง 2 (ตอ)
ระดับพฤติกรรม
ขอมูลทั่วไป
อายุ (ป)
1. 35-49 ป
2. 50-64 ป
3. 65-79 ป
รวม
สถานภาพสมรส
1. ไมเคยแตงงาน
2. แตงงานแลว/เคยแตงงาน
รวม
ระดับการศึกษา
1. ไมไดเรียน
2. ประถมศึกษา
3. มัธยมศึกษาตอนตน
4. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช
5. ปริญญาตรี
รวม
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

ต่ํา

สูง

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

31(47.0)
26(39.4)
9(13.6)
66(100)

X2

df

p-value

20(29.0)
42(60.9)
7(10.1)
69(100)

6.324

2

0.042

6(9.1)
60(90.9)
66(100)

8(11.6)
61(88.4)
69(100)

0.227

4

0.780

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

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)
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5.336 4

0.260

ตาราง 2 (ตอ)
ระดับพฤติกรรม
ขอมูลทั่วไป
โรคประจําตัว
1. มี
2. ไมมี
รวม

ต่ํา

สูง

จํานวน
(รอยละ)

จํานวน
(รอยละ)

16(24.2)
50(75.8)
66(100)

12(17.4)
57(82.6)
69(100)

X2

df

p-value

0.963

1

0.397

ความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยใชสถิติ Spearman
rank correlation coefficient พบวา
ปจจัยนําไดแก ความรูเรื่องโรคเบาหวานและการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับตัวแปรการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวานมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.183, p-value = 0.034)
การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อปองกันการเกิดโรคเบาหวานมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรม
การดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.196, p-value = 0.023) การรับรูความสามารถของตนเอง
ในการดู แ ลสุ ข ภาพ มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกกั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
(r = 0.209, p-value = 0.015)
ป จ จั ย เอื้ อ ได แ ก การเข า ถึง แหล ง บริก ารสุ ข ภาพ ไม มี ความสั ม พัน ธ กั บ พฤติก รรมการดู แ ลตนเองอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.304, p-value = 0.000) การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
เพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
(r = 0.273, p-value = 0.001) และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.183, p-value = 0.033) ดังตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยนํากับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมตัวอยาง (n = 135)
ปจจัย

r

p-value

1. ความรูเรื่องโรคเบาหวาน
2. การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน
3. การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน
4. การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อ
ปองกันการเกิดโรคเบาหวาน
5. การรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพ
6. การเขาถึงแหลงบริการสุขภาพ
7. การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
8. การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบาน
เพื่อนรวมงาน
9. การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข

-0.073
0.065
0.183*
0.196*

0.401
0.453
0.034
0.023

0.209*
0.052
0.304**
0.273**

0.015
0.550
0.000
0.001

0.183*

0.033

หมายเหตุ: *p < 0.05 **p < 0.01

วิจารณและสรุปผล
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน กรณีศึกษา โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนานครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวาน กรณีศึกษา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน พบวา กลุมตัวอยางมี
ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับสูง รอยละ 51.1 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนันทวดี ดวงแกว (2551) ศึกษา
เรื่องความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรมการปองกันโรคของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง พบวา
กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปองกันโรคเบาหวานโดยรวมอยูในระดับสูง เพราะกลุมตัวอยางทราบวาตนเองเปนกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวานและไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคเบาหวานจากเจาหนาที่สาธารณสุข จึงเกิดความตระหนัก
และปฏิบัติตามคําแนะนํา
การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง พบวา
อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง (X2 = 6.324, p-value = 0.04) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 แสดงวากลุมเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีอายุมากขึ้นจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีกวา จึงยอมรับสมมติฐาน
ขอ 1 ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของมนตธิรา ไชยแขวง (2548) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยเบาหวานโรงพยาบาลตะกั่วปา จังหวัดพังงา พบวาอายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย
เบาหวาน แตกตางกับเสาวนีย โคตรดก (2552) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย
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เบาหวานที่ ม ารั บ บริ ก ารในห อ งตรวจอายุ ร กรรม แผนกผู ป ว ยนอก โรงพยาบาลภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช พบว า อายุ ไ ม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และแตกตางกับรัศมี ลือฉาย (2553) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มี
ผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน อําเภอรองคา จังหวัดกาฬสินธุ พบวาอายุไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน
ระดั บ การศึ ก ษามี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง (X2 = 10.369, p-value = 0.02) อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวากลุมเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้นจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่
ดีกวา จึงยอมรับสมมติฐานขอ 1 ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของมนตธิรา ไชยแขวง (2548) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานโรงพยาบาลตะกั่วปา จังหวัดพังงา พบวาระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน แตกตางกับเสาวนีย โคตรดก (2552) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานที่มารับบริการในหองตรวจอายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดช พบวาระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และแตกตางกับ
รัศมี ลือฉาย (2553) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน อําเภอรองคา จังหวัด
กาฬสินธุ พบวาระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน
การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง พบวา
การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวากลุมเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวานสูง จะมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองดี อธิบายไดวาการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวานเปนแรงจูงใจที่กอใหเกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเสาวนีย โคตรดก (2552) ศึกษาเรื่อง
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานที่มารับบริการในหองตรวจ อายุรกรรม แผนก
ผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวาการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน สอดคลองกับรัศมี ลือฉาย (2553) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของกลุมเสี่ยงเบาหวาน อําเภอรองคา จังหวัดกาฬสินธุ พบวาการรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวานมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน และแตกตางกับมนตธิรา ไชยแขวง (2548) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอ
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู ป ว ยเบาหวานโรงพยาบาลตะกั่ ว ป า จั ง หวั ด พั ง งา พบว า การรั บ รู ค วามรุ น แรงของ
โรคเบาหวาน ไมมคี วามสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน
การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อปองกันการเกิดโรคเบาหวาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวากลุมเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีการรับรูประโยชน
และอุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อปองกันการเกิดโรคเบาหวานสูง จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดี อธิบายไดวาการ
รับรูประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อปองกันการเกิดโรคเบาหวานเปนแรงจูงใจที่กอใหเกิดพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เสาวนีย โคตรดก (2552)
ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานที่มารับบริการในหองตรวจ อายุรกรรม
แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวาการรับรูประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อปองกัน
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ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และสอดคลองกับรัศมี
ลือฉาย (2553) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผ ลตอพฤติกรรมการดูแ ลตนเองของกลุม เสี่ยงเบาหวาน อําเภอรองคา จัง หวัด
กาฬสินธุ พบวาการรับรูประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อปองกันการเกิดโรคเบาหวานมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุม เสี่ยงเบาหวาน
การรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวากลุมเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีการรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพ
สูง จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดี อธิบายไดวาการรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพเปนแรงจูงใจที่
กอใหเกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
มนตธิรา ไชยแขวง (2548) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานโรงพยาบาลตะกั่วปา
จังหวัดพังงา พบวาการรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยเบาหวาน สอดคลองกับเสาวนีย โคตรดก (2552) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวยเบาหวานที่มารับบริการในหองตรวจ อายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวาการรับรู
ความสามารถของตนเองในการดู แ ลสุข ภาพมี ความสั ม พั นธ กั บ พฤติก รรมการดู แ ลตนเองของผู ปว ยเบาหวาน และ
สอดคลองกับรัศมี ลือฉาย (2553) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน อําเภอ
รองคา จังหวัดกาฬสินธุ พบวาการรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน
การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวากลุมเสี่ยงโรคเบาหวานที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวสูง จะมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองดี อธิบายไดวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวเปนแรงกระตุนใหเกิดพฤติกรรม
การดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ มนตธิรา ไชยแขวง
(2548) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานโรงพยาบาลตะกั่วปา จังหวัดพังงา พบวา
การได รั บ แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากครอบครั ว มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู ป ว ยเบาหวาน
สอดคล อ งกั บ เสาวนี ย โคตรดก (2552) ศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู ป ว ย
เบาหวานที่มารับบริการในหองตรวจ อายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวาการไดรับแรง
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน และสอดคลองกับ
รั ศ มี ลื อ ฉาย (2553) ศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของกลุ ม เสี่ ย งเบาหวาน อํ า เภอร อ งคา
จังหวัดกาฬสินธุ พบวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
กลุมเสี่ยงเบาหวาน
การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวากลุมเสี่ยงโรคเบาหวานที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบาน
เพื่อนรวมงานสูง จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดี อธิบายไดวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบาน เพื่อน
รว มงาน เป น แรงกระตุ น ให เ กิ ด พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของกลุม เสี่ ย งโรคเบาหวาน จึ ง ยอมรั บสมมติ ฐ านที่ 4 ซึ่ ง
สอดคลองกับการศึกษาของรัศมี (2553) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน
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อําเภอรองคา จังหวัดกาฬสินธุ พบวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบาน/เพื่อนรวมงานมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน แตกตางกับมนตธิรา ไชยแขวง (2548) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานโรงพยาบาลตะกั่วปา จังหวัดพังงา พบวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่ อ นบ า น/เพื่ อ นร ว มงานไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู ป ว ยเบาหวาน และแตกต า งกั บ
เสาวนีย โคตรดก (2552) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานที่มารับ
บริการในหองตรวจ อายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่อนบาน/เพื่อนรวมงานไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวาน
การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข มีความสัม พันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแ ล
ตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวากลุมเสี่ยงโรคเบาหวานที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากร
สาธารณสุขสูง จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดี อธิบายไดวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข
เปนแรงกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 ซึ่งสอดคลองกับ
การศึก ษาของมนต ธิร า ไชยแขวง (2548) ศึ กษาเรื่อ งป จจั ยที่ มีผ ลต อพฤติ กรรมการดู แ ลตนเองของผูป ว ยเบาหวาน
โรงพยาบาลตะกั่วปา จังหวัดพังงา พบวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรดานสาธารณสุข มีความสัมพันธ
กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู ป ว ยเบาหวาน สอดคล อ งกั บ เสาวนี ย โคตรดก (2552) ศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานที่มารับบริการในหองตรวจ อายุรกรรม แผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลภูมิพ ลอดุลยเดช พบวาการไดรับแรงสนับสนุน ทางสังคมจากบุคลากรทางการแพทยมีความสัมพันธกับ
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู ป ว ยเบาหวาน และสอดคล อ งกั บ รั ศ มี ลื อ ฉาย (2553) ศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน อําเภอรองคา จังหวัดกาฬสินธุ พบวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม
จากบุคลากรดานสาธารณสุขมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยงเบาหวาน
ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาปจจัยภายในและปจจัยภายนอก มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวาน ปจจัยภายใน ไดแก อายุ ระดับการศึกษา การรับรูความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรูประโยชนและ
อุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อปองกันการเกิดโรคเบาหวาน การรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลสุขภาพ ปจจัย
ภายนอก ไดแก การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน และบุคลากรสาธารณสุข
เปนไปตามทฤษฎี PRECEDE-PROCEED Model
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชและขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. เชิงปฏิบัติ
1.1 ควรมีการสงเสริมความรูดานโภชนาการใหแกกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
1.2 ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักถึงความสําคัญของคาดัชนีมวลกายที่มีผลตอการเกิด
โรคเบาหวาน
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1.3

ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักถึงความรุนแรงของโรคเบาหวาน เรื่องการรักษา

โรคเบาหวาน
1.4 ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักถึงประโยชนและอุปสรรคของการดูแลตนเองเพื่อปองกัน
เกิดโรคเบาหวาน เรื่อง การดื่มสุรามีผลตอการเกิดโรคเบาหวาน
1.5 ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักถึงความสามารถของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานในการดูแล
สุขภาพ เรื่องการลดรับประทานผลไมที่มีรสหวาน
1.6 ควรออกใหบริการสุขภาพในชุมชน เพื่อใหกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานเขาถึงบริการสุขภาพ
1.7 ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนใหบุคคลในครอบครัว เพื่อนบานและเพื่อนรวมงาน มีสวนรวมในการ
ชวยเหลือ ใหกําลังใจ หรือคําแนะนําดานอารมณเพื่อปองกันโรคเบาหวาน
2. เชิงนโยบาย
กําหนดรูปแบบการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคเบาหวานใหแกกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน กระตุนการรับรู
และการมีสวนรวมของครอบครัว เพื่อนบาน ในการสงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคเบาหวานในกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
2. ควรศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของครอบครัวกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงอยางสมบูรณไดดวยความกรุณาของ ดร.ทวีวรรณ ชาลีเครือ
อาจารยที่ปรึกษา ที่คอยใหคําแนะนําและเอาใจใสเปนอยางดี
ขอขอบคุณ พญ.กัลยาณี อัครชิโนเรศ นางศิริรัตน สิทธิชัย และดร.ทวีวรรณ ชาลีเครือ ผูทรงคุณวุฒิ ที่ชวย
ตรวจสอบ แกไขและใหคําแนะนําในการจัดทําแบบสอบถาม
ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสวด ที่อนุญาตใหเก็บขอมูลในพื้นที่
ขอขอบคุณกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี
ขอขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลสวดที่ชวยในการประสานงานและใหความอนุเคราะหเก็บรวบรวม
แบบสอบถามเปนอยางดี
ขอขอบคุณบิดา มารดา ที่คอยใหกําลังใจและใหคําแนะนําในการศึกษาตลอดมา
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ปจจัยทีม่ ีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการ
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปางคา จังหวัดเชียงราย
Factors affecting self-care behaviors of hypertensive patients, Ban Pangkha Subdistrict
Health Promoting Hospital, Chiangrai Province
อดิเรก วงศอารินทร 1* และรัตนา ทรัพยบําเรอ2
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และเปนการศึกษาแบบเชิงสหสัมพันธ
(Correlation research) มีวัตถุประสงคเ พื่อศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูล สวนบุคคล ปจจัยดานการรับรูภาวะ
สุข ภาพ ปจ จัย ดา นความรูทั่ว ไปเรื่องโรคความดัน โลหิต สูง กับ พฤติก รรมการดูแ ลตนเอง ของผูปว ยโรคความดัน
โลหิตสูง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนผูปวยที่ไดรับการลงทะเบียน โดยไดรับ การวินิจฉัย จากแพทยวา
เปน โรคความดัน โลหิตสูง แบบไมทราบสาเหตุที่ไ มมีภ าวะแทรกซอน ทั้ง หมดจํานวน
71 ราย เครื่อ งมือ ที่ใ ชใ น
การเก็บขอมูล เปนแบบสอบถาม 4 สวน ไดแ ก ขอมูล สวนบุคคล ปจจัยดานความรูทั่วไปเรื่องโรคความดันโลหิตสูง
ดา นพฤติก รรมการดูแ ลตนเองของผูปว ยโรคความดัน โลหิต สูง และแบบสอบถามปจ จัย ดา นการรับ รูภ าวะสุข ภาพ
จากนั้น ไดตรวจสอบคุณภาพของเครื่อ งมือ โดยหาความตรงเชิง เนื้อ หาจากผูท รงคุณ วุฒิ จํา นวน 3 ทา น ไดคา ดัช นี
ความตรงเชิง เนื้อหา เทากับ 0.890 แลว นําแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ข องครอนบาค
ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.873 ผลการศึกษาพบวา ผูปวยความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับสูง
มาก และปจ จัยที่มีผ ลตอพฤติกรรมการดูแ ลตนเอง ของผูปวยโรคความดัน โลหิต สูง คือ อาชีพปจจุบัน (β = -2.250,
P-value = 0.049*) และปจจัยดานการรับรูภาวะสุขภาพ (β = 0.733, P-value = 0.000**) ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ที่ม ารับ บริก ารของโรงพยาบาลสง เสริม สุข ภาพตํา บลบา นปางคา จัง หวัด เชีย งราย โดยไดสูตรสมการพยากรณ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปางคา
คือ -2.250 (อาชีพ) + 0.733 (การรับรู)
คําสําคัญ: ความรูเรื่องความดันโลหิตสูง การรับรู พฤติกรรมการดูแลตนเอง ผูปวยความดันโลหิตสูง
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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
โรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง หรื อ Non Communicable Disease : NCD คื อ กลุ ม โรคไม ติ ด ต อ ที่ ส ามารถแพร ก ระจาย
โรคจากคนสูคนไดเรียกวาโรคเรื้อรัง เปนกลุมโรคที่กอใหเกิดปญหาสุขภาพของประชาชนคนไทยอยางมาก 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 ที่มี
อายุ 35 ปขึ้นไป จํานวน 19,328,463 คน เปนผูปวยความดันโลหิตสูงรายเกา 2,661,954 คน มีภาวะแทรกซอนทางตา
18,255 คน (รอยละ 7.94) มีภาวะแทรกซอนทางไต 46,598 คน (รอยละ 20.26) มีภาวะแทรกซอนทางหัวใจ 51,840 คน
(รอยละ 22.54) มีภาวะแทรกซอนทางสมอง 32,686 คน (รอยละ 14.21 มีภาวะแทรกซอนอื่น ๆ 75,503 คน (รอยละ
32.83) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานปางคา ตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีจํานวนผูปวยโรคเรื้อรัง
ที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย วาปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงแบบไมทราบสาเหตุทั้งหมด 146 ราย โดย 71 รายเปนผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงที่ยังไมมีภาวะแทรกซอน (รายงานสถิติของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานปางคา, 2557)
โดยวิถีชีวิตของคนในชุมชนมีพฤติกรรมสุขภาพ ชอบรับประทานอาหารมีรสเค็ม เชน ปลารา กะป เมี่ยง อาหารกระปอง
ฯลฯ และไมชอบออกกําลังกายเพราะเขาใจวาการทํางานคือ การออกกําลังกาย ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาน
ปางคา จังหวัดเชียงราย โดยประยุกตใชกรอบแนวคิดทฤษฎีรูปแบบความเชื่อดานสุขภาพ (Health Believe Model : HBM)
เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับเจาหนาที่ดาน การสาธารณสุขนําไปประยุกตใชเปนแนวทางการสงเสริมสุขภาพผูปวยใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสมสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรค
ผูปวยสามารถดําเนินชีวิตอยูไดอยาง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วิธีการศึกษา
การศึ ก ษาวิจั ย ในครั้ ง นี้เ ปน วิ จัย เชิ ง พรรณนา (Descriptive Research) และเปน การศึก ษาแบบเชิง สหสั ม พั น ธ
(Correlation research โดยศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการ
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปางคา จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ที่มี อายุ 35 ป ขึ้นไปไดรั บการลงทะเบี ยน และไดรับการวิ นิจฉั ยจากแพทยวาเปน โรคความดั น โลหิตสู ง
แบบไมทราบสาเหตุที่ยังไมมีภาวะแทรกซอน ที่มารักษาและรับยาตอเนื่องที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานปางคา
จังหวัดเชียงราย ทั้งหมดจํานวน 71 ราย (ขอมูลผูปวย ณ. วันที่ 1 พฤษภาคม 2557) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบดวย แบบสอบถามที่ผูศึกษาดัดแปลงมาจากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของตามแนวคิดทฤษฎี
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief Model : HBM.) โดยแบงเนื้อหาและโครงสรางแบบสอบถามเปน 4 สวน
แบง เป น ไดแ ก ขอ มูล สวนบุค คล ปจ จัย ดา นความรูทั่ วไปเรื่ องโรคความดัน โลหิตสู ง ดา นพฤติก รรมการดู แ ลตนเอง
ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และแบบสอบถามปจจัยดานการรับรูภาวะสุขภาพ วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําขอมูล
มาวิเคราะหทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยใชคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และ Multiple linear
regression ในการวิเคราะหขอมูล

ผลการศึกษา
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
จากการศึกษาขอมูลสวนบุคคลพบวา จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จํานวน
ผูปวย (N = 71) ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 69 ระดับความดันโลหิตสูงอยูในเกณฑปกติ
รอยละ 100 ทําอาชีพเกษตรกรรอยละ 56.30 โดยไมสูบบุหรี่รอยละ 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) ดวยโรคความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 98.60 (ตาราง 1)
ตาราง 1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน

รอยละ

22
49

31
69

เพศ
ชาย
หญิง
ระดับความดันโลหิต (มิลิเมตรปรอท)
นอยกวา 139/89 (ปกติ)
มากกวา 140/90 (ผิดปกติ)

71
0
393

100
0

ตาราง 1 (ตอ)
ขอมูลสวนบุคคล

จํานวน

รอยละ

15
40
11
5

21.10
56.30
15.50
7.0

59
12

83.10
16.90

38
33

53.52
46.48

ไมไดรับการศึกษา

14

19.70

ประถมศึกษา

55

77.50

มัธยม/ปวช.

2

2.80

สมรส

56

78.90

เปนหมาย

15

21.10

รายไดตอเดือนของครอบครัว
ต่ํากวา 2,000 บาท

21

29.60

2,001-5,000

บาท

40

56.30

มากกวา 5,000 บาท

10

14.10

70

98.60

1

1.40

อาชีพ
แมบาน
เกษตรกร
รับจาง
คาขาย
การสูบบุหรี่
ไมเคยสูบ
สูบบุหรี่
การดื่มสุรา
ไมเคยดื่ม
เคยดื่ม
ระดับการศึกษา

สถานภาพสมรส

การนอนรักษาในโรงพยาบาล
ไมเคย
เคย

ค า เฉลี่ ย ของข อ มู ล ส ว นบุ ค คล ผู ป ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง ส ว นใหญ อ ายุ เ ฉลี่ ย 58.73 ป มี น้ํ า หนั ก เฉลี่ ย
54.59 กิโลกรัม ดานระยะเวลาในการปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงนานที่สุด 22 ป และผูปวยมีการใชยารักษาโรคความดัน
โลหิตสูงสูงที่สุด 4 ชนิด (ตาราง 2)
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ตาราง 2 คาเฉลี่ยของขอมูลสวนบุคคล
ลักษณะกลุมตัวอยาง
อายุ
น้ําหนัก
ระยะเวลาปวย
ชนิดยารับประทาน

คาเฉลี่ย
58.73
54.59
6.66
1.56

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
10.621
11.371
4.154
0.691

คาสูงสุด

คาต่ําสุด

86
90
22
4

43
33
2
1

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสวนใหญชอบออกกําลังกายโดยวิธี กายบริหาร เดินเร็ว วิ่ง ปนจักรยาน และเตนแอโรบิค
คิดเปนรอยละ 69.0, 64.80, 25.40, 18.30 และ 14.10 ตามลําดับ สวนแหลงขอมูลขาวสารที่ผูปวยไดรับคือ เจาหนาที่/
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 และแหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพที่ผูปวยไดรับเลือก
ไดมากกวา 1 คําตอบ จํานวนผูปวย (N = 71)
ลักษณะกลุมตัวอยาง
การออกกําลังกาย
กายบริหาร
เดินเร็ว
วิ่ง
ปนจักรยาน
เตนแอโรบิค
แหลงขอมูลขาวสาร
เจาหนาที่/พยาบาล
อ.ส.ม.
โทรทัศน
บุคคลในครอบครัว
วิทยุ
หอกระจายขาว
หนังสือพิมพ

395

จํานวน

รอยละ

49
46
18
13
10

69.00
64.80
25.40
18.30
14.10

62
60
45
35
34
6
3

87.30
84.50
63.40
49.30
47.90
8.50
4.20

สวนที่ 2 ปจจัยดานความรูทั่วไปเรื่องโรคความดันโลหิตสูง
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสวนใหญมีความรูทั่วไปเรื่องโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับสูง จํานวน 29 คน
คิดเปนรอยละ 40.85 โดยไดคะแนนระดับความรูเฉลี่ย 8.352 คะแนน (ตาราง 4)
ตาราง 4 ความรูทั่วไปเรื่องโรคความดันโลหิตสูง
ระดับความรู
จํานวน (N = 71)
ต่ํา
(0-4 คะแนน)
19
ปานกลาง (5-8 คะแนน)
23
สูง
(9-12 คะแนน)
29
คาเฉลี่ย = 8.352 คาสูงสุด = 12 คาต่ําสุด = 2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2.64

รอยละ
26.76
32.39
40.85

ผู ป ว ยความดั น โลหิ ต สู ง ที่ ต อบคํ า ถามเรื่ อ งความรู ทั่ ว ไปของโรคความดั น โลหิ ต สู ง ข อ 1 ความดั น โลหิ ต สู ง คื อ
ความดันโลหิตเทากับหรือสูงกวา 140/90 ม.ม./ปรอท ตอบถูกตองจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 60.56 ขอ 2. ความดัน
โลหิตปกติ คือ ความดันโลหิตเทากับหรือต่ํากวา 90/60–140/90 ม.ม./ปรอท ตอบถูกตองจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ
71.83 ขอ 3. บุตรหลานของผูที่เปนโรคความดันโลหิตสูงมีภาวะเสี่ยงตอการเปนโรคความดันโลหิตสูงตอบถูกตองจํานวน
37 คน คิดเปนรอยละ 52.11 ขอ 4. อายุที่เพิ่มมากขึ้นจะทําใหความดันโลหิตสูงขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดมีความเสื่อม
ตามวัยตอบถูกตองจํานวน 52 คน คิด เปนรอยละ 73.24 ขอ 5. ผูที่มีภาวะอวน หรื ออวนลงพุง เสี่ยงตอการเกิด โรค
ความดันโลหิตสูงไดเชนเดียวกับคนไมอวน ตอบถูกตองจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 57.75 ขอ 6. ผูที่รับประทานอาหาร
รสเค็ ม เป น ประจํ า เสี่ ย งต อ การเกิ ด โรคความดั น โลหิ ต สู ง ตอบถู ก ต อ งจํ า นวน 60 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 84.51 ข อ 7.
ผูที่รับประทานอาหารมัน หรือกะทิ เปนประจํา เสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ตอบถูกตองจํานวน 49 คน คิดเปน
รอยละ 69.01 ขอ 8. ผูที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ตอบถูกตองจํานวน 57 คน
คิดเปนรอยละ 80.28 ขอ 9. ผูที่สูบบุหรี่เสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ตอบถูกตองจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ
90.14 ขอ 10. การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง ๆ ละอยางนอย 30 นาทีจะชวยลดความเสี่ยง
ตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ตอบถูกตองจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 84.51 ขอ 11. ผูที่มีภาวะเครียดเปนประจํา
เสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ตอบถูกตองจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 91.55 ขอ 12. เพศชายมีโอกาสเปนโรค
ความดันโลหิตสูงเทากับเพศหญิง ตอบถูกตองจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 32.39 (ตาราง 5)
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ตาราง 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการตอบคําถามความรูทั่วไปเรื่องโรคความดันโลหิตสูง
จํานวนผูปวย (N = 71)
หัวขอ
1. ความดันโลหิตสูง คือ ความดันโลหิตเทากับหรือสูงกวา 140/90 ม.ม./ปรอท
2. ความดันโลหิตปกติ คือ ความดันโลหิตเทากับหรือต่ํากวา 90/60–140/90 ม.ม./ปรอท
3. บุตรหลานของผูที่เปนโรคความดันโลหิตสูงมีภาวะเสี่ยงตอการเปนโรคความดันโลหิตสูง
4. อายุที่เพิ่มมากขึ้นจะทําใหความดันโลหิตสูงขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดมีความเสื่อมตามวัย
5. ผูที่มีภาวะอวนหรืออวนลงพุงเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงไดเชนเดียวกับคนไมอวน
6. ผูที่รับประทานอาหารรสเค็มเปนประจํา เสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
7. ผูที่รับประทานอาหารมัน หรือกะทิเปนประจํา เสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
8. ผูที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
9. ผูที่สูบบุหรี่ เสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
10. การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง ๆ ละอยางนอย30 นาที
จะชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
11. ผูที่มีภาวะเครียดเปนประจํา เสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
12. เพศชายมีโอกาสเปนโรคความดันโลหิตสูงเทากับเพศหญิง

จํานวนคน
ที่ตอบถูก
43
51
37
52
41
60
49
57
64

รอยละ
60.56
71.83
52.11
73.24
57.75
84.51
69.01
80.28
90.14

60

84.51

65
23

91.55
32.39

สวนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ผูปว ยความดันโลหิตสูง มีพฤติกรรมการดูแ ลตนเองดานการควบคุม อาหารอยูในระดับมาก จํานวน 32 คน
คิดเปนรอยละ 45.07 โดยไดคะแนนเฉลี่ย 12.73 คะแนน พฤติกรรมดานการดูแลตนเองดานการออกกําลังกายอยูในระดับมาก
จํ า นวน 29 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 40.84 โดยได ค ะแนนเฉลี่ ย 8.68 คะแนน พฤติ ก รรมด า นการจั ด การความเครี ย ด
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
ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงโดยรวมไดคะแนนเฉลี่ยรวม 65.59 คะแนน (ตาราง 6)
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ตาราง 6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูง จํานวนผูปวย (N = 71)
พฤติกรรม
พฤติกรรมการดูแลตนเองดานการควบคุมอาหาร
-นอยที่สุด
(0-4.50 คะแนน)
-นอย
(4.51-9.0 คะแนน)
-มาก
(9.01–13.50 คะแนน)
-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
พฤติกรรมดานการจัดการความเครียด
-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 คาสูงสุด = 18 คาต่ําสุด = 5 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 3.75
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
พฤติกรรมดานการตรวจตามนัด
-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 คาสูงสุด = 6 คาต่ําสุด = 0 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.29
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จํานวน
0
10
32
29

รอยละ
0
14.08
45.07
40.85

8
6
28
29

11.27
8.45
39.44
40.84

0
12
24
35

0
16.90
33.80
49.30

0
0
14
57

0
0
19.72
80.28

2
2
18
49

2.82
2.82
25.35
69.01

ส ว นที่ 4 แบบสอบถามการรั บ รู ภ าวะสุ ข ภาพ ป จ จั ย ด า นการรั บ รู ภ าวะสุ ข ภาพ ด า นการรั บ รู ส มรรถนะเพื่ อ
การดูแลตนเอง ดานการรับรูภาวะแทรกซอนของโรค ดานการรับรูประโยชนของการรักษาโรค และดานการรับรู
อุปสรรคในการดูแลตนเอง
ผู ป ว ยส ว นใหญ มี ก ารรั บ รู ส มรรถนะ ด า นการรั บ รู ต อ โอกาสเสี่ ย งต อ การเกิ ด ภาวะแทรกซ อ นของโรค
อยูในระดับสูง จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 61.97 โดยไดคะแนนเฉลี่ย 13.35 คะแนน ดานการรับรูความรุนแรงของโรค
อยูในระดับปานกลางจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 59.15 โดยไดคะแนนเฉลี่ย 6.62 คะแนน ดานการรับรูประโยชนที่จะ
ไดรับ จํานวน 48 คน คิด เปนรอยละ 67.61 โดยไดคะแนนเฉลี่ย 14.15 คะแนน ดานการรับรูอุปสรรคจํานวน 60 คน
คิด เปนรอยละ 84.51 โดยไดคะแนนเฉลี่ย 10.75 คะแนน การรับรูภาวะสุข ภาพผูปว ยโรคความดันโลหิตสูง โดยรวม
ไดคะแนนเฉลี่ยรวม 44.87 คะแนน (ตาราง 7)
ตาราง 7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการรับรูภาวะสุขภาพ ดานการรับรูตอโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดภาวะแทรกซอน การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชนที่จะไดรับและการรับรู
อุปสรรคในการดูแลสุขภาพ
การรับรู
การรับรูตอโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนของโรคความดันโลหิตสูง
- ต่ํา
(0-6.0 คะแนน)
- ปานกลาง (6.01-12.0 คะแนน)
- สูง
(12.01-18.0 คะแนน)
คาเฉลี่ย = 13.35 คาสูงสุด = 18 คาต่ําสุด = 5 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 3.50
การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง
- ต่ํา
(0–3.33 คะแนน)
- ปานกลาง (3.34-6.66 คะแนน)
- สูง
(6.67-10.0 คะแนน)
คาเฉลี่ย = 6.62 คาสูงสุด = 10 คาต่ําสุด = 4 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.82
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 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 3.25
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จํานวน (N = 71)

รอยละ

3
24
44

4.23
33.80
61.97

0
42

0
59.15

29

40.85

0
23
48

0
32.39
67.61

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 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.78
รวม คาเฉลี่ย = 44.87 คาสูงสุด =58 คาต่ําสุด =28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =8.33

0
60
11

0
84.51
15.49

ส ว นที่ 5 ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู ป ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง ที่ ม ารั บ บริ ก ารของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปางคา จังหวัดเชียงราย
พบวา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือน การอยูอาศัย ปจจัยดานความรูทั่วไปเรื่องโรคความดัน
โลหิตสูงไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง อาชีพมีความสัมพันธทางลบ
ในระดับต่ํากับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคา
สัมพันธประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณเทากับ -2.250 ปจจัยการรับรูภาวะสุข ภาพ มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปว ยโรคความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัม พันธ
ประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณเทากับ .733
ตาราง 8 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ปจจัย
1. เพศ

คาสัมพันธประสิทธิ์การ คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน
ถดถอยพหุคูณ
ของคาสัมประสิทธิ์การถดถอย
-0.648
2.478

p-value
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. อาชีพ

-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**

0.261

0.520

0.618

9. ปจจัยดานความรูทั่วไปของโรค
ความดันโลหิตสูง
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วิจารณและสรุปผล
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานปางคา จังหวัดเชียงราย คือ อาชีพปจจุบัน (β = -2.250, Pvalue = 0.049*) และปจจัยดานการรับรู
ภาวะสุขภาพ (β = 0.733, Pvalue = 0.000**) ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โดยไดสูตรสมการพยากรณพฤติกรรม
การดู แ ลตนเองของผู ป ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง ที่ ม ารั บ บริ ก ารของโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลบ า นปางค า
คือ -2.250 (อาชีพ) + 0.733 (การรับรู)

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ที่มารับบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปางคา จังหวัดเชียงรายผูวิจัยขออภิปรายผลการเปลี่ยนแปลง
ในแตละประเด็นดังนี้
1. ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสวนใหญมีความรูทั่วไปเรื่องโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับสูง จํานวน 29 คน
คิดเปนรอยละ 40.85 โดยไดคะแนนระดับความรูเฉลี่ย 8.352 คะแนน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สวางจิตต จันทร
(2544) ผลของการสอนโดยใชโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูงและความสามารถ
ในการดู แ ลตนเองของผู ป ว ยสู ง อายุ โ รคความดั น โลหิ ต สู ง และอรรถพงศ เพ็ ช ร สุ ว รรณ (2552) พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ของประชาชนเกีย่ วกับโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
2. ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับมาก โดยรวมไดคะแนนเฉลี่ยรวม 65.59
คะแนนซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กรกมล เรืองวุฒิ (2554) การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงที่มารับบริการคลินิกชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม และทรัพยทรวง จอมพงษ
(2546) ผลการสงเสริมสมรรถนะในตนเองตอพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยความดันโลหิตสูง และสุรีย คําพอง (2549)
ความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูที่มีความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม
3. ผูปวยสวนใหญมีปจจัยดานการรับรูภาวะสุขภาพอยูในระดับสูง โดยรวมไดคะแนนเฉลี่ยรวม 44.87 คะแนน
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุรีย คําพอง (2549) ความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูที่มี
ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม และทรัพยทรวง จอมพงษ (2546) ผลการสงเสริมสมรรถนะ
ในตนเองตอพฤติกรรมสุขภาพของผูป วยความดันโลหิตสูง.
4. ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู ป ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง พบว า เพศ อายุ การศึ ก ษา
สถานภาพ รายได ต อ เดื อ น การอยู อ าศั ย ป จ จั ย ด า นความรู ทั่ ว ไปเรื่ อ งโรคความดั น โลหิ ต สู ง ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กันยารัตน อุยสกุล (2554)
ปจจัยคัดสรรที่สัมพันธกับความรู ความเชื่อ และการปฏิบัติในการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงภาคใต
5. ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานปางคา จังหวัดเชียงราย คือ อาชีพปจจุบัน และปจจัยดานการรับรูภาวะสุขภาพของผูปวย
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โรคความดันโลหิตสูง โดยไดสูตรสมการพยากรณพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการ
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปางคาคือ -2.250 (อาชีพ) + 0.733 (การรับรู)
ขอเสนอแนะ
1. ศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมการดูแลตนเอง และปจจัยการรับรูภาวะสุขภาพในการดูแลตนเองของผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากขึ้น
2. นําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไปใชกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอื่น ๆ ขางเคียงเพื่อหาคําตอบของ
ระดับการความรูทั่วไปเรื่องโรคความดันโลหิตสูง พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง และการรับรู
ภาวะสุขภาพในการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความชวยเหลือยางดียิ่งจากบุคคลผูมีพระคุณหลาย ๆ ทาน
ขาพเจาขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนา ทรัพ ยบําเรอ อาจารยที่ปรึกษา ทานไดเสียสละเวลาอันมีคา
ในการใหคําแนะนํา ปรึกษา แกไข และชี้แนะแนวทางที่เปนประโยชนในการทําการศึกษาคนควาดวยตัวเองรวมทั้งไดรับ
ความกรุณาตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนสําเร็จสมบูรณ จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ ทานผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา คืออาจารยพยาบาล ผูชวยศาสตราจารย
ดร.จริยา ชาติเชยแดง ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรนุช ลาเซอร และผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภาพรรณ อินตะเผือก
ที่รวมใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมทีเ่ ปนประโยชนตอการวิจัย
ท า ยสุ ด ขอขอบพระคุ ณ บิ ด า มารดา ที่ ใ ห กํ า เนิ ด และอบรมสั่ ง สอน รวมทั้ ง ครอบครั ว ที่ เ ป น กํ า ลั ง ใจให
ความชวยเหลือในทุก ๆ ดานแกผูวิจัยจนสําเร็จการศึกษา
ประโยชนอันเนื่องมาจากงานวิจัยฉบับนี้พึงมีเพียงใด ขอมอบแดบิดา มารดา ครูบา อาจารย และผูที่มีสว น
เกี่ยวของทีไ่ มไดเอยนามทุกทาน ที่ไดเมตตาอบรมสั่งสอนใหมีความรูมาจนถึงปจจุบัน
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จังหวัดปตตานี. ภาคนิพนธ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, กรุงเทพมหานคร.
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ปจจัยทีม่ ีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 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 1* และอนุกูล มะโนทน2
Monruethai Yanan1* and Anukool Manoton2
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บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงวิเคราะห มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุและศึกษาปจจัย
ทํานายที่มีผลตอพฤติกรรมกันปองกันโรคฟนผุของนักเรียน กลุม ตัว อยางที่ศึกษาคื อ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 155 คน จาก 5 โรงเรียน ในตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
วิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของนักเรียน โดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค
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
บริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล รอยละ 91.60 ปจจัยเสริมบุคคลในครอบครัวและครูมีบทบาทในการสนับสนุน
แปรงสี ฟ น ยาสี ฟ น กระตุ น เตื อ นให แ ปรงฟ น พาไปหาหมอฟ น และให คํ า แนะนํ า การป อ งกั น โรคฟ น ผุ ส ว นเจ า หน า ที่
สาธารณสุขมีบทบาทในการตรวจสุขภาพฟน ดานพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลาง
รอยละ 73.50 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ คือ ปจจัยเอื้อ สามารถใชทํานายพฤติกรรมการปองกัน
โรคฟนผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดสมการทํานาย คือ พฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ = 9.245 + 0.244
(ปจจัยเอื้อ) โดยปจจัยเอื้อทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุไดรอยละ 14.60 (R2 = 0.1460)
คําสําคัญ: ปจจัย นักเรียน ฟนผุ
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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).
2

This factors could predictive of the preventive behaviors of dental caries at 14.60% (R = 0.1460)
Keywords: factors, students, dental caries

บทนํา
โรคฟนผุเปนปญหาสุขภาพชองปากที่สําคัญในกลุมประเทศอุตสาหกรรมสวนใหญ โดยโรคฟน ผุเปนปญหา
ของเด็กวัยเรียนรอยละ 60-90 ซึ่งโรคฟนผุนี้ยังพบไดมากในกลุมประเทศแถบเอเชียและละตินอเมริกาดวย แตในประเทศ
แถบแอฟริกากลับพบไดนอย จากขอมูลสภาวะสุขภาพชองปากของ องคการอนามัยโลก แสดงใหเห็นวา ในชวงทศวรรษ
ที่ผา นมามีก ารเปลี่ย นความชุก (prevalence) ของโรคฟน ผุ โดยค าฟ นผุ ถอน อุ ด (DMFT) ของเด็กอายุ 12 ป ในทวี ป
อเมริ ก ามี ค า สู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ ยุ โ รป กลุ ม ประเทศทางด า นแปซิ ฟ ก ตะวั น ตก (กั ม พู ช า จี น มาเลเซี ย สิ ง คโปร )
ตะวันออกกลาง (อียิปต เลบานอน ซาอุดิอาระเบีย) ตะวันออกเฉียงใต (อินเดีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา ไทย) ตามลําดับ
ขอมูลองคการอนามัยโลกในป ค.ศ. 1980 พบวา เด็กอายุ 12 ป ของประชากรมีแนวโนมลดลง แตแนวโนมความชุกของ
โรคฟนผุในประชากรที่ลดลงนั้น สวนใหญเปนคาความชุกที่ลดลงในประชากรของประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศที่
พัฒนาแลว แตในประเทศที่กําลังพัฒนากลับมีแนวโนมของคา DMFT สูงขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนวิถีชีวิติจากชนบทเปน
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ชุมชนเมือง การเปลี่ยนการบริโภคอาหารจากผักและผลไมเปนการบริโภคอาหารประเภทแปงและน้ําตาลมากขึ้น รวมทั้ง
ขาดแคลนในเรื่องการรักษาทางทันตกรรม (จุฬนาริน กระพี้แดง, 2555) ปญหาทันตสุขภาพที่พบบอยในเด็กวัยเรียน คือ
ปญหาโรคในชองปาก โดยเฉพาะโรคฟนผุและเหงือกอักเสบ ซึ่งถือวาเปนปญหาสาธารณสุขเรื้อรังมานาน แมวาโรคฟนผุ
จะไมใชปญหารายแรงตองรักษาอยางเรงดวนหรือทําใหเสียชีวิต แตก็ถือไดวาเปนภัยที่คอยคุกคามบั่นทอนรางกายและ
จิตใจ สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันของเด็กวัยเรียน กอใหเกิดความเจ็บปวด โดยการที่เด็กตองหยุดเรียน
เนื่องจากการเจ็บปวดดวยโรคฟนผุ รอยละ 30.8 ของเด็กอายุ 12 ป เคยประสบกับอาการปวดฟน และรอยละ 4.3 เคย
ตองขาดเรียนเพราะอาการปวดฟน เฉลี่ยวันขาดเรียน 2.5 วัน (กองทันตสาธารณสุข, 2555)
จากการสํ า รวจสภาวะสุ ข ภาพช อ งปากระดั บ ประเทศทุ ก 5 ป พบว า กลุ ม เด็ ก อายุ 12 ป มี โ รคฟ น แท ผุ สู ง
มี แ นวโน ม ลดลงเล็ ก น อ ย โดยพบว า ในเขตชนบทมี อั ต ราการเกิ ด โรคฟ น ผุ สู ง กว า เขตเมื อ งและกรุ ง เทพมหานคร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่เ ด็กอายุ 12 ป มีประสบการณโรคฟนผุสูง กวาภาคอื่น ๆ รองลงมาคื อภาคเหนื อ
โดยมีความชุกของโรคฟนผุรอยละ 56.9 และ 52.8 คาเฉลี่ยฟนผุถอนอุด (DMFT) สูงถึง 1.80 และ 1.3 ซี่ตอคน ตามลําดับ
(กองทันตสาธารณสุข, 2555) สําหรับสถานการณโรคฟน ผุข องจังหวัด เชียงราย จากการสํารวจสภาวะทันตสุข ภาพ
ระดับจังหวัด พบวา กลุมเด็กอายุ 12 ป มีฟนผุรอยละ 50.20, 39.62 และ 57.11 โดยมีคาเฉลี่ยฟนผุถอนอุด (DMFT) 2.32,
1.71 และ 1.58 ซี่ ต อ คน ในป 2553, 2554 และ 2556 ตามลํ า ดั บ (ฝ า ยทั น ตสาธารณสุ ข สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดเชียงราย, 2556) แมวาเด็กกลุมนี้ไดรับการบริการทันตกรรมเพิ่มมากขึ้น การสงเสริมปองกันทันตสุขภาพ เชน
การแปรงฟนเพิ่มมากขึ้นเพียงเล็กนอยไมครอบคลุมทุกโรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่มีกิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน
ทุกวันจาก รอยละ 81.01 ในป 2554 เปนรอยละ 95.75 ในป 2556 เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 14.74 และพบวาเด็กกลุมนี้กิน
ขนมกรุ บ กรอบมากว า 3 วั น ต อ สั ป ดาห ร อ ยละ 54.4, 86.67 และ 78.65 ในป 2553, 2554 และ2556 ตามลํ า ดั บ
(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
สภาวะทันตสุขภาพขางตนจะเห็นวามีฟนผุสูงมากกวาที่เปาหมายระดับประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไวคือ ฟนแท
ผุไมเกินรอยละ 20 มีคาเฉลี่ยฟนผุถอนอุด (DMFT) ไมเกิน 1.5 ซี่ตอคน และจากการสํารวจยัง พบวา เด็กกลุมนี้กินขนม
กรุบกรอบมากวา 3 วันตอสัปดาห รอยละ 99.50 และมีกิจกรรมการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพโดยจัดกิจกรรมการ
แปรงฟนหลังอาหารกลางวันทุกโรงเรียน จากขอมูลแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมดานทันตสุขศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษายังมีขอบกพรอง แลงยังสงผลใหงานอนามัยโรงเรียนดานทันตสุขภาพยังไมบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา และการนําไปปฏิบัติการ
ดูแลทันตสุขภาพของตัวเองอยางยั่งยืนตอไป
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห (Analytical Study) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของ
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 และศึ ก ษาป จ จั ย ทํ า นายที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคฟ น ผุ ข องนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6
วัสดุอุปกรณ
การศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องมือ คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ วัตถุประสงคของ
การวิ จั ย และกรอบแนวคิ ด ในการทํ า วิ จั ย แล ว ออกแบบเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ใช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล แบ ง เป น 5 ส ว น ได แ ก
แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานปจจัยนํา แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอมูลดานปจจัยเอื้อ แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลดานปจจัยเสริม และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกั น
โรคฟนผุ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรง (Validity) ความตรงเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมื อโดยนําแบบสอบถามไปให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3-5 ทานตรวจสอบ แกไข และใหขอเสนอแนะ แลวนําเครื่องมือนั้นมาปรับปรุงแกไขตามความเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ
การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการนําไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานโปง ตําบลโปงงาม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 30 คน และนํามาวิเคราะห
คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Cronbach’ Alpha Coefficient) ไดคาความเที่ยง 0.73
การหาคาความเที่ยวดวยสูตรนี้จะไดคาความเที่ยงอยูระหวาง 0-1 คาที่ใกล 1 มีความเที่ยงสูง แสดงวาแบบสอบถามนั้นวัด
ได มีความสอดคลองภายในนําไปใชได
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 จํานวนทั้งหมด 227 คน และกลุมตัวอยางที่ศึกษาไดทําการคัดเลือกคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดกลุมตัวอยางที่ศึกษา 145 คน เพื่อปองกันการขาด
ความครบถวนของขอมูลจากกลุมตัวอยาง จึงไดกําหนดเพิ่มกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน ดังนั้นในการศึกษาจะเก็บขอมูล
กลุมตัวอยาง จํานวน 155 คน
การคัดเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางจัดชั้น/แบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) และนํามาคัดเลือกกลุม
ตัวอยางเพื่อเก็บขอมูลโดยวิธีการสุมอยางงาย เชน การจับฉลาก
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ตาราง 1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จําแนกโรงเรียน
โรงเรียน
บานหวยไคร
บานสันยาวสันลิดไม
บานฮองแฮ
เฟองฟาวิทยา
มานิตวิทยา
รวม

จํานวนนักเรียนทั้งหมด

กลุมตัวอยางจากการ
คํานวณ
26.63
1.37
10.24
6.83
109.93
155

39
2
15
10
161
227

จํานวนกลุมตัวอยาง (คน)
27
1
10
7
110
155

การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นเตรียมการ ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและทําหนังสือขออนุญาตโรงเรียนในการดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะห ทําหนังสือแจงผูปกครองเด็กเพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นดําเนินการ เก็บขอมูลโดยการประสานงานกับครูประจําชั้น ดําเนินการแจกแบบสอบถามใหแกนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพื่อใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม รวบรวมแบบสอบถามกลับคืน ตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูล เมื่อครบถวนสมบูรณแลว แสดงความขอบคุณที่ใหความรวมมือในการทําแบบสอบถาม นําขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถาม บันทึกขอมูล ลงรหัสขอมูล เพื่อเตรียมวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
การวิเคราะหขอมูล
1. สถิติ เชิ งพรรณนา สถิติ พ รรณนา โดยสถิ ติที่ ใช ไดแ ก การแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาร อยละ
(Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชเพื่อวิเคราะหขอมูลทั่วไป เชน เพศ อายุ อาชีพหลักของผูปกครอง
ระดับการศึกษาของผูปกครอง รายไดของผูปกครอง จํานวนเงินที่ไดรับคาขนมตอวัน แหลงไดรับความรูการปองกันโรค
ในชองปาก วิเคราะหขอมูลดานปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม และพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ
2. สถิติเชิงอนุมาน โดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) ใชเพื่อวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม และตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการปองกัน
โรคฟนผุ

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไปของนักเรียน
ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางศึกษาสวนใหญเปนนักเรียนเพศหญิง รอยละ
51.60 มีอายุ 12 ป คิดเปนรอยละ 85.80 ดานอาชีพของผูปกครองสวนใหญมีอาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 60.60
รองลงมา คือ คาขาย เกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 23.20 และ 9.70 ตามลําดับ ระดับการศึกษาสูงสุดของผูปกครองมี
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษามากที่สุด 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
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.50 ดานคาขนมที่นักเรียน สวนใหญไดรับตอวันคือ วันละ 20 บาท คิดเปนรอยละ 78.10
สว นชอ งทางการไดรั บความรูก ารปอ งกั นโรคฟน ผุข องนักเรีย นส ว นใหญไ ดรั บจากผูปกครอง คิ ด เปน รอ ยละ 82.60
รองลงมาคือ ครูอนามัยโรงเรียน คิดเปนรอยละ 75.50 และเจาหนาที่สาธารณสุข คิดเปนรอยละ 75.50
ความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและการดูแลสุขภาพชองปาก
จากการศึกษา พบวา ระดับความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและการดูแลสุขภาพชองปากของนักเรียนอยูในระดับสูง
คิดเปนรอยละ 59.40 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 37.40 โดยมีคาเฉลี่ย คะแนนความรูเทากับ 7.53
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.03 มัธยฐานเทากับ 8.00 และคาคะแนนต่ําสุด 4 คาสูงสุด 10 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของนักเรียน จําแนกตามระดับความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและการดูแลสุขภาพ
ชองปาก
ความรูระดับสูง

ระดับความรู
(ชวงคะแนนรอยละ 80-100)

จํานวน
92

รอยละ
59.40

ความรูระดับปานกลาง

(ชวงคะแนนรอยละ 60-79)

58

37.40

ความรูระดับต่ํา

(ชวงคะแนนรอยละ 0-59)

5

3.20

เมื่อพิจารณารายขอความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและการดูแลสุขภาพชองปาก พบวา ขอที่กลุมตัวอยางตอบถูกมาก
ที่สุดคือ ความรูเกี่ยวกับฟลูออไรดในยาสีฟนจะชวยปองกันฟนผุได คิดเปนรอยละ 97.40 รองลงมาคือความรูเกี่ยวกับขนม
ประเภท ลูกอม ช็อกโกแลต น้ําอัดลม เปนสาเหตุใหฟนผุ และโรคฟนผุเกิดจากการรับประทานอาหารแลวไมแปรงฟน
คิดเปนรอยละ 96.80 และ 94.80 ตามลําดับ สวนขอที่ตอบถูกนอยที่สุดคือ ความรูเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคฟนผุ
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ 10.30 รองลงมาคือระดับความรุนแรงของโรคฟนผุ คิดเปนรอยละ 25.80
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคฟนผุและการดูแลสุขภาพชองปาก
จากการศึกษาทัศนคติ เ กี่ยวกั บโรคฟน ผุแ ละการดู แ ลสุข ภาพชองปาก พบวา นักเรีย นมีทัศนคติอยูใ นระดั บ
ปานกลาง พบรอยละ 72.90 มีทัศนคติอยูในระดับสูงและทัศนคติระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 13.50 คาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติ
เทากับ 36.0 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.35
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ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของนักเรียน จําแนกตามระดับทัศนคติเกี่ยวกับโรคฟนผุและการดูแลสุขภาพ
ชองปาก
ทัศนคติระดับสูง

ระดับทัศนคติ
(คะแนน > 39.35)

จํานวน
21

รอยละ
13.50

ทัศนคติระดับปานกลาง

(คะแนน 32.65–39.35)

113

72.90

ทัศนคติระดับต่ํา

(คะแนน < 32.65)

21

13.50

155

100.00

รวม
Χ

= 36.00 S.D. = 3.35

เพื่อพิจารณารายขอของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติ พบวา ขอที่นักเรียนเห็นดวยกับขอความมากที่สุด
คือ นักเรียนควรแปรงฟนกอนนอน คิด เปนรอยละ 89.0 รองลงมาคื อ โรคฟนผุเ ปนโรคที่ส ามารถปองกันได คิดเปน
รอยละ 56.80 สวนขอที่ทัศนคติที่ไมถูกตองนักเรียนเห็น ดวยกับขอความมากที่สุด คือ พอแมที่มีฟนผุมากมีแ นวโนม
วาฟนของลูกจะผุมากดวย คิดเปนรอยละ 43.20 มีนักเรียนที่ไมเห็นดวยกับขอความมากที่สุดเพียง รอยละ 3.90
การเขาถึงแหลงขายขนม
จากการศึกษา พบวา นักเรียนสวนใหญซื้อขนมเองเปนประจํา คิดเปนรอยละ 59.40 มีนักเรียนอีกรอยละ 40.0
ที่ซื้อขนมกินเองเปนบางครั้ง สวนบิดา มารดา และบุคคลอื่น เชน ญาติ พี่นอง คุณครู เพื่อน ซื้อขนมใหบางครั้ง คิดเปน
รอยละ 74.20, 72.90 และ 73.50 ตามลําดับ นักเรียนรอยละ 56.80 ซื้อขนมรานคาใกลบานเปนประจํา รอยละ 74.80
ซื้อขนมที่รานสะดวกซื้อ เชน เซเวน เทสโกโลตัส เปนบางครั้ง
การเขาถึงแหลงจําหนายอุปกรณทําความสะอาดฟน
จาการศึกษาการเขาถึงแหลงจําหนายอุปกรณทําความสะอาดฟน พบวา ในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยูสวนใหญ
มีแปรงสีฟนและยาสีฟนจําหนายในชุมชน มีน้ํายาบวนปากจําหนายในชุมชนรอยละ 82.60 สวนไหมขัดฟนมีจําหนาย
ในชุมชนเพียง รอยละ 34.20
การเขาถึงแหลงบริการทันตกรรม
จากการศึ ก ษาการเข า ถึ ง แหล ง บริ ก ารทั น ตกรรม พบว า นั ก เรี ย นเคยเข า รั บ บริ ก ารทั น ตกรรม คิ ด เป น
รอยละ 98.10 ไมเคยเขารับบริการทันตกรรม คิดเปนรอยละ 1.90 สถานที่การเขารับบริการสวนใหญคือ สถานีอนามัย/
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล คิดเปนรอยละ 91.6 รองลงมาคือโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน คิดเปนรอยละ 69.70
และ 56.80 ตามลําดับ
การไดรับสนับสนุนทางสังคม
จากการศึกษาการไดรับสนับสนุนทางสังคม จากครอบครัว ครู เจาหนาที่สาธารณสุข ผูนํานักเรียน และเพื่อน
พบวา บุคคลที่มีสวนสําคัญในการสนับสนุนคือ บุคคลในครอบครัวและครู โดยบุคคลในครอบครัวมีสวนสําคัญที่สุด
ในการสนั บ สนุ น แปรงสี ฟ น และยาสี ฟ น ให นั ก เรี ย น ร อ ยละ 96.10 นอกจากนี้ มี ส ว นในการกระตุ น เตื อ นให แ ปรงฟ น
พานักเรียนไปหาหมอฟนเปนที่ปรึกษาปญหาสุขภาพชองปาก คิดเปนรอยละ 95.50, 94.80 และ 87.10 ตามลําดับ และครู
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มีสวนสนับสนุนในเรื่องการสนับสนุนแปรงสีฟนและยาสีฟน แนะนําใหความรูการปองกันโรคฟนผุ คิดเปนรอยละ 87.70
และกระตุนเตือนใหนักเรียนแปรงฟน คิดเปนรอยละ 83.20 สวนเจาหนาที่สาธารณสุขมีบทบาทสําคัญในการตรวจฟน
ใหนักเรียน การสอนการใชไหมขัดฟน และแนะนําใหความรูการปองกันโรคฟนผุ คิดเปนรอยละ 72.30, 71.60 และ 69.0
ตามลําดับ
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปาก
จากการศึกษา พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางทุกคนเคยไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปาก
ในรอบปที่ผานมา โดยนักเรียนสวนใหญไดรับขอมูลจากครอบครัว/ผูปกครอง ครู และเจาหนาที่สาธารณสุข คิดเปน
รอยละ 82.60, 75.5 และ65.80 ตามลําดับ สําหรับเนื้อหาหรือความรูที่นักเรียนไดรับสวนใหญรอยละ 91.0 ไดรับความรู
เกี่ยวกับการแปรงฟน รอยละ 60.0 ไดรับความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารทีมีผลตอฟน และรอยละ 45.20 ไดรับความรู
เกี่ยวกับการใชไหมขัดฟน
พฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ
จากการศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ พบวา ระดับพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของนักเรียนอยูใน
ระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 73.50 รองลงมาคือระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 14.80 และระดับสูง คิดเปนรอยละ 11.60
โดยคาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุเทากับ 57.55สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.69
ตาราง 4 แสดงจํานวนและรอยละของนักเรียน จําแนกตามระดับพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ

ระดับพฤติกรรม
พฤติกรรมระดับสูง
(คะแนน > 62.24 )
พฤติกรรมระดับปานกลาง
(คะแนน 52.86–62.24)
พฤติกรรมระดับต่ํา
(คะแนน < 52.86)
รวม
Χ = 57.55, S.D. = 4.69

จํานวน
18
114
23
155

รอยละ
11.60
73.50
14.80
100.00

เมื่อจําแนกพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุเปนรายดาน พบวา ความถี่การบริโภคอาหาร จากการศึกษา พบวา
นักเรียนรับประทานอาหารที่มีผลตอการเกิดโรคฟนผุเปนประจําทุกวัน มากที่สุด 3 อันดับ คือ ขนมถุง/ขนมกรุบกรอบ
นมรสหวาน/รสช็อกโกแลต น้ําหวานและหมากฝรั่งที่มีรสหวานผสมน้ําตาล คิดเปนรอยละ 36.80, 18.10 และ 13.50
ตามลําดับ สวนอาหารประเภทขนมเหนียวติดฟน ขนมหวานตาง ๆ ผลไมกวน และผลไมดอง/เชื่อม นักเรียนสวนใหญ
ไม เ คยกิน สํ า หรั บ อาหารที่ดี มี ประโยชน ต อฟ น ไดแ ก นมจื ด หมากฝรั่ง ผสมน้ํา ตาลเที ย ม และผัก ผลไมร สไม ห วาน
มีนักเรียนรับประทานทุกวันรอยละ 54.80, 27.10 และ25.20 ตามลําดับ
การไปพบทันตบุคลากร จากการศึกษา ความถี่การเขารับบริการทางทันตกรรมของนักเรียนในรอบปที่ผานมา
พบวา นักเรียนเคยเขารับบริการทันตกรรม คิดเปนรอยละ 78.10 สวนนักเรียนที่ไมเคยเขารับบริการทันตกรรม คิดเปน
ร อ ยละ 21.90 ความถี่ ก ารเข า รั บ บริ ก ารทั น ตกรรมร อ ยละ 50.30 นั ก เรี ย นจะรั บ บริ ก ารเฉพาะเมื่ อ อาการเท า นั้ น
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รอ ยละ 41.30 เข า รั บ บริ การทั น ตกรรม 1-2 ครั้ ง ต อ ป และร อยละ 9.0 เข า รั บบริ ก ารทัน ตกรรม 3 ครั้ ง ตอ ป ขึ้ น ไป
สวนใหญนักเรียนมารับบริการอุดฟน คิดเปนรอยละ 63.90 รองลงมาคือ ถอนฟน ขูดหินปูน รักษารากฟน และเคลือบ
หลุมรองฟน คิดเปนรอยละ 52.90, 33.50, 12.90 และ 8.40 ตามลําดับ
การทํ า ความสะอาดฟ น นั ก เรี ย นส ว นใหญ แ ปรงฟ น หลั ง ตื่ น นอนตอนเช า โดยปฏิ บั ติ เ ป น ประจํ า ทุ ก วั น
รอยละ 94.20 แตการแปรงฟนกอนนอนมีนักเรียนที่ปฏิบัติเปนประจําเพียงรอยละ 65.20 สําหรับการแปรงฟนหลังอาหาร
กลางวันทําเปนบางครั้ง รอยละ 73.50 นอกจากนี้มีนักเรียนที่ลืมแปรงฟนกอนนอนที่ปฏิบัติเปนบางครั้งรอยละ 56.10 และ
แปรงฟนกอนนอนแลวกินอาหารอีกที่ปฏิบัติเปนประจํา รอยละ 53.50 นักเรียนสวนใหญเคยใชไหมขัดฟนเปนบางครั้ง
รอยละ 53.50 สวนน้ํายาบวนปากมีนักเรียนใชเปนบางครั้งรอยละ 58.10
การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ
ตาราง 5 แสดงการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ

เพศ

B
-0.160

พฤติกรรมการปองกันโรคในชองปาก
S.E
Wald
df
Sig.
0.368
0.190
1
0.663

Exp(B)
0.852

อายุ

0.512

0.486

1.109

1

0.292

1.668

การศึกษาของผูปกครอง

0.780

0.495

2.481

1

0.115

2.181

รายไดของผูปกครอง

0.000

0.000

1.595

1

0.207

1.000

คาขนมที่นักเรียนไดรับ

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

ปจจัย

2

2

X = 19.234, *Sig = 0.05, R = 0.1460, -2LL = 196.544
จากการศึกษาตาราง 5 พบวา สมการสามารถทํานายการพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุโดยรวมไดรอยละ
2
2
14.60 (X = 19.234, *Sig = 0.05, R = 0.1460) โดยมีปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคในชองปาก คือ
ปจจัยเอื้อ สามารถใชทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จากคาสัมประสิทธิ์ สามารถ
เขียนสมการถดถอยโลจิสติค ทํานายโอกาสของพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุไดดังนี้
2
Prob (พฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ) = 1 / 1 + eโดย z = 9.245 + 0.244(ปจจัยเอื้อ)
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วิจารณและสรุปผล
1. ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของนักเรียนที่ศึกษาเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ 12 ป ผูปกครองสวนใหญ
ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป ระดับการศึกษาสูงสุดของผูปกครองจบชั้นมัธยมศึกษา รายไดของผูปกครองรวมกันเฉลี่ยตอ
เดือน อยูในชวงระหวาง 10,000–19,999 บาท และนักเรียนไดรับคาขนมที่เฉลี่ยตอวันคือ 20 บาท โดยฐานะทางครอบครัว
ของนั กเรี ย นส ว นใหญ ฐ านะปานกลาง มี ก ารประกอบอาชี พ และมี ร ายได เ ฉลี่ย ทุ ก เดื อ น ซึ่ง ฐานะทางเศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการเลือกและการจัดอาหารที่เหมาะสมสําหรับเด็กวัยเรียน ครอบครัวที่มีรายไดและฐานะทาง
เศรษฐกิจดีสามารถจัดหาอาหารที่มีคุณภาพมาเลี้ยงดูบุตรไดใหมีสุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้ยังสามารถสนับสนุนดูแลบุตร
ไดอยางดีดวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ศิริพร คุยเพียภูมิ (2555) ศึกษาพบวา ปจจัยดานขอมูลทั่วไป มีคาขนมที่
นักเรียนไดรับตอวันที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพชองปาก
2. ปจจัยนํา ดานความรูเกี่ยวกับโรคฟนผุและการดูแลสุขภาพชองปากอยูในระดับสูง นักเรียนสวนใหญมีความรู
เกี่ยวกับฟลูออไรดในยาสีฟนจะชวยปองกันฟนผุได รองลงมาคือความรูเกี่ยวกับขนมประเภท ลูกอม ช็อกโกแลต น้ําอัดลม
เปนสาเหตุใหฟนผุ และโรคฟนผุเกิดจากการรับประทานอาหารแลวไมแปรงฟน อาจเนื่องจากนักเรียนสวนใหญในพื้น
ศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับฟลูออไรดโดยไดรับการใหคําแนะนําจากครอบครัวและครูเปนประจํา ดานทัศนคติ
เกี่ยวกับโรคฟนผุและการดูแลสุขภาพชองปากอยูในระดับปานกลาง นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ชองปากควรแปรงฟน กอนนอน รองลงมาคื อ โรคฟนผุเ ป นโรคที่ ส ามารถปองกั นได ซึ่ ง สอดคลองกับ การศึก ษาของ
บังอร กล่ําสุวรรณ และคณะ (2552) ศึกษาพบวานักเรียนมีความรูเกี่ยวกับอาหารที่มีน้ําตาลทําใหเกิดโรคฟนผุ และไม
สอดคลองกับศิริพร คุยเพียภูมิ (2555) ศึกษาพบวาความรูเกี่ยวกับฟลูออไรดนอยที่สุด
3. ปจจัยเอื้อ ดานการเขาถึงแหลงจําหนายขนม สวนใหญนักเรียนซื้อขนมกินเองเปนประจําโดยซื้อรานคาใกล
บานเปนประจํา โดยสภาพแวดลอมในชุมชน จะมีผลตอการบริโภคอาหาร ชุมชนแตละแหงจะมีความเชื่อและวัฒนธรรมที่
แตกตางกัน มีการผลิตอาหารในทองถิ่นแตกตางกันซึ่งจะสงผลตอการบริโภคและภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนดวย
การเขาถึงแหลงจําหนายอุปกรณทําความสะอาดชองปากในชุมชนของนักเรียนมีแปรงสีฟน ยาสีฟน และน้ํายาบวนปาก
จําหนาย สวนไหมขัดฟนมีจําหนายนอยในชุมชน ดานการเขาถึงแหลงบริการทางทันตกรรม นักเรียนเคยไปใชบริการ
ทันตกรรม สวนใหญเขารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของทวีชัย สายทอง
(2551) พบวา นักเรียนเคยไปใชบริการทันตกรรมโดยไปใชบริการที่โรงพยาบาลมากที่สุด เหตุผลที่ไปสวนใหญเนื่องจาก
ปวดฟนหรือเสียวฟน การเขาถึงแหลงจําหนายขนมพบวา นักเรียนซื้อขนมกินเองเปนประจําที่รานคาในโรงเรียนและ
นักเรียนสามารถหาซื้อไดสะดวกแตสําหรับไหมขัดฟนมีขายนอยในชุมชน
4. การไดรับสนับสนุนทางสังคม บุคคลในครอบครัวและครูมีบทบาทในการสนับสนุนแปรงสีฟนยาสีฟนให
นักเรียน กระตุนเตือนใหนักเรียนแปรงฟน พานักเรียนไปหาหมอและไดรับคําแนะนําการปองกันโรคฟนผุ สวนเจาหนาที่
สาธารณสุขมีบทบาทในการตรวจฟนใหนักเรียน นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการแปรงฟนและการบริโภคอาหารที่มีผล
ตอฟน โดยไดรับขอมูลจากครอบครัว/ผูปกครอง ครู และเจาหนาที่สาธารณสุข ซึ่งสอดคลองกับทวีชัย สายทอง (2551) ได
ทําการศึกษาพบวา บุคคลในครอบครัวและครู โดยมีสวนในการซื้อแปรงสีฟนและยาสีฟนใหนักเรียน การเตือนใหนักเรียน
แปรงฟน เตือนใหนักเรียนกินขนมนอยลง บุคคลในครอบครัวเปนคนพานักเรียนไปหาหมอฟน สวนเจาหนาที่สาธารณสุขมี
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บทบาทในการตรวจฟนและใหความรูนักเรียน สําหรับเพื่อนนักเรียนมีสวนทําใหนักเรียนเลียนแบบการปฏิบัติทั้งการปฏิบัติ
ที่ไมสงเสริมการปองกันฟนผุ ในสวนของการไดรับขอมูลขาวสารความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปากนั้น จะไดจากพอ
แม ครู ทันตแพทยหรือทันตบุคลากร และการศึกษาของ จุฬนาริน กระพี้แดง (2555) พบวา นักเรียนที่ไมไดรับขอมูล
ขาวสารจากครูมีโอกาสฟนผุมากกวานักเรียนที่ไดรับขอมูลขาวสารจากครู 2.7 เทา
5. พฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ พฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของนักเรียนอยูในระดับปานกลาง นักเรียน
รับประทานอาหารที่มีผลตอการเกิดโรคฟนผุคือ ขนมถุง/ขนมกรุบกรอบ นมรสหวาน/รสช็อกโกแลต เปนประจําทุกวัน
สวนอาหารประเภทขนมเหนียวติดฟน ขนมหวานตาง ๆ ผลไมกวน และผลไมดอง/เชื่อม นักเรียนสว นใหญไมเคยกิน
สํ า หรั บ อาหารที่ ดี มี ป ระโยชน ต อ ฟ น ได แ ก นมจื ด หมากฝรั่ ง ผสมน้ํ า ตาลเที ย ม และผั ก ผลไม ร สไม ห วาน นั ก เรี ย น
รับประทานเปนบางครั้ง สอดคลองกับการศึกษาของสุณี วงคคงคาเทพ (2554) พบวา น้ําตาลเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของ
การเกิดฟนผุ จํานวนฟนผุเพิ่มขึ้นเมื่อความเขมขนของน้ําตาลเพิ่มขึ้น และแนวโนมวาความถี่ในการกินทําใหเกิดฟนผุเพิ่มขึ้น
ถาบริโภคน้ําตาลปริมาณตาง ๆ จะทําใหเกิดฟนผุนอยจนถึงระดับหนึ่ง การเกิดฟนผุจะเพิ่มสูงขึ้นมาก และการศึกษาของ
รอยัน หะยีมะเย็ง (2552) พบวา นักเรียนสวนมากชอบอาหารรสหวาน ปานกลางแตบริโภคบอย การบริโภคอาหารรส
หวานของนักเรียนมีผลตอการเกิดโรคฟนผุ และรับประทานอาหารรสหวานประจํามีโอกาสเสี่ยวเกิดโรคฟนผุมากกวา
นักเรียนที่รับประทานเปนครั้งคราว
การไปพบทันตบุคลากร ความถี่การเขารับบริการทางทันตกรรมของนักเรียนในรอบปที่ผานมา นักเรียนสวน
ใหญเคยเขารับบริการทันตกรรมและจะรับบริการเฉพาะเมื่ออาการเทานั้น โดยการรักษาอุด ถอนฟน ขูดหินปูน รักษาราก
ฟ น ซึ่ ง การศึ ก ษาของธริ น ธร เหล า กุ ล ดิ ล ก (2552) พบว า เพศและประสบการณ ใ นการรั บ บริ ก ารทั น ตกรรม มี
ความสัมพันธกับความวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรมโดยเพศหญิงมีแนวโนมที่จะมีความวิตกกังวลตอการรับ
บริการทางทันตกรรมสูงกวาเพศชาย ความวิตกกังวลตอการรับบริการทางทันตกรรม มีความสัมพันธกับจํานวนฟนผุ
(DT), จํานวนฟนที่ถูกถอนอันเนื่องมาจากฟนผุ (MT) และจํานวนฟนผุ อุด ถอน
การทําความสะอาดฟน นักเรียนสวนใหญแปรงฟนดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรดหลังตื่นนอนตอนเชาและการ
แปรงฟนกอนนอน สําหรับการแปรงฟนหลังอาหารกลางวันทําเปนบางครั้ง นอกจากนี้ยังมีนักเรียนบางสวนที่ลืมแปรงฟน
กอนนอน และแปรงฟนกอนนอนแลวกินอาหารอีกที่ปฏิบัติ นักเรียนสวนใหญเคยใชไหมขัดฟนและใชน้ํายาบวนปากเปน
บางครั้ง สอดคลองการศึกษาของวิไลวรรณ แสงชูด (2552) มีการดูแลทันตสุขภาพตนเองระดับปานกลาง การดูแล
ทันตสุขภาพตนเองของนักเรียนมีผลตอการเกิดโรคฟนผุ โดยนักเรียนรับประทานอาหารรสหวานบอย ถานักเรียนดูแล
ทั น ตสุ ข ภาพตนเองไม ดี มี โ อกาสเสี่ ย งเกิ ด โรคฟ น ผุ ม ากกว า นั ก เรี ย นที่ ดู แ ลทั น ตสุ ข ภาพดี และการศึ ก ษาของอั ญ ชลี
มะเหศวร (2551) พบวา นักเรียนประถมศึกษาที่ไมแปรงฟนหลังรับประทานอาหารกลางวันจะมีฟนผุสูงกวานักเรียนที่
แปรงฟนหลังรับประทานอาหารกลางวัน ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหนักเรียนดูแลทันตสุขภาพตนเองอยางสม่ําเสมอ
6. ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุ คือ ปจจัยเอื้อ เปนแหลงทรัพยากรที่มีความสัมพันธตอ
การแสดงพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดแก การเขาถึงแหลงจําหนายขนม การ
เขาถึงแหลงจําหนายอุปกรณทําความสะอาดชองปาก และการเขาถึงแหลงใหบริการทันตกรรม ซึ่งนักเรียนมีโอกาสเลือก
ซื้ออาหารบริโภคที่มีประโยชนตอสุขภาพฟน ไดสะดวกจากรานคาใกลบานในชุมชน และในชุมชนมีแหลงจําหนายอุปกรณ
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ทําความสะอาดชองปาก เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน และน้ํายาบวนปาก ทําใหนักเรียนสามารถเลือกซื้อไดงาย นอกจากนี้
นักเรียนสวนใหญไปใชบริการทันตกรรมเพื่อตรวจรักษาสุขภาพชองปาก โดยเขารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลใกลชุมชนที่อาศัย ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของทวีชัย สายทอง (2551)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานความรูและทัศนคติเกี่ยวกับโรคฟนผุและการดูแลสุขภาพชองปาก ควรมีการจัดนิทรรศการหรือการเรียน
การสอนใหความรูความเขาใจ โดยครู เจาหนาที่ทันตสาธารณสุข โดยออกแบบสื่อใหมีความแปลกใหมและนาสนใจ
ใหนัก เรียนมีความรูความเข าใจที่ถูกต องเกี่ ยวกับ สาเหตุการเกิด โรคฟ นผุแ ละการแปรงฟนที่ ถูกวิธี เพื่อ นําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกตองดวย
2. ดานปจจัยเอื้อควรสงเสริมใหนักเรียนรูจักเลือกรับประทานอาหารที่เปนประโยชนตอรางกายและสุขภาพฟน
โดยโรงเรียนมีสวนรวมสรางนโยบายไมขายขนมหวาน น้ําอัดลมในโรงเรียน และการเลือกใชอุปกรณทําความสะอาด
ชองปากที่เ หมาะสม เชน แปรงสีฟ น ยาสีฟน ไหมขัดฟน เปนตน รวมทั้งรณรงคใหต รวจสุขภาพชองปากประจําปทั้ง
ครอบครัว เพื่อใหเกิดการใสทันตสุขภาพทุกคน
3. สงเสริมใหจัดกิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารกลางวันทุกวันอยางสม่ําเสมอ โดยอาศัยความรวมมือจากครูและ
ผูนํานักเรียนเปนผูควบคุม มีการจัดหาอุปกรณแปรงสีฟนและยาสีฟนสนับสนุน รวมถึงเตรียมสถานที่แปรงฟนที่เหมาะสม
นอกจากนี้ควรสงเสริมกิจกรรมแปรงฟนกอนนอน โดยผูปกครองหรือพอแมที่อาศัยอยูดวยเปนผูควบคุม เพื่อฝกนิสัยรัก
ทันตสุขภาพและการกระตุนใหนักเรียนดูแลสุขภาพชองปากสม่ําเสมอ
4. การสนับสนุนทางสังคมบุคคลที่มีความสําคัญมากที่สุดคือสถานบันครอบครัว เชน พอ แม ดังนั้นจึงควร
สงเสริมความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการโรคฟนผุและพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุใหแกพอ แม โดยการจัดกิจกรรมให
ความรูและกิจกรรมเยี่ยมบาน เพื่อจะนําไปใหความรูแกเด็กนักเรียนไดอยางถูกตองตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาในลักษณะเชิงคุณภาพ ในดานพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของ
นักเรียน เพื่อจะไดนําไปสูการสงเสริมพฤติกรรมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกตองและสอดคลองกับแนวทางการ
ปฏิบัติของนักเรียน
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม ในเรื่องประเภทของสื่อที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนหรือมี
อิทธิพลตอการรับรูเกี่ยวกับโรคฟนผุ การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดโรคฟนผุ เปนตน
3. ควรมีการศึกษาเชิง ทดลองในรูปแบบ การวิจัยเพื่อการพัฒ นา (Research and Development) เพื่อพัฒ นา
รูปแบบของการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาไดอยางยั่งยืน
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมของสตรีในตําบลเกาะชาง อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยศึกษาจากกลุมประชากรสตรีที่มีอายุ 30-70 ป จํานวน 3,347 คน ขนาดของ
กลุมตัวอยางคํานวณโดยใชสูตรของ Taro Yamane ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 388 คน โดยใชวิธีการสุมแบบงาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น วิเคราะหขอมูลโดยหาคาสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแคว และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน การรับรูความรุนแรงของโรคมะเร็งเตานมการรับรู
ผลประโยชน แ ละอุ ปสรรคของการตรวจเตา นมดว ยตนเอง มีค วามสั ม พั น ธ กับ พฤติก รรมการเฝ าระวั ง มะเร็ง เต านม
ดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมและการตรวจ
เตานมดวยตนเองและการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมดานการไดรับขาวสารเรื่องโรคมะเร็งเตานมและดานการไดรับขาวสาร
เรื่ อ งการตรวจเต า นมด ว ยตนเอง มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการเฝ า ระวั ง มะเร็ ง เต า นมด ว ยวิ ธี ก ารตรวจเต า นม
ดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนปจจัยอื่น ๆ เชน สถานภาพสมรส จํานวนบุตร อาชีพหลัก อายุ
ที่มีประจําเดือนครั้งแรก การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งเตานม แรงจูงใจดานสุขภาพ และทัศนคติตอการตรวจ
เตานมดวยตนเอง พบวาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: พฤติกรรมการเฝาระวัง 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
ป จ จุ บั น โรคมะเร็ ง เป น โรคไม ติ ด ต อที่ มี ค วามสํ า คั ญ และเป น ปญ หาทางสาธารณสุ ข ของทุก ประเทศทั่ ว โลก
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
(ที่มีอายุเกิน 15 ป) ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งภายใน 5 ปกอน มะเร็งที่ไดรับการวินิจฉัยมากที่สุดในโลก คือ มะเร็งปอด
(1.8 ลาน หรือ 13% ของโรคมะเร็งทั้งหมด) มะเร็งเตานม (1.7 ลาน หรือ 11.9%) มะเร็งลําไสใหญ (1.4 ลาน หรือ 9.7%)
สาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่พบบอยที่สุดตามลําดับคือ 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 มีผูหญิงที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคมะเร็งเตานม
รายใหมถึง 1.7 ลานคน และมียอดผูไดรับการวินิจฉัยเปนโรคมะเร็งเตานมภายใน 5 ปกอนถึง 6.3 ลานคน หลังจากการประเมิน
ป พ.ศ. 2551 พบวา อุบัติการณของมะเร็งเตานมเพิ่มขึ้นมากกวา 20% ระหวางที่อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 14% มะเร็ง
เตานมเปนสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดในผูหญิงจากโรคมะเร็งทั้งหมด (มีการเสียชีวิตถึง 522,000 คน ในป พ.ศ. 2555)
สาเหตุของมะเร็งเตานมยังไมทราบแนชัด แตสตรีทุกคนมีความเสี่ยงโดยเฉพาะสตรีที่มีอายุมากกวา 30 ปขึ้นไป
โอกาสรักษาใหหายและมีอัตราการรอดชีวิตสูงกวา พบในระยะหลัง ๆ วิธีการปองกันมะเร็งเตานมที่ดีที่สุด คือ การตรวจ
เพื่อคนหาใหไดเร็วที่สุด (Early Detection) ซึ่งการตรวจหามะเร็งเตานม มี 3 วิธี คือ 1) การตรวจดวยเครื่องเอกซเรยเตานม
(Mammogram) 2) การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย (Clinical Breast Examination) 3) การตรวจเตานมดวยตนเอง
(Breast Self Examination) มะเร็ง เตานมเปนมะเร็ง ที่สามารถตรวจคนหาความผิด ปกติไดดวยตนเอง เพราะการตรวจ
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เตานมดวยตนเองอยางถูกตองเปนประจํานั้นจะทําใหทราบถึงสภาพที่ปกติของเตานม ซึ่งหากไดรับการวินิจฉัยและรักษา
อยางรวดเร็ว จะลดความรุนแรงของการเปนมะเร็งเตานมได ดังนั้น วิธีที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ คือ การตรวจเตานม
ดวยตนเอง แตจากการสํารวจพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีไทย ในป พ.ศ. 2555 พบวา สตรีอายุ 30-70 ป
ตรวจเตานมดวยเอง รอยละ 74 ตรวจเปนประจําสม่ําเสมอ รอยละ 56 และตรวจถูกตองมีเพียงรอยละ 21 และที่สําคัญ
อีกประการหนึ่ง คือ ผูที่พบความผิดปกติตองไดรับการตรวจวินิจฉัยและการสงตอเพื่อใหไดรับการรักษาอยางรวดเร็ว
การดําเนินงานโครงการการดูแลและเฝาระวังสตรีไทยจากมะเร็งเตานม จึงควรใหสตรีทุกคนมีการดูแลและเฝาระวังตนเอง
การพัฒนาคุณภาพผูใหบริการ ระบบบริการของหนวยบริการสาธารณสุข ใหมีระบบบริการที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
พัฒนาระบบสารสนเทศและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายใหมีความรู และทักษะในการดูแลและเฝาระวังมะเร็งเตานม
เพื่อชวยเผยแพรและกระตุนเตือนสตรีในชุมชนใหเกิดความตระหนักในการดูแลตนเอง ซึ่งจะสงผลใหสตรีไทยมีสุขภาพดี
และมีความสุข ในการดําเนินชีวิต และเปนการลดอัตราการเกิด โรคมะเร็ง ในสตรีที่เ ปน ปญหาสาธารณสุขที่สําคัญใน
ประเทศไทย (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557) โดยในพื้นที่ตําบลเกาะชาง อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา
สาเหตุการตายอันดับหนึ่งคือโรคมะเร็ง อัตราตาย 145.54 ตอแสนประชากร และมะเร็งเตานมเปนสาเหตุการตายอันดับ
หนึ่งของประชากรเพศหญิง อัตราตาย 59.93 ตอแสนประชากร (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะชาง, 2556)
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย ในฐานะเจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข ที่ ต อ งดํ า เนิ น การควบคุ ม ป อ งกั น โรคในชุ ม ชนได ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญนี้ จึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมนาจะสงผลทําใหเกิดแรงจูงใจที่ทําให
เกิดพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเอง และเปนแนวทางการศึกษา เพื่อนํามาใชเปน
ขอมูลในการวางแผนใหความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานม และวิธีการตรวจเตานมดวยตนเอง รวมทั้งสงเสริมใหสตรีตรวจ
เตานมดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ ซึ่งเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยคนพบความผิดปกติของเตานมไดในระยะแรก เพื่อใหไดรับการ
รักษาอยางทันทวงทีและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเตานมลง ซึ่งเปนกิจกรรมหนึ่งที่จะนําไปสูการมีสุขภาพดีถวน
หนาตอไป

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงวิเคราะหแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Analysis Study) ดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลตามจํานวนกลุมตัวอยางที่จะศึกษาระหวางเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม2557 ในสตรีอายุ 30-70 ป ตําบลเกาะชาง
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
วัสดุอุปกรณ
การศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องมือ คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง และไดผานการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน และทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยนําไปทดลองใชกับสตรีตําบลแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น โดยใชวิธีของ Cronbach โดยใชโปรแกรมหาคาความเชื่อมั่น
แบบสอบถามทั้งหมดเทากับ 0.7 ประกอบดวย 6 สวน ไดแก สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลสวนที่ 2
แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับความรู สวนที่ 3 แบบสอบถามขอมูล การรับรูตามโครงสรางแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
สวนที่ 4 แบบสอบถามดานทัศนคติตอการตรวจเตานมดวยตนเอง สวนที่ 5 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
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การตรวจเตานมดวยตนเองสว นที่ 6 แบบสอบถาม การรับแรงสนับสนุนทางสัง คมเกี่ยวกับการไดรับขอมูล ขาวสาร
เรื่องโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานมดวยตนเอง
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนสตรีที่มีอายุ 30-70 ป และอาศัยอยูในพื้นที่
ตําบลเกาะชาง อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 3,347 คน ขนาดของกลุมตัวอยางคํานวณโดยใชสูตรของ Taro
Yamane ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 388 คน ใชวิธีการสุมแบบงายกลุมตัวอยาง และการวิจัยครั้งนี้ไดรับใบรับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้
1. จัดเตรียมแบบสอบถาม ที่ไดรับปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญตามจํานวนกลุมเปาหมาย
2. ขอความรวมมืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในการสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล
3. อธิบายชี้แจงวัตถุประสงคของการทําวิจัย วิธีการใชแบบสอบถามและสาธิตวิธีการเก็บขอมูลเปนตัวอยางแก
อาสาสมัครสาธารณสุข
4. อาสาสมัครสาธารณสุขดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามจํานวนกลุมตัว อยางที่จะศึกษาระหวางเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม2557
5. รวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของคําตอบ แลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูลวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะห มีดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก ลักษณะดานบุคคล ใชคาความถี่รอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการเฝาระวังโรคมะเร็งเตานมดวยวิธีการ
ตรวจเตานมดวยตนเอง โดยวิเคราะหความสัมพันธดวยสถิติไคสแคว (Chi-Square) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานมดวยตนเอง การรับรูโอกาส
เสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งเตานม การรับรูความรุนแรงของการเกิดโรคมะเร็งเตานมการรับรูผลประโยชนและอุปสรรค
ตอการตรวจเตานมดวยตนเอง แรงจูงใจดานสุขภาพ ทัศนคติตอการตรวจเตานมดวยตนเองและปจจัยแรงสนับสนุน
ทางสังคมดานการรับรูขาวสารเรื่องโรคมะเร็งเตานมและขาวสารเรื่องการตรวจเตานมดวยตนเองกับพฤติกรรมการเฝา
ระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเอง โดยใชสถิติวิเคราะหความสัมพันธ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
(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 มีประจําเดือนครั้งแรกเมื่ออายุ 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 ระดับความรูเรื่อง
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
และอยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 79.9,18.0 และ 2.1 ตามลําดับการไดรับขอมูลขาวสารเรื่องโรคมะเร็งเตานมของกลุมตัวอยาง
พบวาสวนใหญอยูในระดับดีและไมเคยไดรับขอมูลขาวสารเรื่องโรคมะเร็งเตานมซึ่งอยูในระดับตองปรับปรุง คิดเปนรอยละ
96.9 และ 3.1 ตามลําดับและพบวาสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารเรื่องการตรวจเตานมดวยตนเองอยูในระดับดี และไมเคย
ไดรับขอมูลขาวสารเรื่องการตรวจเตานมดวยตนเอง ซึ่งอยูในระดับตองปรับปรุง คิดเปนรอยละ 96.4 และ 3.6 ตามลําดับ
ระดับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญมีการปฏิบัติเปนประจํา รองลงมามีการปฏิบัติ
เปนบางครั้ง และไมเคยปฏิบัติเลย คิดเปนรอย 50.2, 42.8 และ 7.0 ตามลําดับ
ตาราง 1 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธร ะหวา งปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตา นม
ดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเอง
ปจจัยสวนบุคคล

พฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเอง

1. อายุ
2. สถานภาพสมรส
3. จํานวนบุตร
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพหลัก
6. รายไดตอเดือน
7. อายุที่มีประจําเดือนครั้งแรก

χ2

P-value

22.180

0.001*

56.932
43.633
63.986
21.588

0.116
0.741
0.000*
0.096

19.600
46.348

0.012*
0.406

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจ
เตานมดวยตนเอง เมื่อพิจารณาความสัมพันธทางสถิติดวยคาไควสแควร พบวา อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนสถานภาพสมรส จํานวนบุตร อาชีพ และอายุที่มีประจําเดือนครั้งแรก พบวาไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 2 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยนํากับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานม
ดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเอง
พฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวย
วิธีการตรวจเตานมดวยตนเอง

ปจจัยนํา

r
0.144
0.097
0.107
0.122
0.026
0.047
0.152
0.227

ความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานม
การรับรูโอกาสเสีย่ งของการเกิดโรค
การรับรูความรุนแรงของโรค
การรับรูผลประโยชนและอุปสรรค
แรงจูงใจดานสุขภาพ
ทัศนคติตอการตรวจเตานมดวยตนเอง
การไดรบั ขาวสารเรื่องโรคมะเร็งเตานม
การไดรบั ขาวสารเรื่องการตรวจเตานมดวยตนเอง

P-Value
0.004**
0.057
0.035*
0.016*
0.609
0.355
0.003**
0.000**

หมายเหตุ: *p < 0.05, **p < 0.01
จากการศึกษาความสัมพันธทางสถิติ โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) พบวาความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจ
เตานมดวยตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ยังพบวา การรับรูความรุนแรงของโรคมะเร็งเตานม
และการรับรูผลประโยชนและอุปสรรคของการตรวจเตานมดวยตนเอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็ง
เตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทางตรงกันขามการรับรูโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดโรคมะเร็งเตานม แรงจูงใจดานสุขภาพและทัศนคติตอการตรวจเตานมดวยตนเอง พบวาปจจัยเหลานี้ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

วิจารณและสรุปผล
1. ลักษณะปจจัยสวนบุคคล
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวาอายุ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจ
เตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาของชญานิศ พรมเอี่ยม
(2553) ไดศึกษาปจจัยพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีไทย สถานีอนามัยบานหัวมะหินฝน ตําบลแมมะ
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา อายุ มีอํานาจในการพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และปราณปรี ย า โคสะสุ (2552) ได ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการตรวจเต า นมด ว ยตนเองของสตรี
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ผลการศึ ก ษาพบว า พฤติ ก รรมการตรวจเต า นมด ว ยตนเองของสตรี
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อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมีการปฏิบัติเปนประจํา อายุมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจ
เตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตขัดแยงกับปรารถนา สถิตวิภาวี
(2552) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมของสตรีไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา อายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และปราณปรียา โคสะสุ (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี มีการปฏิบัติเปนประจํา อายุ ไมมีความสัมพันธทางบวก กับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรี
อาสาสมัครสาธารณสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวาสถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานม
ดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาของ ชญานิศ
พรมเอี่ยม (2553) ไดศึกษาปจจัยพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีไทย สถานีอนามัยบานหัวมะหินฝน
ตําบลแมมะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา สถานภาพสมรส ไมมีอํานาจในการพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานม
ด วยตนเองอย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 และปรารถนา สถิ ตวิ ภาวี (2552) ได ศึ กษาป จจั ยที่ มี ความสั มพั นธ
กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมของสตรีไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา
สถานภาพสมรส ไมมคี วามสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว า จํ า นวนบุ ต ร ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการเฝ า ระวั ง มะเร็ ง เต า นม
ดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงวาจํานวนบุตรไมมีผลตอพฤติกรรม
การเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเอง
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวาระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวย
วิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งขัดแยงกับชญานิศ พรมเอี่ยม (2553) ไดศึกษา
ปจจัยพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีไทย สถานีอนามัยบานหัวมะหินฝน ตําบลแมมะ อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก พบวา ระดับการศึกษา มีอํานาจในการพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปรารถนา สถิตวิภาวี (2552) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานมของสตรีไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปราณปรียา โคสะสุ (2552) ไดศึกษา
พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรม
การตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมีการปฏิบัติเปนประจํา ระดับการศึกษา
ไมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา อาชีพหลัก ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการ
ตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาของชญานิศ พรมเอี่ยม
(2553) ไดศึกษาปจจัยพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีไทย สถานีอนามัยบานหัวมะหินฝน ตําบลแมมะ
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา อาชีพหลัก ไมมีอํานาจในการพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปรารถนา สถิตวิภาวี (2552) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเตานมของสตรีไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา อาชีพหลัก ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานม
ดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งขัดแยงกับชญานิศ พรมเอี่ยม (2553)
ไดศึกษาปจจัยพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีไทย สถานีอนามัยบานหัวมะหินฝน ตําบลแมมะ
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมีอํานาจในการพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปรารถนา สถิตวิภาวี (2552) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมของสตรีไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และปราณปรียา โคสะสุ
(2552) ไดศึกษาพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา
พบวาพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมีการปฏิบัติเปนประจํา
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวาอายุที่มีประจําเดือนครั้งแรก ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็ง
เตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงวาอายุที่มีประจําเดือนครั้งแรก
ไมมีผลตอพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเอง
2. ปจจัยนํามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเอง
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวาความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานมดวยตนเอง มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมี
ความสอดคลองกับการศึกษาของปรารถนา สถิตวิภาวี (2552) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเตานมของสตรีไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ความรูเรื่องโรคมะเร็งเตา
นมและการตรวจเตานมดวยตนเอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 แตขัดแยงกับปราณปรียา โคสะสุ (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัคร
สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานีมีการปฏิบัติเปนประจํา ความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานมดวยตนเอง ไมมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งเตานม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีความสอดคลอง
กับการศึกษาของชญานิศ พรมเอี่ยม (2553) ไดศึกษาปจจัยพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีไทย
สถานีอนามัยบานหัวมะหินฝน ตําบลแมมะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งเตานม
ไมมีอํานาจในการพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตขัดแยงกับ
ปรารถนา สถิตวิภาวี (2552) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมของสตรีไทย
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ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งเตานม มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ปราณปรียา โคสะสุ (2552)
ไดศึกษาพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา
พฤติกรรมการตรวจเตา นมดว ยตนเองของสตรี อาสาสมัครสาธารณสุข จั ง หวัด อุบลราชธานีมีการปฏิบั ติเ ปน ประจํ า
การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งเตานมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรี
อาสาสมัครสาธารณสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา การรับรูความรุนแรงของโรคมะเร็งเตานม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวัง
มะเร็ง เตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดว ยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่ง มีความสอดคลองกั บ
การศึกษาของปรารถนา สถิตวิภาวี (2552) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม
ของสตรีไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา การรับรูความรุนแรงของโรคมะเร็งเตานม มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปราณปรียา โคสะสุ (2552) ไดศึกษา
พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรม
การตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมีการปฏิบัติเปนประจํา การรับรูความรุนแรง
ของโรคมะเร็งเตานมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แตขัดแยงกับชญานิศ พรมเอี่ยม (2553) ไดศึกษาปจจัยพยากรณพฤติกรรมการตรวจ
เตานมดวยตนเองของสตรีไทย สถานีอนามัยบานหัวมะหินฝน ตําบลแมมะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา การรับรูความรุนแรง
ของโรคมะเร็งเตานมไมมีอํานาจในการพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา การรับรูผลประโยชนและอุปสรรคของการตรวจเตานมดวยตนเอง มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมี
ความสอดคลองกับการศึกษาของดาริน โตะกานิ และคณะ (2552) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลพฤติกรรมการตรวจเตานม
ดวยตนเองของสตรีที่มารับบริการในคลินิกวัยทองของโรงพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองคือ การรับรูประโยชนของการตรวจเตานมดวยตนเองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และ ปรารถนา สถิตวิภาวี (2552) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเตานมของสตรีไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา การรับรูผลประโยชนและ
อุปสรรคของการตรวจเตานมดวยตนเอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตขัดแยงกับปราณปรียา โคสะสุ (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรี
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ผลการศึ ก ษาพบว า พฤติ ก รรมการตรวจเต า นมด ว ยตนเองของสตรี
อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมีการปฏิบัติเปนประจํา การรับรูผลประโยชนและอุปสรรคของการตรวจเตานม
ดวยตนเอง ไมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวาแรงจูงใจดานสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานม
ดวยวิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งขัดแยงกับปรารถนา สถิตวิภาวี (2552)
ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมของสตรีไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจดานสุขภาพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ทัศนคติตอการตรวจเตานมดวยตนเอง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวัง
มะเร็ง เต านมด ว ยวิ ธี การตรวจเตา นมดว ยตนเองกัน อย างมี นั ยสํ า คั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05ซึ่ ง มี ความสอดคลอ งกั บ
การศึกษาของชญานิศ พรมเอี่ยม (2553) ไดศึกษาปจจัยพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีไทย
สถานีอนามัยบานหัวมะหินฝน ตําบลแมมะอําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา ทัศนคติตอการตรวจเตานมดวยตนเอง
ไมมีอํานาจในการพยากรณพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตขัดแยงกับ
ทิพวันย เฑียรฆโรจน (2553) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของกลุมสตรีอายุ 35 ป
ขึ้นไป ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองอยูในระดับปานกลาง ทัศนคติตอการตรวจ
เตานมดวยตนเองการคลอยตามกลุมอางอิงการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
พฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการ
ตรวจเตานมดวยตนเอง
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมดานการไดรับขาวสารเรื่องโรคมะเร็งเตานม
และดานการไดรับขาวสารเรื่องการตรวจเตานมดวยตนเอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวย
วิธีการตรวจเตานมดวยตนเองกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาของดาริน โตะ
กานิ และคณะ (2552)ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีที่มารับบริการในคลินิกวัย
ทองของโรงพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ผลการศึกษาพบวาการไดรับขาวสารเรื่องโรคมะเร็งเตานมและดาน
การไดรับขาวสารเรื่องการตรวจเตานมดวยตนเอง โดยเฉพาะสื่อวิทยุ/โทรทัศน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และปราณปรียา โคสะสุ (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัด
อุ บ ลราชธานี ผลการศึ ก ษาพบว า พฤติ ก รรมการตรวจเต า นมด ว ยตนเองของสตรี อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
อุบลราชธานีมีการปฏิบัติเปนประจํา การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมดานการไดรับขาวสารเรื่องโรคมะเร็งเตานมและดาน
การไดรับขาวสารเรื่องการตรวจเตานมดวยตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของ
สตรีอาสาสมัครสาธารณสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเฝาระวังมะเร็งเตานมดวยวิธีการตรวจ
เตานมดวยตนเอง เพื่อที่จะไดขอมูลเชิงประจักษและควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองในสตรีกลุม
อื่น ๆ ดวย เชน กลุมนักเรียนสตรีทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมนักศึกษาสตรีในระดับอุดมศึกษา
และระดับมหาวิทยาลัย
2. จากผลการวิจัยพบวา ความรูเรื่องโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานมดวยตนเองการรับรูความรุนแรง
ของโรคมะเร็งเตานมการรับรูผลประโยชนและอุปสรรคของการตรวจเตานมดวยตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การตรวจเตานมดวยตนเอง ดังนั้น ควรเนนใหเห็นในเรื่องเหลานี้ดวยการจัดโปรแกรมใหความรูและฝกทักษะในการตรวจ
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เตานมแกส ตรีตอไป และควรมีการศึกษาการมีสวนรว มของผูชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น กระตุนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนดานการตรวจเตานมดวยตนเอง เพื่อประโยชนตอการพัฒนาสุขภาพอยางยั่งยืนและ
เกิดผลโดยรวมจากการดําเนินการอยางมีสวนรวมในอนาคตตอไป
3. ควรมีการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานหรือกระบวนการประชาสัมพันธ การถายทอด
องคความรู จากเจาหนาที่สาธารณสุขสูสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนอยางจริงจัง เพื่อใหทราบประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกระบวนการถายทอดองคความรู ทั้งนี้เพื่อใหเกิดรูปแบบมาตรฐานในการใหสุขศึกษาเกี่ยวกับความรู
เรือ่ งโรคมะเร็งเตานมและการตรวจเตานมดวยตนเอง
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ปจจัยทีม่ ีผลตอพฤติกรรมการเลีย้ งลูกดวยนมแมอยางนอย 6 เดือน ของมารดา
ในโครงการตําบลนมแมเพือ่ สายใยรักแหงครอบครัว โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
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บทคัดยอ
การวิจ ัย เชิง พรรณนานี ้ มีว ัต ถุป ระสงคเ พื ่อ ศึก ษา ปจ จัย ที ่ม ีผ ลตอ พฤติก รรมการเลี ้ย งลูก ดว ยนมแม
อยา งนอ ย 6 เดือ น ของมารดาในโครงการตํา บลนมแมเ พื่อ สายใยรัก แหง ครอบครัว โรงพยาบาลสง เสริม สุข ภาพ
ตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยาง ไดแก หญิงหลังคลอดของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตํ า บลทา ขา ม อํ า เภอเวีย งแกน จัง หวัด เชีย งราย ที ่ม ีบ ุต รอายุ 6 เดือ นถึง 1 ป จํ า นวน 130 คน เครื ่อ งมือ ที ่ใ ช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยการทดสอบคุณภาพ โดยอยูในเกณฑที่ยอมรับได วิเคราะหขอมูล
โดยใชโ ปรแกรมสํา เร็จ รูป สถิติที่ใ ชวิเ คราะห ไดแ ก คา รอ ยละ สว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน วิเ คราะหห าความสัม พัน ธ
ระหวางปจจัยตาง ๆ กับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน ดวยสถิติ chi–square
ผลการวิจ ัย ที ่สํ า คัญ พบวา ปจ จัย ที ่ม ีค วามสัม พัน ธก ับ พฤติก รรมการเลี ้ย งลูก ดว ยนมแมอ ยา งเดีย ว
อยางนอย 6 เดือน สวนใหญมีพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในระดับดี ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัย
ตาง ๆ กับการเลี้ยงลูกดว ยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน พบวามีการไดรับขอมูล และคําแนะนําเกี่ยวกับการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม จากบุคลากรทางการแพทยในสถานพยาบาล และการไดรับขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม จากสื่อตาง ๆ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.05)
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คําสําคัญ: เลี้ยงลูกดวยนมแม มารดาหลังคลอด พฤติกรรมการเลี้ยงลูก

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
การเลี้ยงลูกดวยนมแมเปนรากฐานเริ่มตนของการสงเสริมสุขภาพของเด็กในชวงระยะ 2-3 ปแรกของชีวิต
เพราะนมแมเปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการที่สมดุลและดีที่สุดสําหรับทารกและเด็กเล็ก เหมาะสมตอการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของรางกาย สมอง จอประสาทตา และอวัยวะอื่นๆที่รางกายยังพัฒนาไมเต็มที่ รวมทั้งปองกันการเกิดโรค
ตางๆที่พบบอยในทารก เชนโรคอุจจาระรวง โรคระบบทางเดินหายใจและโรคภูมิแพนอกจากนี้นมแมยังมีผลตอสุขภาพใน
ระยะยาวอีกมากมาย (กุสุมา ชูศิลป, 2550)
นมแมดีมีประโยชน และไดรับการใชเปนเกณฑมาตรฐานสําหรับการเลี้ยงทารก โดยตั้งแต พ.ศ. 2522 องคการ
อนามัยโลก แนะนําใหแมเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว โดยไมใหอาหารอื่น แมแตน้ําในระยะทารกอายุ 4-6 เดือนแรก
ตอมาในป พ.ศ. 2544 องคการอนามัยโลกแนะนําใหแมเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนเต็ม จึงเริ่มปอนอาหารอื่น
และน้ํา พรอมกินนมแมควบคูไปดวย จนลูกอายุ 2 ป หรือนานกวานั้น การดําเนินงานดานการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวย
นมแมในประเทศไทยเริ่มตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) และตอเนื่องจน
ถึงปจจุบัน โดยในป พ.ศ. 2547 กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศนโยบาย แนะนําใหแมเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยาง
นอย 6 เดือน และตั้งเปาหมายไววา เมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2549) ทารกควรไดรับ
นมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน อยางนอยรอยละ 30 แตถาติดตามผลการดําเนินการเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแมนั้นพบวา
การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย 4 เดือนที่ผานมาตั้งแตป 2536-2544 พบตั้งแตรอยละ 1.0-16.3 ซึ่งตัวเลข
ของการเลี้ยงลูกดวยนมแมยัง อยูในเกณฑต่ําและไมบรรลุเ ปาหมาย โรงพยาบาลเวียงแกน อําเภอเวียงแกน จัง หวั ด
เชียงราย ไดดําเนินการตามโครงการสายสัมพันธแม-ลูก และโครงการสายใยรักแหงครอบครัว เพื่อใหมารดาไดตระหนัก
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และเลี้ยงลูกดวยนมแม อยางเดียวอยางนอย 6 เดือนและใหนานขึ้นอยางนอย 2 ปหรือนานกวานั้น แตผลการดําเนินการที่
ผานมา ในปงบประมาณ 2555– 2557 พบวา อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน คือรอยละ43.2 , 48.5 และ
52.6 ตามลําดับ ซึ่งต่ํากวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 60) ขอมูลจากสถิติมารดาหลังคลอด ที่คลอดในโรงพยาบาลเวียง
แกน อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ปงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2555-กันยายน 2557) สงผลใหการเลี้ยงลูกดวยนม
แมไมสําเร็จได (โรงพยาบาลเวียงแกน, 2557)
จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวา ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการการเลี้ยงลูกดวยนมแม
อยางเดียวอยางนอย 6 เดือนซึ่งเปนตัวชี้วัดหนึ่งในงานอนามัยแมและเด็กที่ยังไมผานเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งตั้งไว การเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน เปนสิ่งที่มีประโยชนอยางมากทั้งตอมารดา ทารก
ซึ่งทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาขาม ไดเปนตําบลนมแมตนแบบของอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย เพื่อจะ
ไดนําผลการศึกษาในครั้งนี้มาใชวางแผนในการสงเสริมการเลี้ยงบุตรดวยนมแมใหประสบผลสําเร็จและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม อยางเดียว อยางนอย 6 เดือน ของมารดาหลังคลอด
ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ศึกษา เปนกลุมประชากร มารดาหลังคลอดที่มีบุตรอายุตั้ง 6 เดือน ถึง 1 ป ของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย จํานวน 130 คน
2. สถานที่ทําการศึกษา พื้นที่ในเขตรับผิดชอบตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
3.1 ตัวแปรตน ไดแก ขอมูลทั่วไป
ปจจัยนํา ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน
ปจจัยเอื้อ การไดรับการกระตุน สงเสริมจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลใกลชิด
ปจจัยเสริม การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมจากสื่อตางๆ การไดรับขอมูล
คําแนะนํา เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จากบุคลากรทางการแพทย
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม อยางเดียว อยางนอย 6 เดือน
3.3 ระยะเวลาที่ดําเนินการศึกษา มิถุนายน 2557 ถึง เดือนมีนาคม 2558

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนแบบเชิงพรรณนา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยการนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช (Tryout) กับหญิงหลังคลอดที่เลี้ยงลูกดวยนมแมตั้งแต 6 เดือนถึง 1 ป ตําบลปอ อําเภอเวียง
แกน จังหวัดเชียงราย จํานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตาม
วิธีของ ครอนบาค (Conbach 's alpha Coneffiient) โดยอยูในเกณฑที่ยอมรับได ซึ่งประกอบดวย ขอมูลทั่วไป
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แบบสอบถามดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม แบบสอบถามดานเจตคติตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม
แบบสอบถามขอมูลดานปจจัยเอื้อ ไดแก การไดรับการกระตุนสงเสริมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมจากสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อนหรือบุคคลใกลชิด แบบสอบถามขอมูลดานปจจัยเสริม ไดแก การไดรับขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม จากบุคลากร ทางการแพทยในสถานพยาบาล และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวย
นมแม จากสื่อตาง ๆ แบบสอบถามพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชวิเคราะห ไดแก คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัย
ตาง ๆ กับพฤติกรรมการ เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน ดวยสถิติ chi–square

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไปของหญิงหลังคลอด
กลุม ตัวอยางหญิง หลัง คลอด จํานวน 130 คน กลุ ม ตัวอยางสวนใหญอายุ ระหวาง 22–27 ป รอยละ 40.00
สถานภาพอยู ด ว ยกั น ร อ ยละ 82.3 นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ร อ ยละ 97.7 ระดั บ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ร อ ยละ 49.9
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 73.1 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระหวาง รอยละ 88.46 ซึ่งสวนใหญไมพอใช รอยละ 56.2
สมาชิ ก ครอบครั ว โดยเฉลี่ ย 6 คน ลั ก ษณะครอบครั ว เป น ครอบครั ว ขยาย ร อ ยละ 75.4 และไม มี โ รคประจํ า ตั ว
รอยละ 99.2
ขอมูลการฝากครรภและการคลอด
พบวากลุมตัว อยางสว นใหญฝ ากครรภ รอยละ 99.2 ครรภครั้งนี้สวนใหญเ ปนครรภที่ 2 สถานที่ฝ ากครรภ
ครั้งแรกคือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาขาม รอยละ 89.2 อายุครรภครั้งแรกที่ฝากครรภมากกวา 12 สัปดาห
รอยละ 63.8 มีการคลอดปกติ รอยละ 98.5 เด็กสวนใหญมีสุขภาพแข็งแรง รอยละ 98.5 น้ําหนักแรกคลอดระหวาง
2,500 กรัม–3,500 กรัม รอยละ 76.20 เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน รอยละ 46.2
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของประชากร จําแนกตามระดับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม
อยางเดียว อยางนอย 6 เดือน
ระดับความรู
จํานวน (คน)
รอยละ (%)
ระดับพอใช
32
24.6
ระดับดี
98
75.4
หมายเหตุ: X

= 11.42

S.D. = 1.28

จากตาราง 1 พบวา ประชากรสวนใหญมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย
6 เดือน ในระดับดี คิดเปนรอยละ 75.4 รองลงมามีความรูระดับพอใช คิดเปนรอยละ 24.6
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เจตคติตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน
ตาราง 2 จํานวนและรอยละของประชากร จําแนกตามระดับเจตคติตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยาง
นอย 6 เดือน
ระดับเจตคติ

จํานวน (คน)
51
79

ระดับพอใช
ระดับดี
หมายเหตุ: X = 70.35

รอยละ (%)
39.2
60.8

S.D. = 4.85

จากตาราง 2 พบวา ประชากรสวนใหญมีเจตคติตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน ใน
ระดับดี คิดเปนรอยละ 60.8 รองลงมามีความรูระดับพอใช รอยละ 39.2
ปจจัยเอื้อที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน
1. การไดรับการกระตุนสงเสริมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อนหรือบุคคล
ใกลชิด
ตาราง 3

จํ า นวนและร อ ยละของประชากร จํา แนกตามระดั บการได รับ ปจ จัย เอื้ อในการ เลี้ย งลู กด ว ย
นมแม อยางเดียว อยางนอย 6 เดือน

ระดับการไดรับปจจัยเอื้อ
ระดับพอใช
ระดับดี
หมายเหตุ: X = 49.58

จํานวน (คน)
52
78

รอยละ (%)
40.0
60.0

S.D. = 4.306

จากตาราง 3 พบวา ประชากรสวนใหญไดรับปจจัยเอื้อในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน ในระดับ
ดี คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมาไดรับปจจัยเอื้อในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน ระดับพอใช คิดเปนรอย
ละ 40.0
ปจจัยเสริมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน
1. การไดรับขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จากบุคลากรทางการแพทยในสถานพยาบาล
2. การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จากสื่อตาง ๆ
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ตาราง 4 จํานวนและรอยละของประชากร จําแนกตามระดับการไดรับปจจัยเสริมในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยาง
เดียว อยางนอย 6 เดือน
ระดับการไดรับปจจัยเสริม
ระดับพอใช
ระดับดี
หมายเหตุ: X = 73.07

จํานวน (คน)
57
73

รอยละ (%)
43.85
56.15

S.D. = 6.40

จากตาราง 4 พบวา ประชากรสวนใหญไดรับปจจัยเสริมในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน ใน
ระดับดี คิดเปนรอยละ 56.15 รองลงมาไดรับปจจัยเสริมในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน ระดับพอใช คิด
เปนรอยละ 43.85
พฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน
ตาราง 5 จํานวนและรอยละของประชากร จําแนกตามระดับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยาง
นอย 6 เดือน
ระดับพฤติกรรม
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 ในระดับดี
คิดเปนรอยละ 49.2 รองลงมาพฤติกรรมการเลีย้ งลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน ระดับพอใช คิดเปนรอยละ 50.8
การวิเคราะหขอมูล
ข อ มู ล ทั่ ว ไป และข อ มู ล มารดาหลั ง คลอด มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมการเลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม
อยางเดียว อยางนอย 6 เดือน ของหญิงหลังคลอดที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาขาม สถิติที่นํามา
วิเคราะห คือ chi-square
ตาราง 6 คาความสัมพันธระหวางขอมูลมารดากับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน
ขอมูลมารดา
1. อายุ (ป)
2. สถานภาพ
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df

p-value

4
1

0.159
0.29

x2
6.59
1.14

ตาราง 6 (ตอ)
ขอมูลมารดา

df
2
4
4
4
2
2
1
1
2
1
1
1
2
3

3. ศาสนา
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายไดของครอบครัว
7 ความเพียงพอ
8. ลักษณะครอบครัว
9. โรคประจําตัว
10. การฝากครรภ
11. สถานที่ฝากครรภ
12. อายุครรภเมื่อฝากครรภครั้งแรก
13. วิธีการคลอด
14. สุขภาพเด็กลังคลอด
15. น้ําหนักแรกคลอด
16.ทานเลี้ยงลูกดวยนมแมนาน6 เดือน

X2
2
4.11
1.43
2.71
0.55
2.34
0.98
0.98
1.04
3.15
1.97
2.1
0.91
2.78

p-value
0.36
0.39
0.83
0.61
0.76
0.126
0.32
0.32
0.59
0.076
0.16
0.148
0.63
0.428

หมายเหตุ: ** p-value < 0.05
จากตาราง 6 พบวาขอมูลมารดา ไมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว
อยางนอย 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับได
ตาราง 7 คาความสัมพันธระหวางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน
พฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
รวม
ความรู
พอใช
ดี
นอย
18
14
32
มาก

48

50

98

2

หมายเหตุ: p-value = 0.47 df = 1 x = 0.510
จากตาราง 7 พบวาขอมูลปจจัยนําดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมไมมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดื อน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้นจึงไมสามารถยอมรับได
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ตาราง 8 คาความสัมพันธระหวางเจตคติตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยาง
เดียว อยางนอย 6 เดือน
พฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
รวม
เจตคติ
พอใช
ดี
นอย
26
25
51
มาก

40

2

39

79

หมายเหตุ: p-value = 0.969 df = 1 x = .001
จากตาราง 8 พบวาขอมูลปจจัยนําดานเจตคติตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม ไมมีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงไม
สามารถยอมรับได
ตาราง 9 คาความสัมพันธระหวางการไดรับขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จากบุคลากรทาง
การแพทยในสถานพยาบาล และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จากสื่อตางๆ
กับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม อยางเดียว อยางนอย 6 เดือน
พฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
รวม
ปจจัยเสริม
พอใช
ดี
นอย
23
34
57
มาก

43

2

30

73

หมายเหตุ: p-value = .036 df = 1 x = 4.41
จากตาราง 9 พบวาขอมูลปจจัยเสริม ไดแก การไดรับขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จาก
บุคลากรทางการแพทยในสถานพยาบาล และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น
จึงสามารถยอมรับได
วิจารณและสรุปผล
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม อยางเดียว อยางนอย 6 เดือน ของมารดาหลังคลอด
ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ในดานความรูประชากร
สวนใหญมีความรูอยูในระดับดีซึ่งสอดคลองกับภาวินี คูตระกูล, (2553). การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน โรงพยาบาลพุทไธสง ทั้งนี้อาจเปนเพราะประชากรที่ใชในการตอบ
แบบสอบถามมีอายุที่ไมแตกตางกัน จึงทําใหประชากรมีความรูอยูในระดับดี
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ดานเจตคติประชากรสว นใหญ มีเ จตคติอยูในระดับดี ซึ่ง ไมส อดคลองกับจิราพร หอมชะเอม.รอยโทหญิง ,
(2552) การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมจนถึงอายุ 6 เดือน ของแมที่มารับ
บริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ทั้งนี้กลุมประชากรที่ใชในการศึกษามีจํานวนไมเทากัน และพื้นที่
ที่ใชศึกษามีขนาดที่แตกตางกันไปจึงทําใหเจตคติของกลุมประชากรแตกตางกัน
ดานการไดรับการกระตุนสงเสริมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อนหรือบุคคล
ใกลชิด ที่มีผลตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 อยูในระดับดี สอดคลองกับจําพร วงษทรัพยทวี, (2553)
ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมในครอบครัวที่มีบุตรอายุ 6 เดือนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดานการไดรับขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จากบุคลากรทางการแพทยในสถานพยาบาล
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จากสื่อตางๆ อยูในระดับดี สอดคลองกับ วิพร เกตุบํารุง, ( 25 )
การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการรับรูระดับความพรอมในการเลี้ยงลูกดวยนมแมในโรงพยาบาลราชวิถี ทั้ง นี้
ประชากรสวนใหญมีอายุที่ใกลเคียงกับประชากรที่กําลังศึกษา และการศึกษาที่สอดคลองกัน จึงทําใหระดับการไดรับ
ขอมูลขาวสารอยูในระดับดี
ดานพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน อยูในระดับพอใช ไมสอดคลองกับภาวินี
คูตระกูล, (2553). การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน
โรงพยาบาลพุทไธ
การไดรับขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จากบุคลากรทางการแพทยในสถานพยาบาล และ
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จากสื่อตางๆมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.036 สอดคลองกับจิราพร หอมชะเอม.รอย
โทหญิง, (2552) การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมจนถึงอายุ 6 เดือน ของแมที่มา
รับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การเลี้ยงลูกดวยนมแมจนถึงอายุ 6 เดือน ของแมที่มารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เปน
การวิจัยเชิงพรรณนา พบวา สวนใหญมีพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมในระดับดี ปจจัยนํามีจํานวน 2 ตัวแปร ไดแก
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม และเจตคติตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การเลี้ยงลูกดวยนมแม สําหรับปจจัยเอื้อ ไดแก การไดรั บขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม จาก
บุคลากรทางการแพทยในสถานพยาบาล มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนปจจัยเสริม ไดแกการกระตุนสงเสริมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมจากสมาชิกในครอบครัว
เพื่อน หรือบุคคลใกลชิด และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมจากสื่อตางๆมีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตัวแปรที่รวมกันทํานายพฤติกรรมการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม จํานวน 2 ตัวแปร ไดแก การไดรับขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนม จากบุคลากรทาง
การแพทยในสถานพยาบาลและการกระตุนสงเสริมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือ
บุคคลใกล สามารถรวมทํานายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางนอย 6 เดือนไดรอยละ 28.3
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการศึกษาดานปจจัยนํา ไดแก ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมและเจตคติตอการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน ควรมีการ
ใหความรูประชากรตั้งแตระยะตั้งครรภจนถึงระยะใหนมบุตร มีการจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษา และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม แกหญิงหลังคลอด เพื่อใหแมไดรับขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน เพื่อเปนการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
6 เดือน
2. จากการศึกษาปจจัยเอื้อ พบวาขอมูลปจจัยเอื้อ ไดแก การไดรับการกระตุนสงเสริมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวย
นมแมจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อนหรือบุคคลใกลชิด ไมมีความสัมพันธทางบวกกับ พฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
อยางเดียว อยางนอย 6 เดือน ดังนั้นคําวาสถาบันครอบครัวจึง เปนสวนสําคัญอีกสถานบันหนึ่ง ซึ่งจะไดรับความรู ความ
เขาใจในเรื่องนมแมดวย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ผลลัพธจากการวิจัยครั้งนี้ไดมาเพียงขอมูลเชิงพฤติกรรม แตยังไมสามารถแกปญหาที่แทจริงได ดังนั้นควรมี
การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6
เดือน เพื่อที่จะไดดําเนินการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 6 เดือน ใหมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2. ควรทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของประชากรหลังคลอด เชน ชนเผา และ คนพื้นเมือง ในเรื่องการรับรูของ
มารดาหลังคลอด

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจากคณาจารย มหาวิทยาลัยพระเยา ขอกราบ
ขอบพระคุณดร.สมคิด จูหวา อาจารยที่ปรึกษา ที่ใหคําปรึกษาและแกไขขอผิดพลาดตาง ๆ อีกทั้งใหคําแนะนําในการ
ปรับปรุงการศึกษาคนควาดวยตนเองใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ขอกราบขอพระคุณไวเปนอยางสูง ขอบกราบขอบพระคุณ
คุ ณพั ชริ นทร นุ ธรรม คุณ กฤษณะพงษ สมพระมิ ต ร และคุ ณสุกั ล ยา จัน ทาพู น ที่ กรุ ณาเปน ผูท รงคุ ณวุ ฒิต รวจสอบ
เครื่องมือการวิจัย รวมถึงกลุมตัวอยางที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาขาม ในการเอื้อเฟอการเก็บขอมูล ขอขอบพระคุณนายสิทธิกาญจน สีมอญ และ
นางสาวกิตติมา คํากวาง ที่ใหคําแนะนําในการทําวิจัยครั้งนี้
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การรั บ รู เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ทั ศ นคติ
ตอสุขภาพ และปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา กลุมตัวอยางที่ศึกษาจํานวน 100 คน โดยใชการสุมกลุมตัวอยาง
แบบจัดชั้น เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา ไคสแควร และสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ เ พี ย ร สั น ผลการวิ จั ย พบว า พฤติ ก รรมสุ ข ภาพอยู ใ นระดั บ ปานกลาง ( Χ = 36.78, S.D. = 2.88)
การรั บ รู เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ได แ ก การรั บ รู ค วามเสี่ ย งต อ การเจ็ บ ป ว ย การรั บ รู ค วามสามารถแห ง ตน
ต อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การรั บ รู แ รงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ และทั ศ นคติ ต อ สุ ข ภาพ อยู ใ นระดั บ ปานกลาง
(ร อ ยละ 69.00, 66.00, 67.00 และ 63.00) สํ า หรั บ ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ได แ ก ป จ จั ย นํ า
การรับรูความสามารถแหงตนตอพฤติกรรมสุขภาพ และการรับรูแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ มีความสัมพันธทางบวก
กั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (r = .419, p-value < .001) และ (r = .388, p-value < .001)
ผลของการวิจัยนําไปใชในการพัฒนาศักยภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข ใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
อย า งยั่ ง ยื น เป น แบบอย า งด า นสุ ข ภาพที่ ดี แ ละเป น แนวทางในการคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะเป น อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข
ประจําหมูบานตอไป
คําสําคัญ : พฤติกรรมสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
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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
ประเทศไทยไดนํากลยุทธสาธารณสุขมูลฐานเปนแนวทางการพัฒนาสาธารณสุขที่องคการอนามัยโลกไดมีมติ
ในการประชุมนานาชาติ ณ กรุงอัลมาอาตา สหภาพโซเวียต ป พ.ศ. 2521 ใหทุกประเทศนํากลยุทธการ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายสุขภาพดีถวนหนา (health for all) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) มาเปนแกนนําในการพัฒนา
งานสาธารณสุข เพื่ อพัฒนาศักยภาพของคนดานสุขภาพอนามัยเพื่อใหประชาชนไดมีความรู ทักษะ และตระหนักถึง
การปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ รวมทั้งสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได และการที่จะใหประชาชน
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสม สามารถดูแลตนเองไดนั้น ตองใชการสงเสริมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดเปาหมายใหประชาชนมีสุขภาพดีครอบคลุมทุกมิติ คือ กายดี จิตดี สังคมดี และปญญาดี
ภายใตโครงการที่รัฐบาลไดประกาศเปนวาระแหงชาติ คือ คนไทยแข็งแรงเมืองไทยแข็งแรง (healthy Thailand) โดยอาศัย
กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนําชุมชนชมรมสุขภาพ และองคกรตาง ๆ รวมทั้ง
หนวยงานภาครัฐและหนวยงานองคกรเอกชนในชุมชน
ดานสุขภาพของประชาชนจังหวัดพะเยา พบวา โรคที่เปนปญหาและเปนสาเหตุการตาย มีจํานวนอัตราตายดวย
กลุมโรควิถีชีวิตในแนวโนมที่สูงขึ้น ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง(เนื้องอก) โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง
และโรคหั ว ใจขาดเลื อ ด โดยพบว า อั ต ราตายด ว ยกลุ ม โรควิ ถี ชี วิ ต ของประชาชนจั ง หวั ด พะเยามี แ นวโน ม สู ง ขึ้ น
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)
สถิติที่กลาวมาขางตนสะทอนใหเห็นไดวาจากสาเหตุการตายและสาเหตุการเจ็บปวยนั้น สวนใหญเปนโรคที่เกิดจาก
พฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสมของประชาชนทั้งสิ้น
การมีสุขภาพดี สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ ดําเนินอยูในสังคมอยางมีความสุข เปนพื้นฐานที่ทุกคนสามารถ
แสวงได แตใชวาจะเปนเรื่องที่ผูอื่นหยิบยื่นใหกันได การที่เราและครอบครัวจะมีสุขภาพที่ดีนั้น ตองปฏิบัติดวยตนเอง
ปลู กฝ ง และสง เสริม ใหส มาชิกทุกคนในครอบครัว มีพฤติกรรมในการสรางเสริม สุขภาพและปองกันโรค สุข บัญญัติ
แหงชาติ 10 ประการ เปนแนวทางการปฏิบัติที่เปนพื้นฐานของชีวิต เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ สิ่งสําคัญ คือ ตองปฏิบัติ
ตอเนื่องจนเปนนิสัย จึงจะสงผลใหสุขภาพแข็งแรงเกิดสมรรถภาพในการประกอบอาชีพการงาน มีภูมิตานทานโรคมากขึ้น
ไม เ จ็ บ ป ว ยง า ย เกิ ด ความสุ ข ทั้ ง กายและใจ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพได แ ก การกิ น อยู หลั บ นอน ออกกํ า ลั ง กายฟ ง ดู เ ป น
เรื่องงาย ๆ แตเมื่อผานเขาวัยสูงอายุจะเห็นผลของพฤติกรรมไดชัดเจน (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข, 2546)
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลออย มีจํานวนผูปวยโรคเรื้อรังคอนขางสูงในบางโรคและโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้น
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
พบโรคประจําตัวอื่น ๆ อีกดังนี้ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ และโรคเกี่ยวกับกระดูก อีกจํานวนหนึ่ง
สํ าหรับในพื้นที่ การจะทําใหสุข ภาพของประชาชนในชุม ชนนั้น ๆ ไดรับการดูแ ลอยางทั่วถึง อาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู บานเป นผูใ กล ชิด กับ ประชาชนและถื อวามี บทบาทและอิ ทธิพ ลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ แตกระนั้นแลว อาสาสมัครสาธารณสุข ก็ตองมีความรูความเขาใจดานสุขภาพ
มีการดํารงตนปฏิบัติตนพฤติกรรมสุขภาพที่เปนแบบอยางรวมทั้งถายทอดและชักนําใหประชาชนเพื่อนบานมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม
ทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลออย ก็เปนหนวยงานหนึ่งที่มีการดึงสวนรวมคนในชุมชนเขามาทําหนาที่
อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเปนผูที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เปนแกนนํา เปนที่ปรึกษาและแบบอยางที่ดีใหกับคนในชุมชน
ผลจากงานวิจัยนี้จะนําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาศักยภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข ใหเปนแกนนํา
และแบบอยางดานสุขภาพที่ดี นําไปใชเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายและกลยุทธการดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และใชเปนแนวทางในการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า นในเขต
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา
3. เพื่อศึกษาทัศนคติตอสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา
4. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขต
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลออย อําเภอปง จังหวัดพะเยา

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วิธีดําเนินวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่ปฏิบัติหนาที่ 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 เพื่อเปนการปองกันความผิดพลาดจากการเก็บตัวอยางและปองกันการตอบคําถามที่ไมสมบูรณ
ดังนั้น จึงมีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยทั้งสิ้น 100 คนและการวิจัยครั้งนี้ไดรับใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดของ
ครอบครัว โรคประจําตัว ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวนการเขารวมประชุม การศึกษาดูงาน การอบรม
อสม.เชี่ยวชาญดานตางๆ
สวนที่ 2 การรับรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดวยแบบสอบถาม 4 ชุด ดังนี้ 1. แบบสอบถามการรับรู
ความเสี่ ย งต อ การเจ็ บ ป ว ย 2. แบบสอบถามทั ศ นคติ ต อ สุข ภาพ 3. แบบสอบถามการรั บ รู ค วามสามารถแห ง ตนต อ
พฤติกรรมสุขภาพ 4. แบบสอบถามการรับรูแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่
สวนที่ 3 พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ
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แบบสอบถามได รั บ การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา (Content validity) โดยผู เ ชี่ ย วชาญจํ า นวน 3 ท า น
คํ า นวณหาความเชื่ อ มั่ น โดยใช (Reliability) โดยใช สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
สําหรับแบบสอบถามสว นที่ 2 การรับรูเ กี่ยวกับพฤติกรรมสุข ภาพ โดยมีคาความเชื่อมั่นดังนี้ แบบสอบถามการรับรู
ความเสี่ยงตอการเจ็บปวย มีคาความเชื่อมั่น 0.8 แบบสอบถามทัศนคติตอสุขภาพ มีคาความเชื่อมั่น 0.72 แบบสอบถาม
การรั บ รู ค วามสามารถแห ง ตนต อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ 0.81 แบบสอบถามการรั บ รู แ รงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ห น า ที่
มีคาความเชื่อมั่น 0.9 สวนแบบสอบถามสวนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ
หาคาความเที่ยงของเครื่องมือดวยวิธีคูเดอร ริชารดสัน 20 (Kuder-Richardson 20 ) ไดคาความเชื่อมั่น 0.71
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้ น เตรี ย มการ จั ด ทํ า หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตผู อํ า นวยการโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลออย อํ า เภอปง
จังหวัดพะเยา เพื่อขอเก็บขอมูลกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพื้นที่รับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ขั้นดําเนินการ มีรายละเอียดในการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ประชุมชี้แจงในวาระการประชุมประจําเดือนพฤศจิกายนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเกี่ยวกับ
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อขอความรวมมือ
2. อธิบายขอคําถามในแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง
3. กลุมตัวอยางแตละคนตอบแบบสอบถามดวยตนเอง
4. ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตอง และนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหและแปรผลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใหวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียด ดังนี้
1. สถิติเ ชิง พรรณนาไดแ ก รอยละ คาเฉลี่ย สว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในสวนของขอมูล สวนบุคคล ปจจัยนํา
ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริมและพฤติกรรมสุขภาพ
2. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน วิ เ คราะห ห าค า ความสั ม พั น ธ ข องป จ จั ย กั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด ว ย สถิ ติ Chi-Square
สํ า หรั บ ป จ จั ย ที่ มี ร ะดั บ การวั ด ในระดั บ นามบั ญ ญั ติ (Nominal Scale) และใช ส ถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ด ว ยวิ ธี
ของ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient สําหรับตัวแปรที่มีระดับการวัดแบบชวง (Interval Scale)

ผลการศึกษา
ขอมูลสวนบุคคล กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 59.00 เปนเพศชาย รอยละ 41.00 มีอายุอยูในชวง
36 ถึง 45 ป รอยละ 38.00 กลุมตัวอยางทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 100 สถานภาพสวนใหญเปนสถานภาพคู
ร อ ยละ 84.00 มี ร ะดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด คื อ ชั้ น ประถมศึ ก ษา ร อ ยละ 56.00 ส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกร
รอ ยละ 74.00 โดยมี ร ายได ต อ เดื อ นต่ํ า กว า 5,000 บาท รอ ยละ 56.00 ส ว นใหญ ไ ม มี โ รคประจํ า ตั ว ร อ ยละ 76.00
มีระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอยูในชวง 10 ถึง 20 ป รอยละ 43.00 สวนใหญเขารวมประชุม
งานสาธารณสุขงานสาธารณสุขประจําเดือนกับเจาหนาที่ 12 ครั้งตอป รอยละ 88.00 เคยไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
เกี่ยวกับงานดานสาธารณสุขสวนใหญอยูในชวง 1 ถึง 3 ครั้ง รอยละ 86.00 และเคยไดรับการอบรม อสม.เชี่ยวชาญ
รอยละ 83.00
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พฤติ ก รรมสุ ข ภาพโดยรวมอยู ใ นระดั บ เหมาะสมปานกลาง ร อ ยละ 70.00 รองลงมา ในระดั บ เหมาะสมดี
รอยละ 17.00 ระดับไมเหมาะสม รอยละ 13.00 ดังตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับพฤติกรรมสุขภาพ (n = 100)
พฤติกรรมสุขภาพ

จํานวน
17
70
13

ระดับเหมาะสมดี
ระดับเหมาะสมปานกลาง
ระดับไมเหมาะสม
(Min = 26, Max = 40, Χ = 36.78, S.D. = 2.88)

รอยละ
17.00
7.00
13.00

การรับรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ พบวา การรับรูความเสี่ยงตอการเจ็บปวย การรับรูความสามารถแหงตน
ตอพฤติกรรมสุขภาพ และการรับรูแ รงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ อยูในระดับปานกลาง รอยละ 69.00 รอยละ 66.00
และรอยละ 67.00 ตามลําดับ ดังตาราง 2
ตาราง 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการรับรูที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพ (n = 100)
การรับรู
จํานวน
รอยละ
การรับรูความเสี่ยงตอการเจ็บปวย
15
15.00
ระดับสูง
69
69.00
ระดับกลาง
16
16.00
ระดับต่ํา
(Min = 29, Max = 50, Χ = 40.42, S.D. = 4.52)
การรับรูความสามารถแหงตนตอพฤติกรรมสุขภาพ
18
18.00
ระดับสูง
66
66.00
ระดับกลาง
16
16.00
ระดับต่ํา
(Min = 51, Max = 80, Χ = 69.37, S.D. = 6.78)
การรับรูแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่
19
19.00
ระดับสูง
67
67.00
ระดับกลาง
14
14.00
ระดับต่ํา
(Min = 36, Max = 60, Χ = 52.97, S.D. = 5.49)
ทัศนคติตอสุขภาพ พบวาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 63.00 รองลงมาอยูในระดับสูง รอยละ 19.00
ดังตาราง 3
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ตาราง 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับทัศนคติตอสุขภาพ (n = 100)
ทัศนคติตอสุขภาพ
ระดับสูง
ระดับกลาง
ระดับต่ํา
(Min = 28, Max = 48, Χ = 42.54, S.D. = 4.24)

จํานวน
19
63
18

รอยละ
19.00
63.00
18.00

ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น ศึ ก ษาตามป จ จั ย
ดังตอไปนี้
1. ปจจัยนํา ทั้งหมด 9 ตัวแปรไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ โรคประจําตัว การรับรูความเสี่ยง
ต อ การเจ็ บ ป ว ย ทั ศ นคติ ต อ สุ ข ภาพ การรั บ รู ค วามสามารถแห ง ตนต อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ และการรั บ รู แ รงจู ง ใจ
ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ พบว า ป จ จั ย นํ า ที่ วิ เ คราะห ด ว ยสถิ ติ ไคสแควร จํ า นวน 4
ตั ว แปร ผลการวิ เ คราะห
พบวา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ดังตาราง 4
ตาราง 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยนํากับพฤติกรรมสุขภาพ (n = 100)
ปจจัยนํา

จํานวน

รอยละ

×²

p-value

41
59

41
59

1.411

0.656

2
56
42

2
56
42

3.328

0.519

6
84
10

6
84
10

11.514

0.653

24
76

24
76

4.459

0.072

เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษา
ไมไดรับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
สถานภาพ
โสด
คู
หยา/หมาย/แยกกันอยู
โรคประจําตัว
มี
ไมมี
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ปจจัยนํา ที่วิเคราะหดวยสถิติ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน พบวาดานการรับรูมี 2 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ
ทางบวกกั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ คื อ การรั บ รู ความสามารถแห ง ตนต อ พฤติ ก รรมสุข ภาพ (r = .419, p-value < .001)
มี ร ะดั บ ความสั ม พั น ธ อ ยู ใ นระดั บ ปานกลาง และการรั บ รู แ รงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ (r = .388, p-value < .001)
โดยมี ร ะดั บ ความสั ม พั น ธ อ ยู ใ นระดั บ ต่ํ า อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ส ว นอายุ ทั ศ นคติ ต อ สุ ข ภาพ และการรั บ รู
ความเสี่ ย งต อ การเจ็ บ ป ว ย ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. ปจจัยเอื้อ คือ ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. ปจจัยเสริมที่มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพ คือ แรงสนับสนุนทางสังคม ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตาราง 5 ความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับพฤติกรรมสุขภาพ (n = 100)
ปจจัย
ปจจัยนํา
อายุ
การรับรูความเสี่ยงตอการเจ็บปวย
ทัศนคติตอสุขภาพ
การรับรูความสามารถแหงตนตอพฤติกรรมสุขภาพ
การรับรูแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่
ปจจัยเอื้อ
ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุข
ปจจัยเสริม
แรงสนับสนุนทางสังคม

df

r

p-value

ระดับความสัมพันธ

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

1

0.46

0.646

ไมสัมพันธ

1

0.033

0.746

ไมสัมพันธ

หมายเหตุ: ***p < 0.001
วิจารณและสรุปผล
1. พฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลออย
อําเภอปง จังหวัดพะเยาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 36.78, S.D. =2.88) ดวยอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพอยางสม่ําเสมอ ทั้งยังตองปฏิบัติหนาที่ในการสงเสริมสุขภาพของประชาชน
และเปนแบบอยาง ที่ดีเพื่อใหประชาชนนับถือ สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเทิน จันทมาตย (2548) ศึกษาพฤติกรรม
สุ ข ภาพของผู นํ า เยาวชนสาธารณสุ ข ในโรงเรี ย นเสริ ม สุ ข ภาพ จั ง หวั ด เลย ผลการวิ จั ย พบว า พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ของผูนํ าเยาวชนสาธารณสุข ในโรงเรียนส ง เสริม สุข ภาพ สว นใหญอยูใ นระดับ ปานกลาง และสอดคลองกับ งานวิจั ย
ของ สมบู ร ณ อิ น สุ พ รรณ (2551) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น
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ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญมีพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพอยูในระดับปานกลาง
2. การรับรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ พบวา การรับรูความเสี่ยงตอการเจ็บปวย การรับรูความสามารถแหงตน
ตอพฤติกรรมสุขภาพ และการรับรูแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ อยูในระดับปานกลาง รอยละ 69.00 รอยละ 66.00 และ
รอยละ 67.00 ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ ธวัช วิเชียรประภา (2555) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จังหวัดจันทบุรี พบวา สวนใหญมีการรับรูความเสี่ยงตอการเจ็บปวย
อยูในระดับปานกลาง (รอยละ 57) มีการรับรูความสามารถแหงตนตอพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับสูง (รอยละ 70.6)
และมี ก ารรั บ รู แ รงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ยู ใ นระดั บ ปานกลาง (ร อ ยละ 49.7) และสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย
ของ อมรรั ต น พาชิ ย านุ กู ล (2545) ศึ ก ษาการรั บ รู ค วามสามารถของตนเองต อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของนั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายสั ง กั ด กรมสามั ญ ศึ ก ษา กรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จั ย พบว า 1.ค า เฉลี่ ย ของคะแนนการรั บ รู
ความสามารถของตนเองตอพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอยูในระดับคอนขางสูง
3. ทัศนคติตอสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลออย
อําเภอปง จังหวัดพะเยาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 42.54, S.D. = 4.24) ทัศนคติเปนความรูสึก นึก คิดของแตละ
บุคคลที่นํามาซึ่งการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ สอดคลองกับงานวิจัยของ ธวัช วิเชียรประภา (2555) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผล
ตอพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จังหวัดจันทบุรี พบวา ทัศนคติตอสุขภาพอยูในระดับสูง
เชนกันเนื่องจาก ทัศนคติเปนความพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งเราและเปนมิติของการประเมิน เพื่อแสดงวาชอบหรือไมชอบ
ประเด็นหนึ่ง แตความคิดหรือความรูสึกนั้นอาจไมเกี่ยวของกับการแสดงพฤติกรรมได
4. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ผลการศึ ก ษา พบว า การรั บ รู ค วามสามารถแห ง ตนต อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ เนื่ อ งจากอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข มี ก ารรั บ รู ค วามสามารถแห ง ตนอยู ใ นระดั บ ปานกลาง
(r = .419, p-value < .001) อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .001 จึ ง ส ง ผลต อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
การศึกษาของ จิรยุทธ คงนุน และนุชนัดดา แสงสินศร (2550) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานของจังหวัดพิจิตร พบวาการรับรูความสามารถแหงตนมีความสัมพันธ
ทางบวกกั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น และสอดคล อ งกั บ การศึ ก ษา
ของอมรรั ต น พาชิ ย านุ กู ล (2545) ศึ ก ษาการรั บ รู ค วามสามารถของตนเองต อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การรับรูความสามรถของตนเอง
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การรั บ รู แ รงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพในระดั บ ต่ํ า
(r = .388, p-value < .001) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทั้งนี้เนื่องจากความเชื่อของบุคคลจะสงผลโดยตรง
ตอการปฏิบัติตามคําแนะนํา ดานสุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บปวย แตละบุคคลจะมีความเชื่อในระดับที่ไมเทากัน
ดั ง นั้ น บุ ค คลเหล า นี้ จึ ง หลี ก เลี่ ย งต อ การเป น โรคด ว ยการปฏิ บั ติ ต ามเพื่ อ ป อ งกั น และรั ก ษาสุ ข ภาพที่ แ ตกต า งกั น
(Becker, 1974) บุ ค คลที่ รั บ รู ค วามเสี่ ย งต อ การเจ็ บ ป ว ยในระดั บ ที่ ม าก จึ ง มี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ดี ซึ่ ง สอดคล อ ง
กับการศึกษาของ บุญเทิน จันทมาตย (2548) ที่ไดทําการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผูนําเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
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เสริมสุขภาพ จังหวัดเลย พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูนําเยาวชน
สาธารณสุขในโรงเรียนเสริมสุขภาพจังหวัดเลย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับการศึกษา
ของ ธวั ช วิ เ ชียรประภา (2555) ศึกษาป จจัยที่มีผ ลต อพฤติกรรมสุ ข ภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมูบา น
จังหวัดจันทบุรี พบวาการรับรูแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
พฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง การรับรูเกี่ยวกับ
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ ได แ ก การรั บ รู ค วามเสี่ ย งต อ การเจ็ บ ป ว ย การรั บ รู ค วามสามารถแห ง ตนต อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
การรับรูแรงจูงใจ ในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งหมดอยูในระดับปานกลาง ทัศนคติตอสุขภาพอยูในระดับปานกลาง และปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก การรับรูความสามารถแหงตนตอพฤติกรรมสุขภาพมีความสัมพันธทางบวก
ระดับปานกลาง (r = .419, p-value < .001) และการรับรูแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่มีความสัมพันธทางบวกระดับต่ํา
(r = .388, p-value < .001) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด ใ ช นํ า มาใช ใ นหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ นํ า ไปกํ า หนดมาตรการในการสร า งแรงจู ง ใจ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตพื้นที่ใหตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของสุขภาพ พัฒนาศักยภาพเพื่อเปน
แบบอยางที่ดีดานสุขภาพและเปนแนวทางในการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในพื้นที่ตอไป
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ คือ การรับรูความสามารถแหงตนตอพฤติกรรมสุขภาพ
และแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ จึงควรมีการจัดกิจกรรมโครงการสรางเสริมสุขภาพ เสริมความรู เพิ่มทักษะการดูแล
สุขภาพตนเอง สรางแรงจูงใจการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ควรทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อพฤติกรรมสุขภาพ ที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพ และควรจัด
วิจัยโปรแกรมดานตางๆ เชน การวิจัยโปรแกรมการรับรูความสามารถแหงตนในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพสําหรับกลุม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปนตน
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ปจจัยทีม่ ีผลตอระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในกลุมเกษตรกร ตําบลหวยไคร อําเภอ
แมสาย จังหวัดเชียงราย
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บทคัดยอ
การวิจัย ครั้ง นี้มีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ ศึกษาขอ มูล ทั่ว ไป ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชส ารเคมี ที่มีผ ล
ตอระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในกลุมเกษตรกรตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยศึกษาในกลุม
เกษตรกรที่ใชส ารกําจัด ศัตรูพืช จํานวน 120 คน จากกลุมเกษตรกรในตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
ทั้งหมด จํานวน 163 คน สุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ ไดจํานวนการสุมตัวอยางของเกษตรกรจําแนกหมูบานแลวนํามาคัดเลือก
กลุ ม ตั ว อย า งเพื่ อ เก็ บ ข อ มู ล โดยวิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งแบบอย า งง า ย โดยการจั บ ฉลากและเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยใช
แบบสอบถาม โดยใชสถิติ spearman correlation ในการวิเคราะหขอมูล
ผลการศึก ษาพบวา เกษตรกรในตํา บลหว ยไครอํา เภอแมส าย จัง หวัด เชีย งราย เปน เพศชาย รอ ยละ 56.7
และ เพศหญิง รอยละ 43.3 สวนใหญมีอายุเฉลี่ย 46.2 ป ระดับการศึกษาจบชั้นประถมศึกษา รอยละ 83.4 อาชีพ
การเกษตร (ปลูก ขา ว) รอ ยละ 83.3 จากการศึก ษาพฤติก รรมการใชส ารกํา จัด ศัต รูพืช ของกลุม ตัว อยา ง พบวา มี
การฉีดพนสารกําจัดศัตรูพืชใน แตละครั้งเฉลี่ย 3.7 ชั่วโมง และสวนใหญไดอานและปฏิบัติตามคําแนะนํากอนการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชสารเคมีกับระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส พบวา มีค วามสัม พัน ธอ ยา งมีน ัย สํ า คัญ ทางสถิต ิที ่ร ะดับ 0.01 (r = 0.442, p-value = 0.000) การศึก ษานี้
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
ประเทศไทยจัดเปนเขตที่มีความอุดมสมบรูณ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปญหาที่เกษตรกร
ตองเผชิญ คือ แมลงศัตรูพืช ซึ่งสรางความเสียหายแกผลผลิตจํานานมาก จึงสงผลทําใหมีการใชสารเคมีสารปราบศัตรูพืช
อยางแพรห ลายซึ่ง เปนทางออกที่ดีแ ละรวดเร็ว (ทิพ วรรณ ประภามณฑล และคณะ, 2547) จากรายงานการนําเขา
สารเคมี ป ราบศั ต รู พื ช กว า 19,194 ล า นบาท ในป พ.ศ. 2551, 16,837 ล า นบาท ป พ.ศ. 2552, 17,957 ล า นบาท
ในป พ.ศ. 2552, 22,070 ลานบาท ป พ.ศ. 2554 และป 2555 กวา 19,379 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2557) สารปราบศัตรูพืชแบงออกเปนหลายประเภท เชน ยาฆาแมลง ยาปราบศัตรูพืช ยาเบื่อหนู ยาฆาหอยและยาฆาเชื้อ
รา ปจจุบันการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนสิ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดในหมูเกษตรกร เนื่องจากสารเคมีเหลานี้ทําใหผัก
สวยงามนารั บประทาน ขายไดร าคาดีแ ละเป นที่ต องการของผูบริ โภค สารเคมีบางชนิด จํ าเป นตอ งฉีด พน หลายครั้ ง
จนกวาจะเก็บเกี่ยวผลผลิต
จากการตรวจสารเคมีตกคางในเลือดของกลุมเกษตรกรของตําบลหวยไคร ป 2556 จํานวน 310 คน พบวาผูที่
มีความเสี่ยง จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 37.1 (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยไคร, 2556) ปญหาดังกลาว
นับเปนปญหาที่มีความสําคัญตอการดูแลสุขภาพของประชาชนและกลุมเกษตรกร ซึ่งเปนกลุมอาชีพที่มีจํานวนมากใน
ตําบลหวยไคร ซึ่งสวนใหญมีการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืชมาโดยตลอด เพื่อปองกันผลกระทบตอสุขภาพจาก
การสั ม ผั ส สารเคมี ข องเกษตรกรของตํา บลห ว ยไคร การศึก ษาเกี่ ยวกั บข อ มูล ทั่ ว ไป ความรู ทั ศ นคติ แ ละพฤติ กรรม
จึงมีความสําคัญซึ่งจะนําไปสูการตระหนักและสามารถนําไปแกไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหปลอดภัยจากอันตรายของ
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชได
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ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยตาง ๆ เชน ขอมูลทั่วไป ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีผลตอ
ระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในกลุมเกษตรกร ตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเปนแนวทางในการ
ปองกัน แกไข การสงเสริมสุขภาพ อันจะทําใหประชาชนเกิด ความตระหนัก เพื่อผลกระทบตอสุขภาพโดยการใชสารเคมี
อยางถูกวิธีและปลอดภัย

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ
การศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวน ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป ความรูเกี่ยวกับ
สารเคมีกําจัดศัตรูพื ช และโอกาสเสี่ยงตอการรับสารเคมีเขาสูรางกาย ทัศนคติที่มีตอสุขภาพ และพฤติกรรมการใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการศึกษา คือ กลุมเกษตรกรที่ไดรับการตรวจระดับเอนไซมโคลีน-เอสเตอเรส
ตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 163 คนและทําการสุมตัวอยางที่จะศึกษามา จํานวน 120 คน ขนาด
กลุมตัวอยางไดจากการคํานวณ โดยใชสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ยุทธ ไกยวรรณ, 2549) จากนั้น
คัด เลื อกกลุมตั วอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางจัดชั้น/แบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) ไดจํานวนการสุมตัวอยางของ
เกษตรกรจําแนกหมูบานแลวนํามาคัดเลือกกลุมตัวอยางเพื่อเก็บขอมูลโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple
Random Sampling) โดยจับฉลากรายชื่อประชากรในเขตตําบลหวยไคร ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรและมีผลการตรวจระดับ
เอนไซมโคลีนเอสเตอเรส ตามสัดสวนหมูบานที่คํานวณไดกลุมตัวอยางจํานวน 120 คน และการวิจัยครั้งนี้ไดรับใบรับรอง
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. หาคาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามที่ผูศึกษาปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดานการเกษตรและดานสาธารณสุข พิจารณาตรวจสอบแกไข และ
ปรับปรุงแบบสอบถามใหเหมาะสมทางดานเนื้อหา และภาษาที่ในแตละขอ หาความเปนไปไดในสิ่งที่ตองการและมีความ
ชัดเจนเขาใจตรงกัน โดยทานผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
2. หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน และ
นํามาปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดของเครื่องมือใหถูกตองแลวจึงนํามาทดลองใช (Try Out) กับกลุมเกษตรกรใกลเคียงที่มี
ลักษณะทางประชากรคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา 30 ราย คือ กลุมเกษตรตําบลโปงงาม อําเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย แลวนําไปหาความเชื่อมั่นโดยใชการคํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการทดสอบดานความรูจาก
การคํานวณหาคาสัมประสิทธิอัลฟาดวยวิธีของ ครอนบาช (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของการวัดความรูเกี่ยวกับการ
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเทากับ 0.68 และผลการทดสอบดานทัศนคติและพฤติกรรมจากการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ
อัลฟาดวยวิธีของ ครอนบาช (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นทัศนคติเกี่ยวกับการการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเทากับ 0.71
และคาความเชื่อมั่นพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเทากับ 0.72 แลวนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขให
เหมาะสมจึงนําไปใชจริงกับกลุมเกษตรกรในตําบลหวยไครที่กําหนดไว
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นเตรียมการจัดทําหนังสือขออนุญาตผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยไครและกํานันตําบล
หวยไคร เพื่อขอเก็บขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา และทําหนังสือถึงคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อขออนุญาต
ทําการศึกษา
ขั้นดําเนินการ มีรายละเอียดในการดําเนินงานไดแก
1. นําหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยไครและกํานันตําบลหวยไคร
เพื่อแนะนําตัว ประสานงาน และขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล
2. ทํ า หนั ง สื อ แจ ง กลุ ม ตั ว อย า งเพื่ อ ขอความร ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล และเก็ บ ข อ มู ล โดยการแจก
แบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยางใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
3. รวมรวมแบบสอบถามกลั บ คื น ตรวจสอบความถู ก ต อ งของข อ มู ล เมื่ อ ครบถ ว นสมบู ร ณ แ ล ว แสดง
ความขอบคุณที่ใหความรวมมือในการทําแบบสอบถาม
4. รวบรวมขอมูลผลการตรวจระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยไคร
5. นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม บันทึกขอมูล ลงรหัสขอมูล เพื่อเตรียมการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
การวิเคราะหขอ มูล เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบแลว ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล แลวทําการวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และใชสถิติในการศึกษา 2 รูปแบบ ไดแก
1. สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะหขอมูลทางคุณลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางดวยสถิติ ความถี่ รอยละและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมานหาความสัมพันธความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีผลตอระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส
โดยใชสถิติ Spearman correlation

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางเกษตรกร จํานวน 120 คน พบวากลุมเกษตรกรตําบลหวยไคร
สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 56.7 รองลงมาเปนเพศหญิง จํานวน 52 คน คิด เปน รอยละ 43.3
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 83.4 รองลงมา มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 7 คน
คิ ด เป น ร อ ยละ 10 กลุ ม เกษตร ส ว นใหญ ไ ม มี โ รคประจํ า ตั ว จํ า นวน 92 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 76.7 รองลงมา คื อ
โรคความดันโลหิตสูง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 16.7 ประเภทการเกษตรสวนใหญ คือ การปลูกขาว จํานวน 100 คน
คิดเปนรอยละ 83.3 รองลงมาปลูกสับปะรด จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 25 การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สวนใหญไดรับขอมูลจากรานคา จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 47.5 รองลงมาจากเพื่อนบาน จํานวน
34 คน คิดเปนรอยละ 28.3 ดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 จํานวนและรอยเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
รายการ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
รวม
โรคประจําตัว
ไมมีโรคประจําตัว
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน
โรคเกาท
โรคหอบหืด
รวม
ประเภทของการเกษตร
ปลูกขาว
ปลูกสับปะรด
ปลูกขาวโพด
ปลูกสตอเบอรี่
ปลูกแตงโม
รวม
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จํานวน

รอยละ

68
52

56.7
43.3

120

100.0

100
12
7
1

83.4
10.0
5.8
0.8

120

100.0

92
20
4
6
2

76.7
16.7
3.3
5.0
1.7

120

100.0

100
30
12
11
10

83.3
25.0
10.0
9.2
8.3

120

100.0

ตาราง 1 (ตอ)
การไดรับขอมูลจากแหลงใดมากที่สุด
สํานักงานการเกษตร
พนักงานขาย/บริษัท
เพื่อนบาน
วิทยุ
โทรทัศน
รานคา
หนังสือพิมพ
รวม

10
14
34
2
2
57
1

8.3
11.7
28.3
1.7
1.7
47.5
0.8

120

100.0

นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางเกษตรมีอายุเฉลี่ย 46.6 ป ซึ่งมีอายุนอยที่สุด 26 ปอายุมากที่สุด 60 ป รายไดของ
ครอบครัวเฉลี่ยตอป 188,283.3 บาท รายไดนอยที่สุด 14,400 บาทตอป รายไดมากที่สุด 1,000,000 บาทตอป มีจํานวนพื้นที่
ในการทําการเกษตร เฉลี่ย 35.6 ไร มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดถึง 300 ไร และนอยที่สุด จํานวน 5ไร ระยะเวลาในการใช
สารเคมีปองกัน กําจัดศัตรูพืช เฉลี่ย 12.8 ป โดยมีระยะเวลาการใชนานที่สุด 32 ป และนอยที่สุด 2 ป ระยะเวลาในการพน
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชแตละครั้งเฉลี่ย 3.7 ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาในการฉีดพนที่นานที่สุด 8 ชั่วโมง และนอยที่สุด
1 ชั่ว โมง คาใชจายในการใชสารเคมีปองกัน กําจัด ศัตรูพืช เฉลี่ย 13,296.7 บาทตอป คาใชจายที่ม ากที่สุดประมาณ
200,000 บาทตอป และนอยที่สุด มีจํานวน 500 บาทตอป จากการตรวจหาระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในกระแสเลือด
โดยวิ ธี ก ารดู ด กลื น แสง พบว า มี ค า เฉลี่ ย ที่ ร ะดั บ 7,837.1 mg/UL โดยค า ที่ วั ด ได สู ง สุ ด อยู ใ นระดั บ 11,458 mg/UL
และคานอยที่สุดอยูในระดับ 5,364 mg/UL ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 แสดงขอมูลคาเฉลี่ยของขอมูลทั่วไป
รายการ
อายุ
รายไดครอบครัวตอป (บาท)
จํานวนไรที่ปลูก (ไร)
ระยะเวลาในการใชสารเคมี (ป)
ระยะเวลาเฉลี่ยในการพน (ชั่วโมง)
คาใชจายในการใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชตอป (บาท)
ระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส

คาเฉลี่ย

คาต่ําสุด

46.2
188,323.3
35.6
12.8
3.7
13,296.7

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
9.2
171129.1
52.9
7.229
2.060
34,095.6

26.0
14,400
5.0
2
1
500

60.0
1,000,000
300.0
32
8
200,000

7,837.1

1,155.1

5,364

11,458
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คาสูงสุด

ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
ตาราง 3 จํานวนและรอยละเกี่ยวกับระดับความรูในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ระดับความรู

จํานวน
89
18
13
120

ระดับความรูสูง
ระดับความรูปานกลาง
ระดับความรูต่ํา
รวม

รอยละ
74.2
15.0
10.8
100.0

หมายเหตุ: 𝑥̅ = 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 จํานวนและรอยละของระดับทัศนคติตอการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีผลตอสุขภาพ
ระดับทัศนคติ

จํานวน
72
46
2
120

ระดับทัศนคติดี
ระดับทัศนคติปานกลาง
ระดับทัศนคตินอย
รวม

รอยละ
60.0
38.3
1.7
100.0

หมายเหตุ: 𝑥̅ = 2.58 S.D. = 0.528 Min = 1 Max =3
ตาราง 4 พบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีผลตอสุขภาพตอสุขภาพ มีระดับทัศนคติอยู
ในระดับดี จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมามีระดับทัศนคติปานกลาง จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 38.3 และระดับ
ทัศนคตินอย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.7
ตาราง 5 จํานวนและรอยละของระดับพฤติกรรมการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ระดับของพฤติกรรม

จํานวน
114
6
0
120

ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับต่ํา
รวม

รอยละ
95.0
5.0
0
100.0

หมายเหตุ: 𝑥̅ = 2.95 S.D. = 0.219 Min = 2 Max =3
ตาราง 5 พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีพฤติกรรมระดับดี จํานวน 116 คน คิดเปน
รอยละ 95 และรองลงมาคือ ระดับปานกลาง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 5
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ตาราง 6 แสดงความสัมพันธระหวาง ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมกอน ขณะ และหลังการฉีดพนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชกับระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส
ระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส
r
p-value
0.484
0.162
0.407
0.158
0.442
0.000**

ความรู
ทัศนคติ
พฤติกรรม
หมายเหตุ: ** สัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01

ตาราง 6 จากการความสัม พันธของความรู ทัศนคติ พฤติกรรม กอน ขณะ และหลัง ฉีดพนสารเคมีกําจั ด
ศัตรูพืช กับระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสพบวา ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมขณะฉีดพนสารเคมีและหลังการฉีดพนไม
มีความสัมพันธกับระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ในขณะที่พฤติกรรม กอนการฉีด
พ น สารเคมี พบว า มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ระดั บ เอ็ น ไซม โ คลี น เอสเตอเรส อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01
(r = 0.442, p–value = 0.000**)

วิจารณและสรุปผล
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในกลุมเกษตรกร ตําบลหวยไครอําเภอแมสายจังหวัด
เชียงราย โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามพบวา สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 56.7 มีอายุเฉลี่ย 46.2 ประยะเวลาใน
การใชสารเคมีโดยเฉลี่ย 12.8 ป ระยะเวลาในการพนสารเคมีโดยเฉลี่ย 3.7 ชั่วโมงรายไดเฉลี่ยครองครัวตอป 188,323.3 บาท
สวนใหญเกษตรกรปลูกขาว รอยละ 83.3 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษามากที่สุดรอยละ 83.4 ซึ่งระดับการศึกษาถือเปน
องคประกอบที่สําคัญสงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลใหความแตกตางกันโดยบุคคลที่มีการศึกษาสูงยอมมีโอกาสในการ
รับรูและการปฏิบัติตนดานสุขภาพที่ถูกตองและเหมาะสมกวาบุคคลที่มีระดับการศึกษาที่ต่ํากวา (ประภาเพ็ญ สุวรรณและ
สวิง สุวรรณ, 2532) สอดคลองกับผลการศึกษาของ โกวิท สารโภคา (2552) พบวาลักษณะทางประชากรที่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึ กษา ร อยละ 59.3 รายได เฉลี่ ยต อเดื อน 5,001-10,000 บาท ร อยละ 57.9 ในรอบป ที่ ผ านมาประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมหลักทํานาอยางเดียว รอยละ 50 และสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิชชดา สิมลา (2555) ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ไดแก เพศ ระดับการศึกษาระยะเวลาใน
การทําการเกษตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ความรูเกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุมตัวอยาง มีระดับความรูสูง จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 80.8 โดยมีคาเฉลี่ยของ
คะแนนความรูที่คาคะแนน 8.56 สอดคลองกับ โกวิท สารโภคา (2552) ผลการศึกษาพบวา ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีของ
เกษตรกร พบวาเกษตรกรสวนใหญมีความรูอยูใน ระดับสูง รอยละ 73.6 ทัศนคติเกี่ยวกับการใชสารเคมีของเกษตรกร พบวา
เกษตรกรมีทัศนคติ ระดับปานกลาง รอยละ 80.0 พฤติกรรมในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร พบวาเกษตรกรมีการ
ปฏิบัติระดับปานกลาง รอยละ 88.6
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ทัศนคติที่มีตอสุขภาพที่กลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุด ไดแกทานมีโอกาสแพพิษจนถึงชีวิตได ถาไดรับสารกําจัด
ศัตรูพืชในปริมาณที่สูงจํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 85.0 สวนทัศนคติที่มีตอสุขภาพที่กลุมตัวอยางไมเห็นดวยมากที่สุด
ไดแก ทานไมอยากใชอุปกรณปองกันเพราะทําใหไมคลองตัวรูสึกอึดอัดไมสะดวกในการฉีดพนจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ
78.3 รองลงมา ไดแก การดื่มน้ําขณะฉีดพนจะชวยทําใหสารกําจัดศัตรูพืช เจือจางไดจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 71.7
ตามลําดับ ทัศนคติที่มีตอสุขภาพ มีระดับทัศนคติที่ดี จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 60.0 ไมสอดคลองกับ วรรณา อินทพิชัย
(2551) ไดศึกษาความรู ทัศนคติในการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกสับปะรดในเขตอําเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา ระดับทัศนคติของเกษตรกรผูปลูกสับปะรดในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 100 เนื่องจากกลุมเกษตร มีกลุมของเกษตรกรในตําบลมีแหลงของขอมูล ขาวสาร ในการให
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูเปนประจํา
พฤติกรรมการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ที่กลุมตัวอยางมีการปฏิบัติทําเปนประจํามากที่สุด ไดแก การสวมเสื้อ
แขนยาวกางเกงขายาว จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 100 เก็บสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและอุปกรณฉีดพนใหหางไกลจากมือเด็ก
และสัตวเลี้ยง จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 100 การอานคําแนะนําจนเขาใจกอนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และยืนเหนือลม
ขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 93 พฤติกรรมที่ทําเปนบางวัน มากที่สุด ใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชตามคําแนะนําของเจาหนาที่วิชาการเกษตรและผสมสารเคมีในที่อากาศถายเทไมสะดวกจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ
38.3 พฤติกรรมที่ไมเคยทํามากที่สุด คือ ใชปากเปาหรือดูดหัวฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เมื่อมีสิ่งอุดตันจํานวน 113 คน คิด
เปนรอยละ 94.2 ใชมือเปลาในการผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 92.5 โดยมีคาเฉลี่ยของพฤติกรรม
ที่คาคะแนน 2.95 สอดคลองกับ สมพร มูลเมืองมา (2551) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
� = 3.43)
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมดานใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูในระดับดี (𝒙
สอดคลองกับ วรเชษฐ ขอบใจและคณะ (2553) พบวาพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชพบวาสวนใหญมีพฤติกรรมอยูใน
ระดับดีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 2.24 (S.D. = 0.5) ซึ่งเกษตรกรกลุมตัวอยางสูบบุหรี่ขณะผสมสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและ
เกษตรกลุมตัวอยางสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และสวมถุงมือ ถุงเทารองเทาบูทในขณะปฏิบัติงานมีจํานวนมากที่สุดมี
จํานวนมากที่สุดนอกจากนี้ยังพบวาพฤติกรรมที่ปฏิบัติไมถูกตองมากที่สุด คือ เกษตรกรกลุมตัวอยางไมใสแวนตาขณะผสม
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช สอดคลองกับ อุดม ชมาฤกษ (2551) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกัน
� = 2.79 กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชพริก
และกําจัดศัตรูพืชพริกอยูในระดับดี โดยมีคา 𝒙
ที่มีคะแนนคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ การแยกเก็บสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพริกหางไกลจากอาหารและเครื่องดื่มโดยมีคา
� = 2.99 รองลงมาคือ หลังการฉีดสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพริกเกษตรกรอาบน้ําทําความสะอาดรางกายดวยน้ําสะอาด
𝒙
� = 2.95 และเกษตรกรเก็บอุปกรณที่ใชในการเตรียมฉีดพนสารเคมีไว อยางมิดชิดหางไกลจากเด็กและสัตว
และสบูโดยมีคา 𝒙
� = 2.94 นอกจากนี้ ยั งพบว า รายได ครอบครั วต อป ประสบการณ ใช สารเคมี ป องกั นและกํ าจั ดศั ตรู พริ ก
โดยมี ค า 𝒙
ประสบการณการปลูกพริก จํานวนพื้นที่การปลูกพริก ความถี่ในการใชสารชีวภาพ และระยะเวลาการพนสารเคมีแตละครั้ง
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชสารเคมีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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ความสัมพันธของความรู ทัศนคติ พฤติกรรมการฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกับระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสจาก
การศึกษา ความรู ทัศนคติไมมีความสัมพันธกับระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 แต
พฤติกรรมการฉีดพนสารเคมี มีความสัมพันธกับระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
(r = 0.442, p–value = 0.000) พฤติกรรมของกลุมเกษตรกรกลุมตัวอยางบางสวนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดการสะสมของ
สารเคมีตกคางในกระแสเลือด เชน เลือกซื้อสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ไมมีฉลากผสมสารเคมีในที่อากาศถายเทไมสะดวกผสม
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยไมปฏิบัติตามฉลากยาที่ระบุไว
ขอเสนอแนะ
จากการศึ กษาปจจัยที่มีผลตอระดับเอนไซม โคลีนเอสเตอเรสในกลุ มเกษตรกร ตํ าบลหวยไคร อํ าเภอแมสาย
จังหวัดเชียงรายขอเสนอแนะนําไปใชประโยชนดังตอไปนี้
1. จัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกอนการฉีดพนและขณะฉีดพน เพื่อลดการสะสมของสารเคมีในกระแสเลือด
2. สรางภาคีเครือ สรางภาคีเครือขายหรือแกนนําในการดําเนินการเพื่อสงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูแก
ชุมชนอื่นเพื่อใหเกิดการดําเนินงานที่ตอเนื่อง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาเชิงลึกมากยิ่งขึ้นในการหาสาเหตุ เจาะจงกลุมเปาหมายเฉพาะกลุมใหครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้นและสะทอนใหเกิดความตระหนัก การรับรู ประโยชนและอันตรายจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
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ปจจัยทีม่ ีผลตอโรคฟนผุของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตําบลดอยฮาง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
Factors affecting to dental caries of children in childcare center, Doihang
Subdistrict, Mueang District, Chiangrai Province
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บทคัดยอ
การวิจัย ครั้ง นี้มีวัต ถุป ระสงคเพื่อศึกษาทัศนคติ ความรู ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมของผูปกครอง
ที่ทําใหเกิดโรคฟนผุของเด็กในศูนยเด็กเล็ก กลุมตัวอยาง คือ ผูปกครองของเด็กในศูนยเด็กเล็กตําบลดอยฮาง อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย จํานวน 113 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคฟนผุของ
เด็กโดยใชสถิติ Multiple linear regression
ผลการศึกษาพบวาผูปกครองสวนใหญเปน เพศหญิงรอยละ 63.7 อายุเฉลี่ย 36 ป ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีรอยละ 28.3 ผูดูแลเด็กสวนใหญคือพอกับแมรอยละ 79.6 เด็กมีฟนผุรอยละ 78.8 ปจจัยนําดานความรู
ของผูป กครองอยูใ นระดับ ปานกลางรอ ยละ 54.0 ดา นทัศ นคติผูป กครองอยูใ นระดับ สูง รอ ยละ 63.7 และดา นการ
ปฏิบัติข องผูปกครองอยูใ นระดับสูงรอยละ 58.4 ปจจัยเอื้อการเขาถึง แหลงบริการทันตกรรมพบวา การเขาถึงในการ
ใชสิทธิ เชน บัตรทอง เบิกได ในการรักษาดานบริการทันตกรรมของรัฐคิดเปนรอยละ 100 การเขา ถึง แหลง ขายอาหาร
ขนม สําหรับเด็ก โดยเด็กสามารถซื้อและเลือกขนมตางๆไดดวยตัวเองคิดเปนรอยละ 100 การเขาถึงแหลงขายอุปกรณ
ทํา ความสะอาดฟน พบวา รานคาใกลบานหาซื้อไดสะดวก คิดเปนรอยละ 100 ปจจัยเสริมดานการไดรับสนับสนุนจาก
บุคคล พบวา มีเจาหนาที่อนามัยหรือ หมอฟนเปนผูใหคําแนะนําแกผูปกครอง เด็กๆเคยไดรับแปรงสีฟนหรือยาสีฟนจาก
หนวยงานราชการคิดเปนรอยละ 100 การไดรับการสนับสนุนจากสื่อตางๆพบวาที่บานมีโทรทัศนในสภาพที่ใชการไดดีคิด
เปนรอยละ 100 ปจจัยที่มีผลตอโรคฟนผุของศูนยเด็กเล็ก คือ ดานความรูและดานทัศนคติ สามารถใชทํานายโรคฟนผุใน
เด็กไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ไดสมการทํานาย คือ โรคฟนผุ = 0.103 (ดานความรู) + 0.375 (ดาน
ทัศนคติ)
1

นิสิตคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

2

1

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

Graduate Student, School of Medicine, University of Phayao, Phayao 56000

2

School of Medicine, University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : presiver_pk@hotmail.com

461

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
ทุกสว นของสัง คมตองเปลี่ยนแปลง เพื่อใหประเทศสามารถพึ่ง ตนเองและสามารถแขง ขันระดับโลกได ประเทศไทย
เปนประเทศกําลังพัฒนาจึงตองมีการเตรียมการ เพื่อใหประเทศชาติอยูรอดและสามารถแขง ขันในยุคนี้ได ตัวจักรกล
ที่สําคัญของอนาคตของชาติ คือ คน จะตองมีศักยภาพที่สูง มีสุขภาพดีตั้งแตเกิด เพื่อใหมีศักยภาพในการเรียนรูที่สูงสุด
เด็กปฐมวัยเปนชวงที่สําคัญที่สุดในการเตรียมความพรอมทั้งดานรางกาย สังคม อารมณ และสติปญญา เพื่อการเติบโต
เปนผูใหญในอนาคต เด็กที่มีปญหาฟนผุยอมสงผลตอคุณภาพชีวิตของเด็กทั้งดานกายภาพและดานจิตใจ เด็กที่มีฟนผุจะ
ไมสามารถเคี้ยวอาหารใหละเอียดได เด็กมักไมอยากกินอาหาร หรือกินนอยลง ซึ่งจะมีผลตอน้ําหนัก สวนสูงและการ
เจริญเติบโตของเด็กเกิดอาการเจ็บปวด ไมสบาย นอนไมหลับ รูสึกหงุดหงิด ความสนใจในการเรียนรูลดลง นอกจากนี้ยัง
อาจทําใหเกิดการแพรเชื้อไปยังอวัยวะอื่น ๆ ของใบหนาและรางกายได (จันทนา อึ้งชูศักดิ์ และคณะ, 2551, หนา 18)
จากการสํ า รวจที่ ผ า นมามี แ นวโน ม การปราศจากโรคฟ น ผุ เ พิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ การสํ า รวจในครั้ ง ที่ ผ า นมา
โดยพบวาเด็กอายุ 3 ป รอยละ 48.3 และเด็กอายุ 5 ป รอยละ 21.5 ปราศจากฟนผุ ในฟนน้ํานม อยางไรก็ตามแมวา
โดยภาพรวมเด็กกลุมนี้จะปราศจากฟนผุมากขึ้น แตปญหาสําคัญที่ยังตองการการดูแลเพิ่มเติม คือ เรื่องการแปรงฟน
เพราะผูปกครองของเด็ก 3 ป รอยละ 55.8 ยังปลอยใหเด็กแปรงฟนดวยตนเอง มีเด็กเพียงรอยละ 44.2 ที่มีผูปกครองชวย
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ดู แ ลการแปรงฟ น ให นอกจากนี้ก ารดื่ ม นมเป น ป จ จั ยสํ า คั ญ อี ก ประเด็ น หนึ่ง ที่ มี ผ ลต อการเกิ ด โรคฟ น ผุ ใ นเด็ ก กลุ ม นี้
แมวาโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะจัดนมจืดใหแกเด็กแลวก็ตามแตก็พบวาเด็กเล็กอายุ 3ป และ 5 ป ยังดื่มนมหวาน
และนมเปรี้ยวเมื่ออยูที่บาน สูงถึงรอยละ 48.9 และรอยละ 49.9 ตามลําดับ รวมทั้งยังมีการใชขวดนมอยูถึงรอยละ 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 ตามลํ า ดั บ ในเขตอํ า เภอเมื อ งเชี ย งรายมี อั ต ราฟ น ผุ ร อ ยละ 66.2
(ฝายทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย)และจากผลการสํารวจสุขภาพชองปากของในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ทั้งหมด 28 แหง พบวามีอัตราฟนผุ รอยละ 55.6 และในเขตตําบลดอยฮางพบวา
มีอัตราฟนผุ รอยละ 77.9 (กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห) จากขอมูลสภาวะทันตสุขภาพ
ขางตนจะเห็นวามีฟนผุ สูง มากกวา ที่เ ปาหมายระดับประเทศที่กระทรวงสาธารณสุข กําหนดไวคือ ฟนน้ํา นมผุไมเ กิ น
รอยละ 50
ดั ง นั้ น ผู ศึ ก ษาจึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเกิ ด โรคฟ น ผุ ใ นเด็ ก ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ดอยฮาง
ตําบลดอยฮาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อตองการทราบปจจัยที่มีผลที่ทําใหเกิดโรคฟนผุในเด็ก ในการศึกษาครั้งนี้
ผู ศึ ก ษาใช PRECEDE–PROCEED MODEL โดยศึ ก ษาป จ จั ย นํ า ประกอบด ว ยความรู เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพช อ งปาก
ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลสภาวะช อ งปากและการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลสภาวะสุ ข ภาพช อ งปาก ป จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต อ
การสงเสริมการดูแลสภาวะสุขภาพชองปากเด็กของผูปกครอง ในการเขาถึงแหลงบริการดานทันตกรรม การเขาถึง
แหล ง ขายขนม การเข า ถึ ง แหลง ขายอุ ป กรณ ทํ า ความสะอาดช องปากสํ า หรั บ เด็ ก ปจ จั ย เสริ ม ที่ เ กี่ ย วกั บแรงกระตุ น
จากบุคคล รวมถึงการไดรับขาวสารและสื่อทันตสุขศึกษาของผูปกครองเพื่อที่จะนําผลการศึกษาไปใชในการวางแผน
ปองกันและควบคุมโรคฟนผุในกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้ง นี้ เปนวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาความสัม พัน ธระหวางปจจัยตาง ๆ
ของผูปกครองที่ทําใหเกิดโรคฟนผุในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัสดุอุปกรณ
การศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวน ที่ไดพัฒนาจากเครื่องมือของ พัทธนันท
ศิริพรวิวัฒน (2551) เพื่อใชเก็บขอมูลในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบสอบถามปจจัยนํา แบบสอบถาม
ปจจัยเอื้อ แบบสอบถามปจจัยเสริม
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูปกครองของเด็กที่อยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลดอยฮาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 จํานวนทั้งหมด 140 คน ไดจากการคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยาง โดยใชสูตรของ สูตรของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan,1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %ไดจํานวน 103
เพื่อปองกันการขาดความครบถวนของขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดใหเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน
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จากที่คํานวณได ดังนั้นในการศึกษานี้จะเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง ผูปกครองของเด็ก จํานวน 113 คน จากจํานวนประชากร
140 คน ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม ตัวแปรตามคือโรคฟนผุและการวิจัยครั้งนี้ไดรับใบรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นเตรียมการ จัดทําหนังสือขออนุญาตเทศบาลตําบลดอยฮางเพื่อขอเก็บขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
เชน ขอมูลของผูปกครองและการตรวจฟนของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขั้นดําเนินการ ประสานงานกับครูผูดูแลเด็กดําเนินการแจกแบบสอบถามใหแกผูปกครองเพื่อใหกลุมตัวอยาง
ตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการตรวจฟนเด็กดวยตนเอง รวบรวมแบบสอบถามกลับคืน ตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูล เมื่อครบถวนสมบูรณแลว นําขอมูล ที่ไดจากการทําแบบสอบถาม บันทึกขอมูล ลงรหัสขอมูล เพื่อเตรียม
วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
การวิเคราะหขอมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา โดยสถิติที่ใช ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) การหารอยละ (Percentage) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชเพื่อวิเคราะหขอมูลทั่วไป
2. สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม และโรคฟนผุ โดยใชสถิติ
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
รองลงมาอยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 39.8 และระดับสูง คิดเปนรอยละ 6.2 โดยมีคาคะแนนความรูเทากับ 6.9 สวน
เบี่ยงมาตรฐานเทากับ 1.4 คาเฉลี่ยต่ําสุด 5 และคาสูงสุด 10 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูปกครองจําแนกตามระดับความรูของผูปกครองการดูแลสุขภาพชองปาก
ระดับความรู

จํานวน
7
61
45
133

ความรูระดับสูง
ความรูระดับปานกลาง
ความรูระดับต่ํา
รวม
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รอยละ
6.2
54.0
39.8
100.0

ปจจัยนําดานทัศนคติเกี่ยวกับโรคฟนผุ
จากการศึกษาพบวา ระดับทัศนคติของผูปกครองที่มีผลตอโรคฟนผุอยูในระดับสูง รอยละ 63.7 รองลงมาอยูใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 19.5 และนอยที่สุดอยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 16.8 คาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติเทากับ
32.4 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.19 ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูปกครอง จําแนกตามระดับทัศนคติผูปกครอง
ระดับทัศนคติ

จํานวน
72
22
19
113

ทัศนคติระดับสูง
ทัศนคติระดับปานกลาง
ทัศนคติระดับต่ํา
รวม

รอยละ
63.7
19.5
16.8
100.00

ปจจัยนําดานการปฏิบัติของผูปกครอง
จากการศึกษาพบวา การปฏิบัติของผูปกครองอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 58.4 รองลงมา อยูในระดับปาน
กลาง คิดเปนรอยละ 27.4 และนอยที่สุดอยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 14.2 คาเฉลี่ยเทากับ 24.0 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 7.3 ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูปกครองจําแนกตามระดับการปฏิบัติผูปกครอง
ระดับปฏิบัติ
การปฏิบัติของผูปกครองระดับสูง
การปฏิบัติของผูปกครองระดับปานกลาง
การปฏิบัติของผูป กครองระดับต่ํา
รวม

จํานวน
66
31
16
113

รอยละ
58.4
27.4
14.2
100.00

ปจจัยเอื้อ
จากการศึกษาการเขาถึงแหลงบริการทันตกรรมพบวาการเขาถึงในการใชสิทธิ เชน บัตรทอง เบิกได ในการรักษา
ดานบริก ารทันตกรรมของรัฐ คิด เปนรอยละ 100 รองลงมา การเขารับบริ การไดส ะดวก คิ ด เปน รอ ยละ 54.9 หาก
จําเปนตองจายเงินเพื่อรักษาและใชบริการดานทันตกรรมเพิ่มเติมสามารถจายได คิดเปนรอยละ 54.9 และนอยที่สุดคือ
จากบานไปสถานที่ใหบริการดานทันตกรรมมีระยะทางไมเกิน 10 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 24.8
จากการศึกษาการเขาถึงแหลงขายอาหาร ขนม สําหรับเด็ก โดยสวนมากเด็กๆ สามารถซื้อและเลือกขนมตางๆ
ไดดวยตัวเอง คิดเปนรอยละ 97.3 รองลงมา ผูปกครองซื้อขนมใหเด็กทุกๆวัน คิดเปนรอยละ 93.8 และนอยที่สุดคือ จาก
บานถึงรานคาสามารถเดินทางไดสะดวก คิดเปนรอยละ 63.7
จากการศึกษาการเขาถึงแหลงขายอุปกรณทําความสะอาดฟน พบวา รานคาใกลบานมีแปรงสีฟนและยาสีฟน
สําหรับเด็กขาย รานคาที่ผูปกครองไปซื้อแปรงสีฟนและยาสีฟนสําหรับเด็กสามารถเดินทางไดสะดวก ผูปกครองสามารถ
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จายคาแปรงสีฟนและยาสีฟนสําหรับเด็กได คิดเปนรอยละ 100 รองลงมา ผูปกครองไดจัดหาแปรงสีฟนหรือยาสีฟน
สําหรับเด็กไวพรอมใชเสมอ คิดเปนรอยละ 81.1 และนอยที่สุดคือ ระยะทางจากบาน ไปยังรานคาที่ผูปกครองซื้อแปรงสี
ฟนและยาสีฟนสําหรับเด็กไมเกิน 3 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 57.5
ปจจัยเสริม
จากการศึกษาการไดรับการสนับสนุนจากบุคคล พบวามีการไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่อนามัย และไดรับ
แปรงสีฟนจากหนวยงานราชการ รอยละ 100
จาการศึกษาการไดรับการสนับสนุนจากสื่อตางๆ พบวา ที่บานมีโทรทัศนในสภาพที่ใชการไดดี คิดเปนรอยละ 100
คาอัตราเฉลี่ยฟนน้ํานม ผุ ถอน อุด ของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จากการศึกษาพบวา เด็กในศูนยพัฒ นาเด็กเล็ก มีฟนผุ 89 คน คาอัตราเฉลี่ยฟนน้ํานม ผุ ถอน อุด (dmft)
เทากับ 3.5 ซี่/คน เด็กที่ปราศจากฟนผุ คิดเปนรอยละ 21.2 เด็กที่มีฟนผุคิดเปน 78.8
การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคฟนผุในศูนยเด็กเล็ก
ตาราง 4 แสดงการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคฟนผุในศูนยเด็กเล็ก
ตัวแปร

B
.103
.035
-.017
-.079
-.009
-.036
-.039
.034

ปจจัยดานความรู
ปจจัยดานทัศนคติ
ปจจัยดานการปฏิบัติ
การเขาถึงแหลงบริการทันตกรรม
การเขาถึงแหลงขายขนม อาหาร
การเขาถึงแหลงขายอุปกรณทําความสะอาดฟน
การไดรับการสนับสนุนจากบุคคล
การไดรับการสนับสนุนจากสื่อตางๆ
R=.300 R2=.090 SEest=.407

Beta
.341
.276
-.309
-.301
-.025
-.070
-.117
.071

P-value
.019
.042
.110
.259
.894
.832
.765
.592

จากการศึกษาตาราง 4 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(R)มีคา .300 และคาอํานาจการทํานาย(R2)มี
คา .090 มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณมีคา .407 ตัวแปรพยากรณที่มีผลตอโรคฟนผุอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 2 ตัว คือ ปจจัยดานความรู (X1) ปจจัยดานทัศนคติ (X2) โดยสรางเปนสมการ
พยากรณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
Y = a1x1+a2x2+a3x3+C

466

แทนคา Y = โรคฟนผุ
X1 = ดานความรู
X2 = ดานทัศนคติ
X3 = ดานการปฏิบัติ
C = คาคงที่
Y = 0.103 X1 + 0.035 X2
โรคฟนผุ = 0.103(ดานความรู) + 0.375 (ดานทัศนคติ)

วิจารณและสรุปผล
1. ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูปกครองสวนใหญเปนเพศหญิง 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
สุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียน
2. ปจจัยนําดานความรูมีผลตอการเกิดโรคฟนผุในเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(P=0.019) ผูปกครองมีความรูอยูใ นระดับปานกลาง ทราบวาฟนผุเ กิด ไดจากหลายสาเหตุรว มกัน ทั้ง การสะสมของ
เชื้อจุลินทรียในชองปาก ชนิดอาหาร ความถี่ในการบริโภค สภาพฟนรวมถึงการทําความสะอาดชองปาก รองลงมาคือ
การถอนฟนน้ํานม ไปกอนกําหนดมีผลตอการขึ้นของฟนแทและทําใหฟนแทซอนเก ไมเปนระเบียบ และทอฟฟ น้ําอัดลม ไม
มีประโยชนตอสุขภาพและทําใหเกิดฟนผุไดงาย เนื่องผูปกครองสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคฟนผุแตยังขาด
ความรูเรื่องการดูแลฟนน้ํานม และการกําจัดแผนคราบจุลินทรียหรือขี้ฟน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของของนฤชิต ทอง
รุงเรืองชัยและคณะ(2555) ศึกษาวา ความรูมีผลกับการลดโรคฟนผุ และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็ก
ของผูปกครองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และไมสอดคลองกับการศึกษาของอุทัยวรรณ สวัสดิ์รักษา(2552)ศึกษาวา
ความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชองปากเด็ก ไมมีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียน เนื่องจาก
ความรูเพียงอยางเดียวไมมีผลตอพฤติกรรม ผูปกครองอาจมีความรูแตไมสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดานทัศนคติมีผลกับการเกิดโรคฟนผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.042) ผูปกครองมีทัศนคติอยู
ในระดับสูง ทราบวาน้ําอัดลมตาง ๆ มีสวนทําใหเกิดโรคฟนผุและยังทําใหกระดูกพรุนดวยโดยเฉพาะในกลุมเด็ก ๆ รองลงมา
คือ ผูปกครองใหเด็กทําความสะอาดชองปากเองเพราะเด็กแปรงฟนเองได และ ยังไมจําเปนตองไปหาหมอฟน ผูปกครอง
ทราบวาควรพาเด็กๆ เนื่องจากผูปกครองมีทัศนคติที่สูงแตการทําความสะอาดชองปากไมควรปลอยใหเด็กๆแปรงฟนเอง
เพราะอาจจะแปรงไมสะอาดผูปกครองจึงควรแปรงซ้ําใหอีก และควรพาเด็กไปพบหมอฟนอยางนอยปละ 1-2 ครั้ง ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ นฤชิต ทองรุงเรืองและคณะ(2555) พบวา ทัศนคติของผูปกครองมีผลกับการลดโรคฟนผุและ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กของผูปกครองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับการวิจัยของพัทธ
นันท ศิริพรวิวัฒน (2552) พบวา ตัวแปรพยากรณที่ดีของสภาวะสุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียน มี 3 ตัว คือ ปจจัยดาน
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ทัศนคติ ดานความรู และ ปจจัยดานการเขาถึงแหลงอุปกรณทําความสะอาดฟนและมีความสัมพันธกับสภาวะสุขภาพชอง
ปากเด็กกอนวัยเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และไมสอดคลองการวิจัยของอุทัยวรรณ สวัสดิ์รักษา(2552) พบวา
ทั ศ นคติ ไ ม มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพช อ งปากเด็ ก ก อ นวั ย เรี ย นของผู ป กครองอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
เนื่ องมาจากทัศนคติของผูปกครองสวนใหญอ ยูในระดับปานกลาง มีทัศนคติแ ตกตางกันออกไป แตเมื่อไดรับรับแรง
สนับสนุนจากสังคม ญาติ เจาหนาที่และขอมูลขาวสารในการดูแลสุขภาพชองปากก็ทําใหผูปกครองมีความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพชองปากเด็กได
ดานการปฏิบัติที่มีผลตอโรคฟนผุในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครองสวนใหญมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับสูง
ผูปกครองดูแลเด็กๆ ใหแปรงฟนหลังตื่นนอนในตอนเชา มีการเปลี่ยนแปรงสีฟนใหเด็กๆเมื่อเห็นวาขนแปรงบานและ
ผูปกครองเคยพาเด็กๆไปพบหมอฟนอยางนอยปละ 1 ครั้ง ไมมีผลกับการเกิดโรคฟนผุซึ่งไมสอดคลองการวิจัยของนฤชิต
ทองรุง เรื องและคณะ(2555) พบวา ทักษะการแปรงฟน ใหเ ด็ กมีความสัม พันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเ ด็กของ
ผูปกครองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. ปจจัยเอื้อดานการเขาถึงแหลงบริการพบวาผูปกครองเคยพาเด็กไปใชบริการทางทันตกรรมโดยสวนเด็กสวน
ใหญมีสิทธิการรักษา เชน บัตรทอง เบิกได ผูปกครองสามารถนําเด็กไปรับบริการทัน ตกรรมไดสะดวกและหากตองมี
คาใชจายเงินเพื่อรักษาทันตกรรมเพิ่มเติมสามารถจายคารักษาได ไมมีผลกับการเกิดโรคฟนผุซึ่งสอดคลองการวิจัยของ
อุทัยวรรณ สวัสดิ์รักษา(2552) การเขาถึงแหลงบริการทันตกรรมไมมีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอนวัย
เรียนของผูปกครองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
การเข า ถึ ง แหล ง ขายอาหาร ขนม สํ า หรั บ เด็ ก พบว า โดยส ว นมากเด็ ก ๆสามารถเลื อ กซื้ อ ขนมด ว ยตั ว เอง
ผูปกครองซื้อขนมใหทุกๆวัน และจากบานถึงรานคา สามารถเดินทางไดสะดวก ไมมีผลกับการเกิดโรคฟนผุ ซึ่งสอดคลอง
การวิจัยของทวีชัย สายทอง (2551)พบวา การเขาถึงแหลงจําหนายขนมพบวานักเรียนซื้อขนมกินเองเปนประจําที่รานคาใน
โรงเรียนและนักเรียนสามารถหาซื้อไดสะดวก
การเขาถึงแหลงขายอุปกรณทําความสะอาดฟน พบวา มีรานคาใกลบานมีแปรงสีฟนและยาสีฟนสําหรับเด็ก
ขายไดสามารถเดินทางไดสะดวก ผูปกครองสามารถจายคาแปรงสีฟนและยาสีฟนสําหรับเด็กได จากการศึกษาพบวา
ป จ จั ย ดา นการเขา ถึง อุ ปกรณ ทํา ความสะอาดช องปาก ไมมี ผ ลต อการเกิ ด โรคฟ นผุ ใ นเด็ก ศูน ย พัฒ นาเด็ ก เล็ ก ซึ่ง ไม
สอดคลองการวิจัยของพัทธนันท ศิริพรวิวัฒน (2552) พบวา ปจจัยดานการเขาถึงแหลงอุปกรณทําความสะอาดฟน มีผล
ตอการพยากรณสภาวะสุขภาพชองปากของเด็กกอนวัยเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. .ปจจัยเสริม พบวา การไดรับการสนับสนุนจากบุคคลมีการไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่อนามัย และไดรับ
แปรงสีฟนจากหนวยงานราชการ มีสื่อโทรทัศน และเด็กสามารถเลือกดูรายการโทรทัศนไดเอง ไมมีผลตอการเกิดโรคฟนผุ
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งไมสอดคลองกับการวิจัยของอุทัยวรรณ สวัสดิ์รักษา(2552) พบวา การไดรับการสนับสนุนจาก
ญาติ เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข และหน ว ยงานต า งๆมี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพช อ งปากเด็ ก ก อ นวั ย เรี ย นของ
ผูปกครองอยางมีนัยสําคัญทางระดับสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีการสนับสนุนจากคนในครอบครัว เจาหนาที่สาธารณสุข
หนวยงานตางๆโรงพยาบาล ผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยระดับการไดรับการสนับสนุนมากที่สุดอยูในระดับปาน
กลาง
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5. ปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคฟนผุ คือ ปจจัยนําดานความรูและปจจัยนําดานทัศนคติสามารถใชทํานายการเกิด
โรคฟนผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดสมการทํานาย คือ โรคฟน = 0.019 (ดานความรู) + 0.042 (ดาน
ทัศนคติ) ซึ่งสอดคลองกับการของนฤชิต ทองรุงเรืองและคณะ(2555) ความรูและทัศนคติดานทันตสุขภาพ ทักษะของ
ผูปกครองในการแปรงฟนใหเ ด็กมีผลตอการลดโรคฟน ผุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และสองคลองกับการวิจัย
ของพัทธนันท ศิริพรวิวัฒน (2552) พบวา ตัวแปรพยากรณที่ดีของสภาวะสุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียน มี 3 ตัว คือ
ปจจัยดานทัศนคติ ดานความรู และ ปจจัยดานการเขาถึงแหลงอุปกรณทําความสะอาดฟนและมีความสัมพันธกับสภาวะ
สุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ขอเสนอแนะ
1. ดานความรูควรเนนใหมีการสงเสริมการความรูเรื่องโรคฟนผุใหกับผูปกครองเห็นความสําคัญ กับการปองกันฟน
น้ํานม และใหทราบถึงประโยชนและโทษของการดูแลสุขภาพชองปากใหมากขึ้นก็จะสามารถลดอัตราการเกิดโรคฟนผุได
2. ดานทัศนคติควรเนนใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงคการดูแลสุขภาพชองปากเปนประจําของทุก ๆ ภาคเรียน
โดยมีการจัดอบรมและเสริมสรางทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพชองปาก เนนใหมีการกิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารกลางวันที่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และผูปกครองตองมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพชองปากของเด็ก โดยการแปรงฟนใหเด็กในชวงเวลากอน
นอนของทุก ๆ วัน เพื่อใหผูปกครองสามารถตรวจสุขภาพชองปากของเด็กรวมดวย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ดร.อนุ กู ล มะโนทน อาจารย ที่ ปรึ กษา อาจารย เจ าหน าที่ คณะแพทยศาสตร มหาวิ ทยาลั ยพะเยา
ผูเชี่ยวชาญ นายกเทศมนตรี เจาหนาที่ตําบลดอยฮาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ครูผูเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง
และทุกหนวยงาน ผูซึ่งใหความอนุเคราะหในการใหคําปรึกษาและเก็บขอมูล จึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงไว
ณ โอกาสนี้

เอกสารอางอิง
กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห. (2557). ชร 0032.101. ว543. แจงผลการตรวจฟนเด็ก 3-5 ป.
กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2540). ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพชองปาก. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.
กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2540). หลักสูตรและเนื้อหาวิชาประกอบการดูแลทันต
สุขภาพสําหรับตนเองและครอบครอบ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการทหารผานศึก.
กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2545). สุขภาพชองปากเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก.
จันทนา อึ้งชูศักดิ์, ศรีสุดา ลีละศิธร, วิไลลักษณ บังเกิดสิงห, บุบผา ไตรโรจน. (2551). คูมือการดูแลสุขภาพชองปาก
แมและเด็ก (พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก.

469

เอกสารอางอิง
ทวีชัย สายทอง.(2551). ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคฟนผุของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 และ 6
ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว.วิทยานิพนธ ส.ม., มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน.
ทวีศักดิ์ พากเพียรและคณะ. (2543). ทันตกรรมปองกัน. ขอนแกน: โครงการตําราวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัด
ขอนแกน.
ทัศนีย มหาวัน และคณะ. (2549). ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กเล็กของผูปกครองในอําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม พ.ศ.2549. เชียงใหม: กลุมงานบริหารทางการแพทย โรงพยาบาลสารภี จังหวัด
เชียงใหม
นฤชิต ทองรุงเรืองชัย และคณะ. (2555). ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการแปรงฟนใหเด็กอายุ 1-5 ปของ
ผูปกครองในเขตอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู. วิทยานิพนธ ส.บ., มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน.
ประคอง กรรณสูต. (2542). สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
ฝายทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย. (2556). ผลการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพ จังหวัด
เชียงราย พ.ศ. 2556. เชียงราย: สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย.
พัชรี เรืองงาม. (2555). ปจจัยที่มีความสัมพันธกบั โรคฟนผุเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กําแพงเพชร. วิทยาสารทันตสาธารณสุข, (18), 9-21.
พัทธนันท ศิริพรวิวัฒน. (2552). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดูแลสภาวะสุขภาพชองปากของเด็กกอนวัยเรียน จังหวัด
ศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ ส.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
ภาวิณี ดวงศรี. (2552). พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพของผูดูแลเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด
อํานาจเจริญ. วิทยานิพนธ ส.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
ลักขณา อุยจิรากุล และคณะ. (2555). ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเลี้ยงดูและโรคฟนผุในเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จังหวัดสระแกว. วิทยานิพนธ ส.ม., มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน.
วรรณศรี แกวปนตา ,ทองเพ็ญ วัทนียตระกูลและยุพิน ศรีแพนบอล. (2536). การดูแลทันตสุขภาพเด็กวัยกอนเรียน 35 ป อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม. กรุงเทพฯ:โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก.
วีระวุฒิ วงศวันดี. (2554). พฤติกรรมของผูปกครองในการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลอากาศอํานวย อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร. การศึกษาคนควาดวยตนเอง ศศ.
ม., มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, กรุงเทพฯ.
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2556). รายงานผลการสํารวจสภาวะสุขภาพชองปาก
ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประเทศไทย พ.ศ. 2555 (พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก.
470

เอกสารอางอิง
อุทัยวรรณ สวัสดิ์รักษา. (2552). ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียนของ
ผูปกครอง กรณีศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลพรานกระตาย อําเภอพรานกระตาย จังหวัด
กําแพงเพชร. การศึกษาคนควาดวยตนเอง ส.ม., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
Green,L.W.and Kreuter,M.W. (1994).Health Promotion Planning and Education and Environmental Approach.
Toronto: May-Field.
Krejcie,R.V.,and Morgan D.W.(1970). Determining Sample Size for Research Activities. Psycholological
measurement,607-610.

471

ปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ โรงพยาบาลสอง อําเภอสอง
จังหวัดแพร
Factors related to anemia of pregnant women in Song Hospital, Song District, Phare Province
อารีวรรณ กันทะสอน 1* และสมชาย จาดศรี2
Areewan Kantason1* and Somchai Jadsri2
3

บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยศึกษาแบบ Analytical cross sectional study design มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความชุกและปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ ที่ฝากครรภครั้งแรก โรงพยาบาลสอง
จังหวัดแพร ประชากรที่ศึกษา คือ หญิงตั้งครรภที่ฝากครรภและตรวจเลือดครั้งแรก โดยไมจํากัดอายุครรภ จํานวน 126 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม และผานการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน
หาความเที่ยงโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบรัค ไดเทากับ 0.7 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย รอยละ การทดสอบ
ไคสแควร และ95% confidence interval of prevalence ratio ผลการศึกษาพบวา หญิงตั้งครรภจํานวน 126 คน เปนหญิง
ตั้งครรภครั้งแรก รอยละ 42.9 อายุอยูระหวาง 20-25 ป รอยละ 32.5 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 65.9 อาชีพ รับจาง
รอยละ 34.1 ฝากครรภครั้งแรกอายุครรภนอยกวาหรือเทากับ 12 สัปดาห รอยละ 65.1 และมีภาวะโลหิตจาง 28 คน พบความชุก
ของภาวะโลหิตจาง รอยละ 22.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะโลหิตจาง คือโรคประจําตัวหรือโรคเรื้อรัง (PR = 2.22, p = 0.042)
และไมไดรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กมากอนหรือขณะตั้งครรภ (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
ภาวะโลหิตจางเปนภาวะที่ผิดปกติของเลือดที่พบบอยที่สุด เปนปญหาทางดานสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ
ที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาในประเทศไทย จากการสํารวจสถานการณภาวะโลหิตจาง พบในประชากรทุกกลุมอายุ
ตั้ง แตกลุม เด็กแรกเกิด จนถึง กลุม ผูสูง อายุ โดยเฉพาะในกลุม หญิง ตั้ง ครรภ การเกิด ภาวะโลหิต จางในหญิง ตั้ง ครรภ
ในประเทศไทยมีความแตกตางกัน ตามลักษณะของประชากร ภูมิประเทศ ทรัพยากรของแตละภูมิภาคของประเทศ ภาวะ
โลหิต จางในหญิ ง ตั้ ง ครรภ ที่พ บส ว นใหญ มีส าเหตุม าจากการขาดธาตุเ หล็ ก การขาดธาตุเ หล็ ก เป นภาวะที่เ ม็ด เลื อ ด
ในกระแสเลื อ ดต่ํ า กว า ปกติ ปริ ม าณของฮี โ มโกลบิ น นํ า ออกซิเ จนไปสู เ นื้อ เยื่ อ ร า งกายลดลง ในป พ.ศ. 2553–2554
ประเทศไทย แนวโนม ความชุกของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ โดยใชระดับฮีมาโตคริตเปนเกณฑ พบวา ป พ.ศ. 2553
ผลการตรวจฮีมาโตคริต ที่มีคานอยกวารอยละ 33 เทากับรอยละ 18.6 ในป พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 20.6 (สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข, 2556) ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญที่สงผลกระทบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม การศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ในหญิงตั้งครรภจํานวน 648 คน พบมีอุบัติการณของภาวะ
โลหิตจาง รอยละ 20.1 โดยพบวาเกิดในชวง 3 เดือนแรก รอยละ 17.3 เกิดใน 3 เดือนที่สอง รอยละ 23.8 และเกิดใน 3 เดือน
สุดทายของการตั้งครรภถึง รอยละ 50 คือ สาเหตุของโลหิตจางของคนไทยเราไมไดเกิดจากการขาดธาตุเหล็กเปนอันดับหนึ่ง
แตเกิดจากการที่เปนโรคธาลัสซีเมีย (โลหิตจางที่มีสาเหตุจากกรรมพันธุ มีความผิดปกติของการสรางฮีโมโกลบิน ทําให
เม็ดเลือดแดงแตกงาย) ไมวาจะเปนโรคจริง ๆ หรือเปนพาหะสูงถึง รอยละ 54.9 โดยที่เปนโลหิตจางจากการขาดเหล็ก รอยละ 43.1
(รอยละ 8.7 ในนี้เกิดจากการที่มีพยาธิ) และอีก รอยละ 2.7 เกิดจากการสรางเม็ดเลือดที่ไมสมบูรณเปนปกติจากการที่มี
โรคอื่น ๆ ของรางกายรบกวน (วิเชียร มงคลศรีตระกูล. ม.ป.ป.) สาเหตุการเกิดภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภที่สําคัญ
ไดแก โลหิตจางจากภาวะทุพโภชนาการ มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสม ทําใหรางกายมีความบกพรองของการไดรับ
สารอาหารที่เกี่ยวกับการสรางเม็ดเลือดไดแก สารอาหารจําพวกธาตุเหล็ก กรดโฟลิก วิตามิน โลหิตจางจากสาเหตุอื่น ๆ
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ไดแก การสูญเสียเลือดเรื้อรัง การติดเชื้อพยาธิโดยเฉพาะพยาธิปากขอ และโลหิตจางที่เกิดโรคทางพันธุกรรม เชน โรคธาลัสซีเมีย
กอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ โดยเฉพาะมารดาที่มีภาวะโลหิตจางตลอดระยะการตั้งครรภ
ทําใหรางกายออนแอมีภูมิตานทานโรคต่ํา ประสิทธิภาพการทํางานลดลง มีความเสี่ยงตอการคลอดกอนกําหนด ตกเลือดหลังคลอด
มีโอกาสติดเชื้อระยะหลังคลอด ถามีอาการรุนแรงอาจเกิดภาวะหัวใจลมเหลวและเสียชีวิตได มารดาที่มีภาวะโลหิตจางทําให
เกิดผลกระทบตอทารกคือ การคลอดกอนกําหนดทารกมีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ มีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตระหวางคลอดและ
หลังคลอดสูง มีพัฒนาการทางดานรางกายลาชาและการเจริญเติบโตของสมองไมสมบูรณ หญิงตั้งครรภที่มีภาวะโลหิตจาง
ทําใหอัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิตของมารดาเพิ่มขึ้น รางกายมีภูมิตานทานโรคต่ํา ทําใหเกิดการตกเลือดในระยะคลอด
ที่นําไปสูภาวะช็อกไดรวดเร็ว อาจทําใหหญิงตั้งครรภทนตอการสูญเสียเลือดไดนอยและอาจทําใหเกิดการเสียชีวิตได
นอกจากนี้ ภาวะโลหิตจาง ยัง สง ผลกระทบตอทารกในครรภเ นื่องจากเลื อดและออกซิเ จนไปเลี้ยงทารกไมเ พียงพอ
และอาจเปนสาเหตุของการแทง การตายของทารก การคลอดกอนกําหนด ตลอดจนทารกมีน้ําหนักแรกเกิดนอย
สถานการณภาวะโลหิตจางในหญิงตั้ง ครรภข องจัง หวัดแพร พบวาสูง กวาเปาหมายอยางตอเนื่องมาตลอด
ในป 2554, 2555 และ 2556 คิดเปนรอยละ 28.54, 28.80 และ 66.60 ตามลําดับ (จากฐานขอมูล 21 แฟม สํานักนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข) เปนปญหาที่สําคัญ ซึ่งสงผลตอหญิงตั้งครรภตั้งแตระยะตั้งครรภ จนถึงหลังคลอด
คณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับจังหวัด ไดจัดทําแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภที่มารับบริการฝากครรภและ
ตรวจเลือดครั้งแรก พบภาวะซีดคือคาฮีมาโตคริตนอยกวารอยละ 33 ใหจายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก (FeSO4) วันละ 3 ครั้ง
ครั้งละ 1 เม็ด และจายยา Folic acid วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 เม็ด โดยใหรับประทานเปนเวลา 1 เดือน และการใหความรู
แนะนําเรื่อง การรับประทานอาหารที่ถูกตอง หลังจากรับประทานยาครบกําหนด 1 เดือนแลวนัดใหหญิงตั้งครรภมาเจาะ
เลือดตรวจซ้ําอีกครั้ง หากยังพบวามีภาวะโลหิตจางจึงใหพบแพทยเพื่อหาแนวทางแกไขตอไป
หนวยฝากครรภ โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร พบวา หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภครั้งแรก มีภาวะโลหิตจาง
ป พ.ศ. 2554, 2555 และ 2556 คิดเปนรอยละ 22.61, 24.80 และ 26.16 ตามลําดับ ในขณะที่เปาหมายของกระทรวงสาธารณสุข
กําหนดใหไมเกินรอยละ 10 จากปญหาดังกลาว ทําใหหนวยฝากครรภ โรงพยาบาลสอง ไดมีการดําเนินการควบคุม
และแนวทางการป อ งกั น ภาวะโลหิ ต จางในหญิ ง ตั้ ง ครรภ โดยการจ า ยยาเม็ ด เสริ ม ธาตุ เ หล็ ก และการให สุ ข ศึ ก ษา
และโภชนาการแกหญิงตั้งครรภ ที่มาฝากครรภ โรงพยาบาลสอง แตก็ไมสามารถทําใหภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ
ลดลงไดในแตละป ดังนั้นผูวิจัย จึงตองศึกษา และคนหาปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงความชุก และ ปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ โดยการพิจารณา
จากปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายไดของครอบครัว ประวัติโรคเรื้อรัง โรคประจําตัว
ประวัติการรับประทานยารักษาโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัว ประวัติการสูญเสียเลือดกอนตั้งครรภ ภาวะโภชนาการ
กอนตั้งครรภ ปจจัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ ไดแก อายุครรภที่มาฝากครรภครั้งแรก จํานวนครั้งของการตั้งครรภ ระยะหาง
ระหวาง การตั้งครรภ ประวัติการแทง การตกเลือดกอนคลอด ผลการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย และปจจัยดานพฤติกรรม
การบริโภคอาหารและยา ผูวิจัยคาดวา ผลการวิจัยที่ได สามารถนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนปองกัน และแกไข
ปญหาอยางเหมาะสมไดตรงกับสภาพพื้นที่ของอําเภอสองตอไป
474

วัตถุประสงค
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quanititative Methodology) เพื่อศึกษาความชุกและปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภที่ฝากครรภครั้งแรกในโรงพยาบาลสอง

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ
การศึกษาครั้งนี้เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถามหญิงตั้งครรภ ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ไดแก แบบสอบถามขอมูล
สวนบุคคล แบบสอบถามขอมูลดานการตั้งครรภ และแบบสอบถามขอมูลดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารและยา
วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยศึกษาแบบ Analytical cross sectional study design
นิยามศัพท
ปจจัยสําคัญ หมายถึง องคประกอบทางดานรางกาย การตั้งครรภ หรือทางดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และยา ที่ทําใหเกิดภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ
ภาวะโลหิตจาง หมายถึง ผลการตรวจเลือดครั้งแรก ของหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภครั้งแรก โดยไมจํากัดอายุครรภ
และตรวจพบวาความเขมขนของเลือดคือ ฮีโมโกลบิน (Hb) มีคานอยกวา 11 กรัม/เดซิลิตร หรือ ฮีมาโตคริต (Hct) มีคานอยกวา
รอยละ 33
หญิงตั้งครรภ หมายถึง หญิงตั้งครรภที่มารับบริการฝากครรภครั้งแรก ในหนวยฝากครรภ ที่โรงพยาบาลสอง
โดยไมจํากัดอายุครรภ ตั้งแต วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
ประชากรและกลุ มตั วอย าง ประชากรที่ ศึ กษาเป นหญิ งตั้ งครรภ ที่ มาฝากครรภ ครั้ งแรกในหน วยฝากครรภ
โรงพยาบาลสอง โดยไมจํากัดอายุครรภ ซึ่งคัดเลือกหญิงตั้งครรภที่ฝากครรภ และไดรับการเจาะเลือดตรวจหาคาฮีมาโตคริต
ครั้งแรก เกณฑคัดออกคือ หญิงตั้งครรภที่ฝากครรภครั้งแรกในหนวยฝากครรภ โรงพยาบาลสอง แตมีผลตรวจเลือดมา
จากสถานบริการอื่นแลว โดยเก็บขอมูลจากเวชระเบียน และทะเบียนการฝากครรภของหญิงตั้งครรภ ที่มาฝากครรภ
ในโรงพยาบาลสอง ตั้งแต วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เปนเวลา 6 เดือน
ขนาดของกลุมตัวอยาง โดยคํานวณจากความชุกของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ ใช Cross sectional study
สูตร Cochran ไดขนาดตัวอยาง 140 ราย เก็บขอมูลไดจริง 126 ราย จากเกณฑการคัดออกหญิงตั้งครรภที่มีผลการตรวจ
เลือดมาจากสถานบริการอื่น

475

การตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. นํ า แบบสอบถามให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู และประสบการณ จํ า นวน 3 ท า น ตรวจสอบความถู ก ต อ ง
และความครอบคลุม
2. นําแบบสอบถามทดลองกับหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภ จํานวน 30 คน
3. นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเที่ยงหรือ Reliability โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดเทากับ 0.7
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นเตรียมการ
1. ผูวิจัยยื่นแบบเสนอเพื่อขอรับรองการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยแบบเรงรัด
2. นําหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลสอง อําเภอสอง
จังหวัดแพร เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการศึกษา
ขั้นดําเนินการ
1. คนหาและเก็บขอมูลหญิงตั้งครรภ จากทะเบียนฝากครรภ โดยคัดเลือกหญิงตั้งครรภที่ฝากครรภ และไดรับ
การเจาะเลือดตรวจหาคาฮีมาโตคริตครั้งแรก
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถาม ที่ผานการแนะนําและปรับปรุงจากผูทรงคุณวุฒิ จนมีคุณภาพในระดับที่ยอมรับไดไป
ดําเนินการเก็บขอมูล
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่เก็บขอมูลแลวตรวจสอบความสมบูรณ พรอมกับลงรหัสแบบสอบถามแลวนํามา
วิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล เก็บ รวบรวมข อ มู ล ที่ไ ด ม า แล ว นํ า มาลงรหัส และวิเ คราะหโ ดยการใช ส ถิ ตพรรณนา
(Descriptive Statistics) เพื่อแจกแจงความถี่หาคาเฉลี่ย รอยละ ไดแก ขอมูลสวนบุคคล และขอมูลดานการตั้งครรภ
การวิเคราะหหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโลหิตจางโดยใช 95% confidence interval of prevalence ratio
และสถิตกิ ารทดสอบ Chi–square

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
หญิงตั้งครรภที่ฝากครรภครั้งแรกในหนวยฝากครรภ 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
ภาวะโลหิตจางของตัวแปรที่สําคัญคื อ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดของครอบครัว โรคประจําตัว และไมเ คย
รับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กกอนตั้งครรภ คิดเปนรอยละ 46.4, 67.9, 46.4, 39.3, 25.0 และ 60.7 ตามลําดับ
476

ขอมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ
พบวา หญิงตั้งครรภที่มารับบริการฝากครรภครั้งแรก สวนมากมีอายุครรภนอยกวาหรือเทากับ 12 สัปดาห
คิดเปนรอยละ 65.1 ซึ่งเปนการตั้งครรภแรก คิดเปนรอยละ 42.9 รองลงมาคือ การตั้งครรภครั้งที่ 2 คิดเปนรอยละ 42.1
และมีระยะหางระหวางการตั้งครรภมากกวา 4 ป คิดเปนรอยละ 27.0 ไมเคยมีประวัติการแทง และการตกเลือดกอนคลอด
คิดเปนรอยละ 88.9 และ 98.4 มีผลการคัดกรองธาลัสซีเมียที่ปกติ คิดเปนรอยละ 61.9 รองลงมาคือ ผลผิดปกติคิดเปน
รอยละ 38.1
ภาวะโลหิตจาง
การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภที่ฝากครรภ หนวยฝากครรภ โรงพยาบาลสอง
พบวา หญิงตั้งครรภที่ไดรับการเจาะเลือดตรวจหาคาความเขมขนหรือฮีมาโตคริต จํานวน 126 คน มีคาฮีมาโตคริตนอยกวา
33% จํานวน 28 คน อัตราความชุกของ เทากับ รอยละ 22.2 ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงความชุกของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภที่ฝากครรภครั้งแรกในโรงพยาบาลสอง อําเภอสอง
จังหวัดแพร
ฮีมาโตคริตนอยกวา 33%
จํานวน
รอยละ

หญิงตั้งครรภ
126

28

ฮีมาโตคริตมากกวา 33%
จํานวน
รอยละ

22.2

98

77.8

ปจจัยที่เกี่ยวของและมีความสัมพันธ กับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ
ตาราง 2 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของระหวางขอมูลทั่วไปกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ
ตัวแปร
อายุ
การศึกษา

ศาสนา
อาชีพ

ผล
< 20
≥ 20
ไมไดเรียนหรือ
ต่ํากวา
อนุปริญญา
อนุปริญญาหรือ
สูงกวา
พุทธ
อื่น ๆ
เกษตรกร
รับจาง คาขาย
แมบาน

จํานวน

โลหิตจาง

ความชุก
(%)

PR

31
99
93

6
22
22

37

6

122
8
84

27
1
17

22.1 1.770
12.5
20.2 0.846

46

11

23.9
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95%Cl-PR

19.4 0.870 0.3884-1.9531
22.2
23.7 1.458 0.6435-3.3068

p-value
0.735
0.353

16.2
0.2747-11.4117

0.522

0.4340-1.6503

0.6273

ตัวแปร

รายได
โรคประจําตัว/
เรื้อรัง
ยาที่ทานประจํา
ประจําเดือน
บริจาคโลหิต
ดัชนีมวลกาย

ผล
รับราชการ
นักศึกษา
≤ 10,000
> 10,000
เปนโรค
ไมเปน
เปนโรค
ไมเปน
มาปกติ
มาไมปกติ
เคย
ไมเคย
< 18.5
≥ 18.5

จํานวน

โลหิตจาง

77
53
17
113
1
129
104
22
8
118
25
105

20
8
7
21
0
28
22
6
0
28
8
20

ความชุก
(%)

PR

95%Cl-PR

26.0 1.720 0.8197-3.6123
15.1
41.2 2.215 1.1148-4.4035
18.6
0
0
infinity
21.7
78.6 0.775 0.3567-1.6865
21.4
0
infinity
0
100
32.0 1.68 0.8390-3.3638
19.0

p-value

0.139
0.035
0.600
0.532
0.119
0.158

จากตาราง 2 พบวา ตัวแปรที่เกี่ยวของกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ คือหญิงตั้งครรภที่มีโรคประจําตัวหรือ
โรคเรื้อรัง จํานวน 17 คน มีภาวะโลหิตจาง 7 คน หรืออัตราความชุกรอยละ 41.2 สูงกวาอัตราความชุกของภาวะโลหิตจาง
ในหญิงตั้งครรภที่ไมมีโรคประจําตัวหรือโรคเรื้อรัง 2.215 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (95%CL-PR 1.1148-4.4035,
P = 0.035) สวนตัวแปรอื่น ๆ พบวาไมเกี่ยวของกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ
ตาราง 3 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของระหวางขอมูลการตั้งครรภกับภาวะโลหิตจาง
ตัวแปร
อายุครรภฝาก
ครั้งแรก
จํานวนครั้งการ
ตั้งครรภ

ผล

จํานวน

โลหิต
จาง

ความชุก
(%)

PR

95%CL-PR

p-value

82
48
54
76

15
13
11
17

18.3
27.1
20.4
22.4

0.675

0.3520-1.2960

0.241

0.910

0.4644-1.7858

0.785

การแทง

≤ 12สัปดาห
> 12 สัปดาห
ครั้งแรก
ครั้งที่ 2 หรือ
มากกวา
ไมเคย

112

27

24.1

4.339

0.628029.9828

0.076

ตกเลือดกอนคลอด

เคย
ไมเคย

18
124

1
27

5.6
21.8

1.306

0.2117-8.0638

0.767
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ตัวแปร

ผลคัดกรอง
ธาลัสซีเมีย

ผล
เคย
ผิดปกติ
ปกติ

จํานวน
6
48
78

โลหิต
จาง

ความชุก
(%)

1
15
13

16.7
31.3
16.7

PR

95%CL-PR

p-value

1.875

0.9790-3.5912

0.056

จากตาราง 3 ขอมูลดานการตั้งครรภกับภาวะโลหิตจาง ตัวแปรคือ อายุครรภฝากครั้งแรก จํานวนครั้งการตั้งครรภ
การแทง การตกเลือดกอนคลอด และผลการคัดกรองธาลัสซีเมีย พบวา ไมมีตัวแปรใด ที่เกี่ยวของกับภาวะโลหิตจาง
ตาราง 4 แสดงปจจัยที่เกี่ยวของระหวางพฤติกรรมการบริโภคอาหารและยา กับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ
ตัวแปร

พฤติกรรม
บริโภค

จํานวน

ภาวะ
โลหิตจาง

ความชุก
(%)

PR

95%CL-PR

P-value

1. รับประทาน
อาหารหลัก
2. รับประทาน
เนื้อสัตว

ไมทาน
ทาน
ไมทาน
ทาน

17
113
20
110

4
24
3
25

23.5
21.5
15.0
22.7

1.107

0.4381-2.8012

0.831

0.66

0.2200-1.9802

0.441

3. รับประทาน
เครื่องในสัตว

ไมทาน
ทาน

82
48

19
9

23.2
18.8

1.235

0.6084-2.5101

0.5556

4. รับประทาน
ผักใบเขียว

ไมทาน
ทาน

21
109

4
24

19.0 0.865
22.0

0.3346-2.2366

0.7626

5. รับประทาน
เผือก มัน

ไมทาน
ทาน

100
30

22
6

22.0
20.0

1.1

0.4917-2.4610

0.815

6. รับประทาน
ถั่วเมล็ดแหง

ไมทาน
ทาน

90
40

17
11

18.9 0.686
27.5

0.3548-1.3298

2.722

7. รับประทาน
ธัญพืช

ไมทาน
ทาน

89
41

18
10

20.2 0.829
24.4

0.4206-1.6347

0.592

8. รับประทานไข

33
97
17
113

6
22
5
23

18.2
22.7
29.4
20.4

0.801

0.3560-1.8051

0.588

9. ดื่มนม
นมถั่วเหลือง

ไมทาน
ทาน
ไมดื่ม
ดื่ม

1.445

0.6353-3.2868

0.398

10. ทานยาเม็ด
เสริมธาตุเหล็ก
11. ทานอาหาร

ไมทาน
ทาน
ไมทาน

47
83
118

15
13
25

31.9
15.7
21.2

2.037

1.0628-3.9065

0.031

0.847

0.2996-2.3975

0.760
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สุก ๆ ดิบ ๆ

12. ดื่มชา กาแฟ
13. โจก บะหมี่
14. N/V หลังทาน
ยาเสริมธาตุเหล็ก
15. ทานยารวม
กับดื่มนม
16. ยาแกปวด

ทาน
ไมดื่ม
ดื่ม
ไมทาน
ทาน
ไมมี
มี
ไมทาน
ทาน
ไมทาน
ทาน

12
126
4
108
22
121
9
94
36
127
3

3
26
2
20
8
27
1
21
7
28
0

25.0
20.6 0.412
50.0
18.5 0.509
36.4
22.3 2.008
11.1
22.3 1.148
19.4
22.0
0
0

0.1461-1.1654

0.161

0.2581-1.0050

0.064

0.3072-13.1293

0.432

0.5350-2.4673

0.720

infinity

0.360

จากตาราง 4 พบวา หญิงตั้งครรภที่ไมรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก จํานวน 47 คน มีภาวะโลหิตจางจํานวน
15 คน หรืออัตราความชุกรอยละ 31.9 สูงกวาอัตราความชุกของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภที่รับประทานยาเม็ดเสริม
ธาตุเหล็ก 2.037 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (95%Cl-PR 1.0628-3.9065, P = 0.027) สวนตัวแปรอื่น ๆ พบวา ไมมี
ความเกี่ยวของกับภาวะโลหิตจาง

วิจารณและสรุปผล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดพบวา การศึกษาขอมูลทั่วไปใน กลุมหญิงตั้งครรภที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ
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
เสริมธาตุเหล็กตั้งแตระยะแรกเริ่มของการตั้งครรภ (ชบาไพร สุขกาย และจิราพร เขียวอยู, 2555) และมีคาดัชนีมวลกายอยูใน
เกณฑที่ปกติ ขอมูลดานการตั้งครรภ พบวา หญิงตั้งครรภสวนใหญเปนการตั้งครรภครั้งแรก และรับบริการฝากครรภ
ครั้งแรกเมื่ออายุครรภที่นอยกวาหรือเทากับ 12 สัปดาห มีระยะหางระหวางการตั้งครรภ 3-4 ปเปนสวนมาก ไมมีประวัติ
การแทงหรือการตกเลือดกอนคลอด จากผลการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียพบวา หญิงตั้งครรภที่มีผลการคัดกรองธาลัสซีเมีย
ผิดปกติ แตมีคาของฮีมาโตคริตอยูในเกณฑที่ปกติ โดยวินิจฉัยจากการตรวจ complete blood count (CBC) และ mean corpuscular
volume (MCV) (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2553)
การศึกษาความชุกของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภ พบวา อัตราความชุกของภาวะโลหิตจาง
ในหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภ เทากับ รอยละ 22.2 ซึ่งใกลเคียงกับการศึกษาของรายิน อโรรา และคณะ (2552) และการศึกษา
ของผองศรี แสนไชยสุริยา และคณะ (2552) รอยละ 22.1 นอกจากนี้ ยังใกลเคียงกับรายงานเฉพาะกิจโรงพยาบาลสายใยรัก
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แหงครอบครัว ปงบประมาณ 2554 พบความชุกของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ รอยละ 19.68 (โรงพยาบาลสายใยรัก
แหงครอบครัว, 2555) จากการศึกษานี้ ความแตกตางของความชุกของ ภาวะโลหิตจางเกิดจากการทําการศึกษาในพื้นที่
และชวงเวลาที่ตางกัน นโยบายการใหยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภตางกัน และการใชเกณฑการวินิจฉัยที่ไม
เหมื อ นกั น คื อ บางรายงานใชเ กณฑข องกระทรวงสาธารณสุข และใชเ กณฑข ององคก ารอนามัย โลก โดยการใช ค า
ฮีโมโกลบินนอยกวา 11 กรัมตอเดซิลิตร หรือฮีมาโตคริต นอยกวารอยละ 33 (ณรงคชัย ผิวคําศรีบุญเรือง, 2553)
การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของระหวางปจจัยตาง ๆ กับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ พบวา หญิงตั้งครรภที่มีโรค
ประจําตัวคือ โรคโลหิตจาง และไมไดรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กตั้งแตกอนตั้งครรภ และขณะตั้งครรภ มีโอกาสเกิด
ภาวะโลหิตจางในขณะตั้งครรภได เนื่องจากในระหวางการตั้งครรภรางกายมีความตองการปริมาตรของเลือดเพิ่มขึ้น
มากกวาปกติ โดยเฉพาะเหล็ก เพื่อใชในการสรางเม็ดเลือดแดง หญิงตั้งครรภที่ขาดธาตุเหล็ก มีผลทําใหเกิดโรคแทรกซอน
ในระหวางตั้งครรภและการคลอดไดงายเพราะเสี่ยงตอการสูญเสียเลือดและเกิดการติดเชื้อไดงาย เปนปญหาที่สําคัญ
ซึ่งสงผลตอหญิงตั้งครรภตั้งแตระยะตั้งครรภ จนถึงหลังคลอด คณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับจังหวัด ไดจัดทํา
แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภที่มารับบริการฝากครรภและตรวจเลือดครั้งแรก พบภาวะโลหิตจาง คือ คาฮีมาโตคริตนอย
กวารอยละ 33 ใหจายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก (FeSO4) วันละ 3 ครั้ง ๆ ละ 1 เม็ด และจายยา Folic acid วันละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 เม็ด
โดยใหรับประทานเปนเวลา 1 เดือน และการใหความรูแนะนําเรื่อง การรับประทานอาหารที่ถูกตอง หลังจากรับประทาน
ยาครบกําหนด 1 เดือนแลวนัดใหหญิงตั้งครรภมาเจาะเลือดตรวจซ้ําอีกครั้ง หากยังพบวามีภาวะโลหิตจางจึงใหพบแพทย
เพื่อหาแนวทางแกไขตอไป สอดคลองกับการศึกษาของชบาไพร สุขกาย และจิราพร เขียวอยู (2555) กลาววา ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการเกิดภาวะโลหิตจาง คือ หญิงตั้งครรภที่มีประวัติเปนโรคโลหิตจาง จะมีโอกาสเกิดภาวะโลหิตจาง 3.66 เทา
สวนหญิงตั้งครรภที่มีผลคัดกรองธาลัสซีเมียผิดปกติ หรือเปนพาหะธาลัสซีเมีย เปนสาเหตุการเกิดภาวะโลหิตจางในหญิง
ตั้งครรภซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของรายิน อโรรา และคณะ (2552) กลาววา สาเหตุของภาวะโลหิตจางในหญิง
ตั้งครรภ สวนใหญเกิดจากการเปนพาหะของภาวะธาลัสซีเมียหรือฮีโมโกลบินผิดปกติ รอยละ 47.1 สาเหตุจากการขาดธาตุเหล็ก
ร อยละ 22.4 นอกจากนี้ ยั งมี หญิ งตั้ งครรภ อี ก ร อยละ 30.6 ที่ ไม สามารถสรุ ปสาเหตุ ได ชั ดเจน และจากการศึ กษาจาก
ตางประเทศพบวา สาเหตุสวนใหญของภาวะโลหิตจาง เกิดจากภาวะทุพโภชนาการและการขาดธาตุเหล็ก สําหรับปจจัยอื่น ๆ
ในการศึกษาวิจัยนี้ พบวาไมมีความแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
จากผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ ไดแก การมีโรคประจําตัว
หรือโรคเรื้อรัง ซึ่งการศึกษานี้พบวาหญิงตั้งครรภ เปนโรคโลหิตจางกันมาก ผลการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย ผิดปกติ
และพบวาหญิงครรภสวนมากไมไดรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กกอนตั้งครรภ ดังนั้นคณะกรรมการงานอนามัยแมและ
เด็กระดับจังหวัด ระดับอําเภอ โรงพยาบาลสง เสริม สุขภาพตําบล และชุม ชน รวมกันวางแผน แกไข และพัฒนางาน
ดานอนามัยแมและเด็กแบบบูรณาการใหครอบคลุมมากขึ้น อยางตอเนื่อง ควรสงเสริมใหหญิงตั้งครรภมารับการฝากครรภ
ใหเร็วที่สุดเมื่อทราบวาตั้งครรภเพื่อใหหญิงตั้งครรภและทารกในครรภมีภาวะสุขภาพที่ดี โดยไดรับการตรวจคัดกรองภาวะ
เสี่ยงตาง ๆ ทั้งดานรางกาย และการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกตอง รวดเร็ว ควรจัดโครงการใหขอมูล
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ความรูและคําแนะนําในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของชุมชนนั้น
ขอเสนอแนะสําหรับการทําศึกษาครั้งตอไป
การศึกษานี้เปนการศึกษาในหญิงตั้งครรภที่ฝากครรภ และไดรับการตรวจเลือดครั้งแรกเทานั้น ทําใหทราบ
เฉพาะปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ และวางแผนแกไขปญหาใหเฉพาะราย ยังไมมีการติดตามศึกษา
การตรวจเลือดครั้งที่ 2 จนถึงการคลอดและลักษณะของทารกแรกเกิด ดังนั้นควรมีการตอยอดผลการศึกษาครั้งนี้อยางตอเนื่อง
จนถึงผลลัพธของการคลอด การติดตามพัฒนาการของทารก เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการแกไขปญหาใหเหมาะสมกับพื้นที่
ตอไป
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บทคัดยอ
ทําการศึกษาแบบ Retrospective Cohort Study เพื่อศึกษาความสัมพันธของการดื่มสุรากับผลกระทบดานสุขภาพ
ตามระดับพฤติกรรมการดื่มของผูดื่มสุราในตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา เก็บขอมูลจากฐานขอมูลเวชระเบียน
โปรแกรม Hos-XP ในระหวางวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมการ
ดื่มสุรา (Alcohol Use Disorders Identification Test) ในกลุมตัวอยางจํานวน 423 คน วิเคราะหขอมูลใช ความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Relative Risk กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมการดื่มสุราในระดับตาง ๆ มีความสัมพันธกับการเกิดผลกระทบดานสุขภาพ
ได แ ก โรคความผิ ด ปกติ ท างจิ ต ที่ เ กิ ด จากการดื่ ม สุ ร า (p = 0.002) โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 (p = 0.0027)
โรคความดันโลหิตสูง (p = 0.0122) โรคตับ (p = 0.0101) และการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุรา (p = 0.001) อุบัติการณ
โรคความผิ ด ปกติ ท างจิ ต ที่ เ กิ ด จากการดื่ ม สุ ร าของกลุ ม ดื่ ม แบบติ ด สุ ร า สู ง กว า กลุ ม ดื่ ม ระดั บ เสี่ ย งถึ ง 7.927 เท า
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.0227) อุบัติการณโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของกลุมดื่มแบบติดสุราสูงกวากลุมเสี่ยงต่ํา
4.94 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.001) ไมพบอุบัติการณข องโรคตับในกลุม กลุม ดื่มเสี่ยงต่ําแตพบแนวโนม
ของการเกิ ด โรคตั บ สู ง ขึ้ น ตามระดั บ การดื่ ม อย า งไม มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p > 0.05) อี ก ทั้ ง ยั ง พบอุ บั ติ ก ารณ ข อง
การเกิดอุบัติเหตุของกลุมดื่มแบบเสี่ยง ดื่มแบบอันตรายและดื่มแบบติดสุรา สูงกวาอุบัติการณของกลุมดื่มแบบเสี่ยงต่ํา
1.59, 2.38 และ 2.64 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ตามลําดับ (p < 0.05)
คําสําคัญ: ผลกระทบดานสุขภาพ, พฤติกรรมการดื่มสุรา
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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
จากการศึกษาสถิติของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลขององคการอนามัยโลก (WHO) ระบุขอมูลวา ทั่วโลกดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวา 2,000 ลานคน เฉลี่ยแลวดื่มแอลกอฮอลถึงคนละ 6.13 ลิตรตอป ซึ่งการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลนั้นเปนสาเหตุของการกอโรคมากกวา 60 โรค สถานการณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทยนั้น
คนไทยดื่ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอลเ ป น อั น ดั บ 40 ของโลก เป น ผลทํ า ให ก ารเสี ยชี วิ ต จากอุบั ติ เ หตุ จ ราจรเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ถึ ง
รอยละ 90 โดยเฉพาะในชวงเทศกาลหรือวันหยุดยาวของประเทศไทย ผลจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ
ป พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวาใน พ.ศ. 2556 จังหวัดพะเยาเปนจังหวัดที่มีจํานวนผูดื่ม
แอลกอฮอลมากที่สุดเปนอันดับที่ 1 ของประเทศ โดยเฉพาะกลุมวัยรุน วัยทํางาน ตลอดจนวัยสูงอายุอีกทั้งยังเปนจังหวัด
ที่ปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งพฤติกรรมการดื่มสุรายังเปนพฤติกรรมสุขภาพที่เปน
ปจจัยเสี่ยงสําคัญทําใหเกิดภาวะหรืออาการแสดงของโรคตาง ๆ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการดื่มสุรา ซึ่งเปน 1 ใน 20
สาเหตุของโรคตามความสูญเสียอันเนื่องมาจากการตายกอนวัยอันควรใน ป พ.ศ. 2555 ของจังหวัดพะเยา อาทิ โรคตับ
มี อั ต ราป ว ย 1,449.61 ต อ แสนประชากร โรคความผิ ด ปกติ ท างจิ ต ที่ เ กิ ด จากการดื่ ม สุ ร า มี อั ต ราป ว ย 400.68
ต อ แสนประชากรและการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ บ นท อ งถนน จํ า นวน 3,955 ครั้ ง และทํ า ให เ ป น สาเหตุ ก ารตายถึ ง 21.6
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ตอพันประชากร ทั้งนี้การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นยังสงกระทบตอสุขภาพของผูดื่มเองอีกมากมายทั้งทางตรง
และทางออมตลอดจนสงผลเสียกระทบตอครอบครัวและบุคคลรอบขาง
ผลจากการสํารวจขอมูลพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่ของตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา ผานการลงบันทึก
ทะเบียนขอมูลรายงานในระบบคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ของ NHSO (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ) พบวา
ความชุกของการดื่มสุราในกลุมประชาชน อายุ 15 ปขึ้นไป ของตําบลขุนควร 5 หมูบานไดแก หมูบานสบเกี๋ยง หมูบาน
น้ํ า ริ น หมู บ า นผาตั้ ง หมู บ า นแสงไทร และหมู บ า นใหม ส ารภี ใ นป 2557 มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 1,981 คน โดยความชุ ก
ของการดื่มสุราของประชาชนของตําบลขุนควร 5 หมูบานคิดเปน 212.02 ตอพันประชากร และพบวา มีถึง 453 ครัวเรือน
ที่สมาชิกในครอบครัวอยางนอย 1 คนที่ดื่มสุรา
การรวบรวมการศึกษาในประเทศไทยที่ผานมา พบวายังมีการศึกษาถึงผลกระทบ ดานสุขภาพของกลุมผูดื่มสุรา
โดยเฉพาะประชากรในชนบทคอนขางนอย ทั้งนี้ผูศึกษาจําเปนตองทราบขอมูลเกี่ยวกับผูดื่มแอลกอฮอล รวมทั้งผลกระทบ
ทางดานสุขภาพของการดื่มสุราของกลุมผูดื่มในตําบลขุนควร ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาผลกระทบของการดื่มสุรา
ตอสุขภาพของผูดื่มสุราในตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อนําผลการศึกษามาใชสําหรับวางแนวทางแกไขปญหา
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชุมชน ตามนโยบายลด ละ เลิกสุรา ของเครือขายสาธารณสุขอําเภอปงที่จะสงเสริม
ใหมีการจัดบริการคลินิก ลด เลิก สุราใกลบานใกลใจในพื้นที่ตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการดื่มสุรากับผลกระทบดานสุขภาพของประชาชนในตําบลขุนควร อําเภอปง
จังหวัดพะเยา
2. เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบดานสุขภาพตามปริมาณการดื่มสุราของประชาชนใน ตําบลขุนควร อําเภอปง
จังหวัดพะเยา

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษาเปนแบบ Retrospective Cohort Study เพื่อศึกษาความสัมพันธของการดื่มสุรากับผลกระทบ
ดานสุ ข ภาพของกลุม ตัวอยางตามลักษณะความคลายคลึง ดานพฤติกรรมการดื่ม สุราตามเกณฑประเมิน ของปญหา
การดื่มสุรา (Alcohol Use Disorders Identification Test) แบงออกไดเปน 4 ระดับมีรายละเอียดดังนี้
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. ดื่มแบบติดสุรา (Alcohol dependence)
ระดับ 20-40 คะแนน
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อดีต (1 มกราคม 2553)

Retrospective cohort
สืบคนขอมูลโรคหรือประวัติการเจ็บปวย
และ Person time อุบัติการณการเกิดโรค
1) โรคทางจิตที่เกิดจากการดื่มสุรา
2) โรคเบาหวาน ชนิดที่ 2
3) โรคความดันโลหิต
4) โรคตับ
5) อุบัติเหตุตา งๆ

ปจจุบัน (30 ธันวาคม 2557)
กลุมตัวอยาง
ดื่มแบบเสีย่ งต่ํา (Low risk drinker)
ดื่มแบบเสีย่ ง (Hazardous drinker)
ดื่มแบบอันตราย (Harmful drinker)
ดื่มแบบติดสุรา (Alcohol dependence)

ประชากร คือกลุมประชากร อายุ 15 ปขึ้นไป ในตําบลขุนควร 5 หมูบาน ทั้งหมดจํานวน 1,981 คน มีทั้งผูที่
ดื่มสุราและไมดื่มสุรา คํานวณ การสุมตัวอยางโดยการใชสูตร Taro Yamane (1986)
จากสูตร
n=
เมื่อ

แทนคา

N

1+Ne2

n = กลุมตัวอยางของผูดื่มสุราในตําบลขุนควร 5 หมูบาน
N = ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปทั้ง 5 หมูบาน คือ 1,981 คน
𝑒 = ความคลาดเคลื่อน คือ 0.045% (0.045)
n=

n=

1,981

1+1,981(0.45)2

395.2889

สํารองการผิดพลาดในการเก็บรวบรวม ขอมูลอีก 12 % = 395.2889 X 1.12 ~ 443 คน
เก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากฐานข อ มู ล เวชระเบี ย นโปรแกรม Hos-XP ในระหว า งวั น ที่ 1 มกราคม 2553
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และแบบสอบถามที่ประยุกตจากแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มสุรา (Alcohol Use Disorders
Identification Test) ซึ่งผานการตรวจความตรงของเครื่องมือโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน และมีคาสัมประสิทธิ์ของครอนบาค
(α-Coefficient) ไดเทากับ 0.72 รวมทั้งผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งการศึกษานี้
มุงศึกษาเฉพาะโรคตามขอกําหนดของบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ ฉบับประเทศไทย ป 2556 ของสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1. โรคความผิดปกติทางจิตที่เกิดจากการดื่มสุรา (Mental and behavioural disorders due to use of alcohol)
รหัส ICD-10 ระหวาง F100-F109
2. โรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 (Diabetes mellitus type II) รหัส ICD-10 คือ E119
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3. โรคความดันโลหิตสูง (Hypertensive diseases) รหัส ICD-10 ระหวาง I10-I15
4. โรคตับ (Disease of Liver) รหัส ICD-10 ระหวาง K70-K71
5. อุ บั ติ เ หตุ ก ารบาดเจ็ บ อื่ น ๆอั น เนื่ อ งมาจากการดื่ ม แอลกอฮอล (Accident unspecified) รหั ส ICD-10 คื อ
S00-T98
วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน
Relative Risk และกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการศึกษา
ลักษณะทางประชากรทั่วไปของกลุมตัวอยางจํานวน 423 คน เปนเพศชายจํานวน 246 คน (รอยละ 58.20)
เพศหญิงจํานวน 177 คน (รอยละ 41.80) มีอายุเฉลี่ย 43.06 ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.69 อายุนอยสุดที่เริ่มดื่มสุรา
ครั้งแรกคือ 15 ป และมากสุดคือ 35 ปการศึกษาสวนใหญอยูในระดับชั้นประถมศึกษาจํานวน 260 คน (รอยละ61.50)
สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 304 คน (รอยละ 71.90) มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่จํานวน 124 คน (รอยละ 29.40)
ตาราง 1 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธผลกระทบดานสุขภาพระหวางกลุมที่มีพฤติกรรมดื่มแบบเสี่ยงกับ
กลุมที่มีพฤติกรรมการดื่มแบบอันตรายขึ้นไปเฉพาะโรคที่มุงศึกษา
พฤติกรรมการดื่มสุรา
ดื่มแบบเสี่ยงต่ํา
ดื่มแบบ
ถึงระดับเสี่ยง
อันตรายขึ้นไป
(n = 303)
(n = 120)

ผลกระทบดานสุขภาพ

95%CI

RR

P-value

โรคความผิดปกติทางจิตจากการดื่มสุรา
(Alcohol-Related Disorders)
ปวย
ไมปวย

1
302

7
103

2.197 - 142.136

17.675

0.0002

ปวย
ไมปวย

9
294

12
108

1.456 - 7.783

3.366

0.0027

ปวย
ไมปวย

27
276

21
99

1.156 - 3.335

1.963

0.0122

ปวย
ไมปวย

1
302

4
116

1.140 - 89.448

10.100

0.0101

ใช
ไมใช

79
224

68
52

1.699 - 2.779

2.173

0.0001

โรคเบาหวาน ชนิดที่ 2
(Diabetes mellitus type II)

โรคความดันโลหิตสูง
(Hypertensive diseases)

โรคตับ (Diseases of liver)

อุบุติเหตุและการบาดเจ็บ
(Accident Unspecified)
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จากการวิเ คราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดื่ม สุรากับการเกิด ผลกระทบดานสุข ภาพที่มุง ศึกษา
เฉพาะโรคดั ง กล า วข า งต น นั้ น พบว า พฤติ ก รรมการดื่ ม สุ ร าในระดั บ อั น ตรายขึ้ น ไป (Harmful drinker and Alcohol
dependence) นั้นมีความสัมพันธกับการเกิดผลกระทบดานสุขภาพและมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรค อันไดแก โรคหรือความ
ผิ ด ปกติ ท างจิ ต และพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด จากการใช แ อลกอฮอล โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 โรคความดั น โลหิ ต สู ง โรคตั บ
และการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ สูงกวากลุมที่มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงต่ําถึงในระดับเสี่ยง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบผลกระทบการเกิดโรคความผิดปกติทางจิตที่เกิดจากการดื่มสุราของกลุมศึกษา
พฤติกรรมการดื่ม
ดื่มแบบเสี่ยงต่ํา
(Low risk drinker)
ดื่มแบบเสี่ยง
(Hazardous drinker)
ดื่มแบบอันตราย
(Harmful drinker)
ดื่มแบบติดสุรา
(Alcohol dependence)

จํานวนผูปวย

Person Year
(PY)

Cases/1000PY

95%CI

RR

p-value

0

1110

0

-

-

-

1

403

2.48

reference

reference

-

1

279

3.58

0.0903 - 23.0942

1.4444

0.7937

6

305

19.67

0.9544 - 65.8531

7.9278

0.0227

ในการศึ ก ษาประวั ติ ก ารเจ็ บ ป ว ยการเกิ ด โรคหรื อ ความผิ ด ปกติ ท างจิ ต และพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด จากการใช
แอลกอฮอลของกลุมที่มีระดับการดื่มสุราแตกตางกัน ไมพบผูปวยในกลุมดื่มสุราระดับต่ํา (Low risk drinker) ในกลุมดื่ม
แบบเสี่ยง (Hazardous drinker) พบ Incidence density 2.48 ตอ 1,000 ป หรือหากติดตามผูที่ดื่มแบบเสี่ยง (Hazardous
drinker) จํ า นวน 1,000 คน ในระยะเวลา 1 ป จะพบผู ป ว ย 2.48 คน กลุ ม ที่ ดื่ ม แบบอั น ตราย (Harmful drinker)
พบ Incidence density 3.58 ตอ 1,000 ป หรือสูงกวากลุมดื่มแบบเสี่ยง (Hazardous drinker) 1.44 เทา อยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p = 0.7937) ในกลุม ดื่ม แบบติ ด สุร า (Alcohol dependence) พบ Incidence density 19.67 ต อ 1,000 ป หรื อ
สูงกวากลุมดื่มแบบเสี่ยง (Hazardous drinker) 7.93 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.0227) ดังแสดงรายละเอียด
ในตาราง 2
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ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบผลกระทบการเกิดโรคเบาหวานของกลุมศึกษาแบงตามระดับพฤติกรรม
การดื่มสุรา
พฤติกรรมการดื่ม
ดื่มแบบเสี่ยงต่ํา
(Low risk drinker)
ดื่มแบบเสี่ยง
(Hazardous drinker)
ดื่มแบบอันตราย
(Harmful drinker)
ดื่มแบบติดสุรา
(Alcohol dependence)

จํานวนผูปวย

Person Year
(PY)

Cases/1000PY

95%CI

RR

p-value

6

1093

5.49

reference

reference

-

3

355

8.45

0.3850 - 6.1555

1.5394

0.5386

4

275

14.54

0.7477 - 9.389

2.6496

0.1164

8

295

27.12

1.7141 - 14.2379

4.9401

0.001

ในการศึกษาประวัติการเจ็บปวยการเกิดโรคเบาหวานของกลุมที่มีระดับการดื่มสุราแตกตางกัน กลุมดื่มสุรา
ระดับต่ํา (Low risk drinker) พบ Incidence density 5.49 ตอ 1,000 ป หรือหากติดตามผูที่ดื่มระดับต่ํา (Low risk drinker)
จํ า นวน 1,000 คน ในระยะเวลา 1 ป จะพบผู ป ว ย 5.49 คนในกลุ ม ดื่ ม แบบเสี่ ย ง (Hazardous drinker) พบ Incidence
density 8.45 ต อ 1,000 ป ซึ่ ง ไม แ ตกต า งกั บ กลุ ม ดื่ ม สุ ร าระดั บ ต่ํ า (Low risk drinker) อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p = 0.5386) เช น เดี ย วกั บ กลุ ม ที่ ดื่ ม แบบอั น ตราย (Harmful drinker) ที่ พ บ Incidence density 14.54 ต อ 1,000 ป
ไม แ ตกต า งกั บ กลุ ม ดื่ ม สุ ร าระดั บ ต่ํ า (Low risk drinker) อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p = 0.1164) กลุ ม ดื่ ม แบบติ ด สุ ร า
(Alcohol dependence) พบ Incidence density 27.12 ตอ 1,000 ป หรือสูงกวากลุมดื่มสุราระดับต่ํา (Low risk drinker)
4.94 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.001) ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 3
ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบผลกระทบการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของกลุมศึกษาแบงตามระดับพฤติกรรม
การดื่มสุรา
พฤติกรรมการดื่ม
ดื่มแบบเสี่ยงต่ํา
(Low risk drinker)
ดื่มแบบเสี่ยง
(Hazardous drinker)
ดื่มแบบอันตราย
(Harmful drinker)
ดื่มแบบติดสุรา
(Alcohol dependence)

จํานวนผูปวย

Person year

Cases/1000PY

95%CI

RR

p-value

24

1034

23.21

reference

reference

-

3

396

7.57

0.0983 - 1.0839

0.3264

0.0542

9

250

36

0.7209 - 3.3368

1.551

0.2577

12

278

43.16

0.9300 - 3.7187

1.8579

0.0746
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ในการศึกษาประวัติการเจ็บปวยการเกิดโรคความดันโลหิตสูงที่เกิดจากการใชแอลกอฮอลของกลุมที่มีระดับ
การดื่มสุราแตกตางกันพบวา ดื่มสุราระดับต่ํา (Low risk drinker) มี Incidence density 23.21 ตอ 1000 ป ซึ่งไมแตกตาง
กั บ กลุ ม ดื่ ม แบบเสี่ ย ง (Hazardous drinker) (p = 0.0542) กลุ ม ดื่ ม แบบอั น ตราย (Harmful drinker) (p = 0.2577)
และกลุ ม ดื่ ม แบบติ ด สุ ร า (Alcohol dependence) (p = 0.0746) ที่ มี Incidence density เท า กั บ 7.57 ต อ 1000 ป 36.0
ตอ 1,000 ป และ 43.16 ตอ 1,000 ปตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 4
ตาราง 5 แสดงการเปรียบเทียบผลกระทบการเกิดโรคตับของกลุมศึกษาแบงตามระดับพฤติกรรมการดื่มสุรา
พฤติกรรมการดื่ม
ดื่มแบบเสี่ยงต่ํา
(Low risk drinker)
ดื่มแบบเสี่ยง
(Hazardous drinker)
ดื่มแบบอันตราย
(Harmful drinker)
ดื่มแบบติดสุรา
(Alcohol dependence)

จํานวนผูปวย

Person year

Cases/1000 PY

95%CI

RR

p-value

0

1110

0

-

-

-

1

402

2.48

reference

reference

-

1

278

3.59

0.0904 - 23.1198

1.446

0.7931

3

305

9.84

0.4113 - 38.0144

3.954

0.1982

ในการศึ ก ษาประวั ติ ก ารเจ็ บ ป ว ยการเกิ ด โรคตั บ ของกลุ ม ที่ มี ร ะดั บ การดื่ ม สุ ร าแตกต า งกั น ไม พ บผู ป ว ย
ในกลุ ม ดื่ ม สุ ร าระดั บ ต่ํ า (Low risk drinker) ในกลุ ม ดื่ ม แบบเสี่ ย ง (Hazardous drinker) พบ Incidence density 2.48
ตอ 1,000 ป หรือหากติดตามผูที่ดื่มแบบเสี่ยง (Hazardous drinker) จํานวน 1,000 คน ในระยะเวลา 1 ป จะพบผูปวย
2.48 คน ซึ่งไมตางกับกลุมที่ดื่มแบบอันตราย (Harmful drinker) ที่พบ Incidence density 3.59 ตอ 1,000 ป (p = 0.7931)
และไมตางกับกลุมดื่มแบบติดสุรา (Alcohol dependence) ที่พบ Incidence density 9.84 ตอ 1,000 ป อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p = 0.1982) ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 5
ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบการไดรับอุบัติเหตุของกลุมศึกษาแบงตามระดับพฤติกรรมการดื่มสุรา
พฤติกรรมการดื่ม
ดื่มแบบเสี่ยงต่ํา
(Low risk drinker)
ดื่มแบบเสี่ยง
(Hazardous drinker)
ดื่มแบบอันตราย
(Harmful drinker)
ดื่มแบบติดสุรา
(Alcohol dependence)

ไดรับอุบัติเหตุ

จํานวน

อัตราอุบัติการณ
(%)

RR

p-value

50

172

22.52

Reference

-

29

52

35.80

1.5896

0.02

30

26

53.57

2.3785

0.001

38

26

59.38

2.6362

0.001
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ในการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย เสี่ ย งของผลกระทบด า นสุ ข ภาพในส ว นของการได รั บ อุ บั ติ เ หตุ
จากการดื่มสุรา ระหวางกลุมที่มีพฤติกรรมการดื่มแบบเสี่ยงต่ํา (Low risk drinker) กับกลุมที่มีพฤติกรรมการดื่มในระดับที่
สูงกวา นั้นพบวาการดื่มสุราแบบเสี่ยง (Hazardous drinker) นั้นมีโอกาสไดรับอุบัติเหตุสูงกวาการดื่มสุราแบบเสี่ยงต่ํา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติถึง 1.59 เทา (p = 0.02) การดื่มสุราแบบอันตราย (Harmful drinker) มีโอกาสเสี่ยงที่จะไดรับ
อุ บั ติ เ หตุ สู ง กวา การดื่ ม สุ ร าแบบเสี่ ย งต่ํ า อย างมี นัย สํ า คัญ ทางสถิติ 2.38 เทา (p = 0.001) และการดื่ ม สุร าแบบติ ด
(Alcohol dependence) มี โ อกาสเสี่ ย งต อ การได รั บ อุ บั ติ เ หตุ สู ง กว า การดื่ ม แบบเสี่ ย งต่ํ า อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
ถึง 2.64 เทา (p = 0.001) ดังรายละเอียดในตาราง 6

วิจารณและสรุปผล
พฤติกรรมการดื่มสุราในระดับอันตรายขึ้นไป (Harmful drinker and Alcohol dependence) นั้นมีความสัมพันธกับ
การเกิดผลกระทบดานสุขภาพและมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคอันไดแก โรคความผิดปกติทางจิตที่เกิดจากการดื่มสุรา
(p = 0.002) โรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 (p = 0.0027) โรคความดั น โลหิ ต สู ง (p = 0.0122) โรคตั บ (p = 0.010)
และการเกิดอุบัติเหตุ (p = 0.001) สูงกวากลุมที่มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงต่ําถึงในระดับเสี่ยง (Low risk drinker
and Hazardous drinker) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การศึกษามีความสอดคลองกับ งานวิจัยของณรงคศักดิ์ หนูส อน
และคณะ (2550) ที่ ศึ ก ษาผลกระทบจากการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ด า นสุ ข ภาพในเขตภาคเหนื อ ตอนล า ง
ของประเทศไทยซึ่ง ผลการวิจัย พบวา ผู ปว ยที่ ดื่ ม เครื่ องดื่ม แอลกอฮอลมีโ อกาสป ว ยดว ยโรคเกี่ยวเนื่ องจากการดื่ ม
แอลกอฮอลม ากกว า ผู ที่ไม ดื่ ม แอลกอฮอลถึง 216 เทา (p = 0.01) และมีโ อกาสปว ยดว ยโรคตับ แข็ง มากกวา ผูปว ย
ที่ไมดื่มสุราถึง 20 เทา (p = 0.01) สอดคลองกับการศึกษาของ บัณฑิต ศรไพศาล (2549) เรื่องการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ในประเทศไทย พบวา การติดสุรามีความสัมพันธกับภาวะเครียดและอาการซึมเศราในระดับสูง โดยคนที่มี
อาการติด สุรา รอยละ 51.2 มีความเครียดอยูในระดับที่สู ง หรื อรุนแรง รอยละ 48.6 มีอาการซึม เศราอยูในระดับ ที่
ควรได รั บ การรั ก ษาหรื อ พบแพทย ร อ ยละ 11.9 มี ค วามคิ ด อยากฆ า ตั ว ตาย ร อ ยละ 11.3 มี ค วามคิ ด อยากฆ า ผู อื่ น
จากรายงาน การเฝาระวังการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุขนสงในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2547 สํานักงานระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบวารอยละ 72 ของผูบาดเจ็บรุนแรงจํานวน 1,405 จากพาหนะทุกประเภท
กอนเกิดเหตุผูขับขี่มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล และจากรายงานสถานการณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ป 2557
ของ World Health Organization (2014) ระบุวาการดื่มแอลกอฮอลกอใหเกิดผลกระทบดานสุขภาพและการบาดเจ็บ
ในกลุมผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น รอยละ 50 จะเสียชีวิตดวยโรคตับ โดย รอยละ 25 ของผูปวยโรคมะเร็งนั้น
รอยละ 4 เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ รอยละ 10 ของผูที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล จะปวยดวย
โรคหลอดเลือดในสมอง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และปวยโรคเบาหวาน อยูรอยละ 2 ซึ่งจากการศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางโรคเบาหวาน กับการดื่มแอลกอฮอลในกลุมผูมีอายุ 19 ปขึ้นไป จากฐานขอมูล MEDLINE ป 1966
ถึงเดือนสิงหาคม ป 2003 ของ Andrea A Howard และคณะ พบวา ผูที่ดื่มแอลกอฮอลขนาดปานกลาง คือ 1-3 แกวตอวัน
(1 แก ว มีป ริม าณแอลกอฮอลเ ที ยบเท า ethanol 12.6 g.) หรื อประมาณ 3.5 ดื่ม มาตรฐาน (หนึ่ ง ดื่ม มาตรฐานเท ากั บ
แอลกอฮอล เทียบเทา ethanol 10 g.) สัมพันธกับการเกิดโรคเบาหวานที่ลดลง รอยละ 33-56 เมื่อเทียบกับผูที่ไมดื่มสุรา
และในทางตรงขามการดื่มแอลกอฮอลมากกวา 3 แกวขึ้นไป หรือตั้งแต 3.5 ดื่มมาตรฐานตอวันขึ้นไป สัมพันธกับการเกิด
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โรคเบาหวาน ที่เพิ่มขึ้น รอยละ 43 และนอกจากนี้ยังพบวา การดื่มแอลกอฮอลในปริมาณขนาดปานกลางนั้น ไมรบกวน
กระบวนการควบคุมระดับน้ําตาลในรางกาย ที่ซึ่งการศึกษานี้ พบวา พฤติกรรมการดื่มสุราในระดับเสี่ยงต่ํา (Low risk
drinker) ระดับเสี่ยง (Hazardous drinker) และระดับอันตราย (Harmful drinker) นั้นสงผลตอการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) แตพฤติกรรมการดื่มสุราแบบติดสุรา (Alcohol dependence) จะทําให
มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สูงกวากลุมที่ดื่มแบบเสี่ยงต่ําถึง 4.94 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p =
0.001) ในสวนของการเกิดอุบัติเหตุนั้นพบวาพฤติกรรมการดื่มสุราในระดับที่แตกตางกันจะมีโอกาสเสี่ยงตอการไดรับ
อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่แตกตางกัน ระหวางกลุมที่มีพฤติกรรมการดื่มแบบเสี่ยงต่ํา (Low risk drinker) กับกลุมที่มี
พฤติกรรมการดื่มในระดับที่สูงกวานั้น พบวาการดื่มสุราแบบเสี่ยง (Hazardous drinker) มีโอกาสไดรับอุบัติเหตุสูงกวาการ
ดื่มสุราแบบเสี่ยงต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติถึง 1.59 เทา (p = 0.02) การดื่มสุราแบบอันตราย (Harmful drinker) มี
โอกาสเสี่ยงที่จะไดรับอุบัติเหตุสูงกวาการดื่มสุราแบบเสี่ยงต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2.38 เทา (p = 0.001) และการดื่ม
สุราแบบติดสุรา (Alcohol dependence) มีโอกาสเสี่ยงตอการไดรับอุบัติเหตุสูงกวาการดื่มแบบเสี่ยงต่ําอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติถึง 2.64 เทา (p = 0.001) สอดคลองกับการวิจัยของ ทักษพล ธรรมรังสี และคณะ (2555) ที่ศึกษาการบริโภค
แอลกอฮอลกับการบาดเจ็บในชวงเทศกาลวันหยุด ยาวเมื่อเทียบกับชวงเวลาปกติ พบวาผูเขารับบริการรักษาอาการ
บาดเจ็บจากแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินของทางโรงพยาบาลในประเทศไทย โดยสุมสํารวจครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค รวม 9
โรงพยาบาล พบวา รอยละ 27.87 ของผูเขารับบริการนั้นมีการดื่มสุรากอน 6 ชั่วโมง และมีปริมาณแอลกอฮอลในกระแส
เลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ยังพบวา พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการบาดเจ็บนั้น รอยละ 93.93
ของผูไมดื่มแอลกอฮอลไดรับบาดเจ็บที่รุนแรงกวาและเกิดอุบัติเหตุมากกวาผูที่ดื่มแอลกอฮอล สําหรับผลกระทบดาน
สุขภาพเกี่ยวกับ โรคความผิดปกติทางจิตที่สัมพันธกับการดื่มสุรา โรคตับ และโรคความดันโลหิตสูง ในการศึกษานี้ไม
สามารถระบุไดวาพฤติกรรมการดื่มในระดับที่ตางกัน จะสงผลทําใหเกิดผลกระทบดวยโรคดังกลาวแตกตางกันสรุปได
เพียงวามีแนวโนมของการเกิดโรคสูงขึ้นตามระดับการดื่มของผูดื่มสุรา เนื่องจากกลุมตัวอยาง ไมเพียงพอ แตจากผล
การศึกษาของ Xue-Xin, et.al (2013) บงชี้วาการดื่มสุราหรือแอลกอฮอล ที่มีปริมาณมากมีความสัมพันธตอระดับความ
ดันโลหิตที่สูงขึ้น คลายกับการศึกษาของ Mamot, M.G., et.al (1994) ไดศึกษาความสัมพันธของการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลกับระดับความดันโลหิต พบวาการดื่มแอลกอฮอลตั้งแต 300 มิลิลิตรตอสัปดาหขึ้นไปนั้นมีความสัมพันธ
โดยตรงกับระดับความดันโลหิตที่เพิ่มสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยในคนที่ดื่มแอลกอฮอล 300-400 มิ
ลิลิตรตอสัปดาหจะมีคาเฉลี่ยของระดับความดันโลหิต ขณะหัวใจบีบตัว (systolic) และคาเฉลี่ยของระดับความดันโลหิต
ขณะหัวใจคลายตัว (diastolic) จะสูงกวาคนที่ไมดื่มแอลกอฮอลประมาณ 2.7/1.6 มิลลิเมตรปรอท และจะเพิ่มสูงขึ้นตาม
ปริมาณ การดื่มที่เพิ่มขึ้นในกลุมที่ดื่มหนัก คือ มากกวาหรือเทากับ 500 มิลิลิตรตอสัปดาห จะมีคาเฉลี่ยของระดับความ
ดันโลหิตทั้ง systolic และ diastolic จะสูงกวา คนที่ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลถึง 4.6/3.0 มิลลิเมตรปรอท
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาผลกระทบของการดื่มสุราในปริมาณที่แตกตางกันในระยะยาว โดยเปลี่ยนรูปแบบเปนการศึกษา
แบบ Prospective Study หรือ Meta-analysis ในการวิเคราะหขอมูลเวชระเบียนหรือประวัติการรักษาจากสถานพยาบาล
ทุติยภูมิในระดับตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมและเพียงพอตอการวิเคราะหและนําไปใชอางอิงสําหรับการดําเนินงาน
แกไขปญหาการดื่มสุราในพื้นที่
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ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช
ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมใหความรู กระบวนการกลุมสําหรับแกไขปญหา
การดื่ ม สุร าในพื้ นที่ ผ า นเวที ชุ ม ชนหรื อ โครงการในหมู บ านเพื่ อ สรา งความตระหนั ก และกระตุ น ใหป ระชาชนที่ มี ก าร
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ผลการเคลือบหลุมรองฟนในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เมือ่ ระยะเวลา
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สุนันทา วงศชัย 1*และสมชาย จาดศรี2
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการคงอยูของวัสดุเคลือบหลุมรองฟนและเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคฟนผุ
ในฟนกรามแทซี่ที่ 1 ที่ ของนักเรียนอยูชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2555 เมื่อระยะเวลาผานไป 2 ป ในโรงเรียน
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา จํานวน 581 คน แบงเปน 2 กลุม คือ นักเรียนที่ไดรับการเคลือบ
หลุ ม ร อ งฟ น จํ า นวน 387 คนและไม ไ ด รั บ การเคลื อ บหลุ ม ร อ งฟ น จํ า นวน 194 คน เก็ บ ข อ มู ล ด ว ยการตรวจฟ น และ
การสั ม ภาษณ วิ เ คราะห ด ว ยร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ไคสแควร แ ละอั ต ราเสี่ ย ง ผลการวิ จั ย พบว า ฟ น ที่ ไ ด รั บ การเคลื อ บ
หลุมรองฟนมีวัสดุเคลือบหลุมรองฟนอยูครบรอยละ 40.4 มีวัสดุเคลือบหลุมรองฟนหลุดบางสวน รอยละ 44.1 และมีวัสดุ
เคลือบหลุมรองฟนหลุดไปทั้งหมด รอยละ 15.5 ในฟนกรามแทซี่ที่ 1 ทั้งบนและลางที่วัสดุเคลือบหลุมรองฟนอยูครบ
สมบูรณพบวาไมมีฟนผุเลย สวนในฟนกรามแท ซี่ที่ 1 บนขวา บนซาย ลางซาย และลางขวา ที่วัสดุหลุดบางสวนพบฟนผุ
รอยละ 14.2 22.9 36.2 และ 29.1 ตามลําดับ ในฟนกรามแทซี่ที่ 1 บนขวา บนซาย ลางซาย และลางขวาที่วัสดุหลุดหมด
พบฟนผุรอยละ 33.3 26.9 30.8 และ 28.0 ตามลําดับ และในฟนกรามแทซี่ที่ 1 บนขวา บนซาย ลางซาย และลางขวา ที่
ไมไดรับการเคลือบหลุมรองฟนพบฟนผุ รอยละ 18.4 8.9 41.1 และ 39.5 ตามลําดับ ในฟนกรามแทซี่ที่ 1 บนขวา บนซาย
ลางซาย และลางขวาของกลุมที่วัสดุหลุดหมดมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคฟนผุเปน 2.36 1.12 0.85 และ 0.9 เทาของกลุมที่
วั ส ดุ ห ลุ ด บางส ว น ตามลํ า ดั บ และในฟ น กรามแท ซี่ ที่ 1 บนขวา บนซ า ย ล า งขวา และล า งซ า ยของกลุ ม ที่ ไ ม ไ ด รั บ
การเคลือบหลุมรองฟนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคฟนผุเปน 1.30 0.82 1.13 และ 1.36 เทาของกลุมที่วัสดุหลุดบางสวน
ตามลําดับ พฤติกรรมการแปรงฟนและการบริโภคขนม/เครื่องงดื่ม/ลูกอมกับการเกิดโรคฟนผุในฟนกรามแทซี่ที่ 1 บนขวา
บนซาย ลางซาย และลางขวา พบวา ความถี่ของการแปรงฟน (เชา กลางวัน เย็น) มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคฟนผุแตกตาง
กันเล็กนอย และความถี่ในการบริโภคขนม/เครื่องดื่ม/ลูกอม พบวา การกินขนม/เครื่องดื่ม/ลูกอมมีโอกาสเกิดโรคฟนผุ
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ที่เทากันกับกลุมที่ไมกิน แตมีจํานวนซี่ที่เกิดฟนผุแตกตางกัน จึงควรสงเสริมใหนักเรียนเคลือบหลุมรองฟนและตรวจ
การคงอยูเปนระยะ ๆ
คําสําคัญ: การเคลือบหลุมรองฟน นักเรียนชั้นประถมศึกษา ฟนกรามแทซี่ที่ 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 เปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่สงผลตอคุณภาพชีวิตประชาชน โดยปญหาสุขภาพชองปากนั้น
สามารถพบไดหลายรูปแบบ เชน โรคฟนผุ โรคปริทันต ปญหาการสูญเสียฟน ฯลฯ ประชาชนในกลุมตาง ๆ มีความเสี่ยง
ตอการเกิดโรคที่แตกตางกันออกไป โดยพบวา ในกลุมของเด็กวัยเรียน มีอัตราการเกิดโรคฟนผุเพิ่มขึ้น การเคลือบ
หลุมรองฟน เปนวิธีการทางคลินิกที่ไดรับการยอมรับในการปองกันฟนผุของหลุมรองฟน โดยกลไกการปองกันฟนผุของ
สารเคลือบหลุมรองฟน คือ ตัวสารจะทําหนาที่เปนสิ่งกีดขวางทางกายภาพ (Physical barrier) ปองกันการกักเก็บสะสม
ของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย แ ละสารอาหารที่ เ ป น เหตุ ข องการเกิ ด ฟน ผุ ที่ บ ริ เ วณหลุ ม ร อ งฟ น ทั้ ง นี้ ก ารเคลื อ บหลุ ม ร อ งฟ น จะมี
ประสิทธิภาพในการปองกันฟนผุไดตราบที่วัสดุยังติดแนนสมบูรณกับผิวเคลือบฟน (กนกพร โพธิ์หอม 2550, หนา 51–58)
และทางสํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ไดมีการจัดใหบริการเคลือบหลุมรองฟนแกเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
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เพื่ อ ลดอั ต ราการเกิ ด ฟ น ผุ ใ นฟ น แท ในโครงการยิ้ ม สดใสเด็ ก ไทยฟ น ดี และทางโรงพยาบาลเชี ย งคํ า จั ง หวั ด พะเยา
ไดดําเนินงานตามโครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟนดี โดยการออกตรวจสุขภาพชองปาก และใหบริการเคลือบหลุมรองฟน
ใหแกเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่มีฟนกรามแทซี่ที่ 1 ขึ้นมาในชองปาก
จากรายงานผลสํ ารวจสภาวะสุข ภาพช องปากระดับ ประเทศ พ.ศ.2527–2555 ของสํ านั ก ทัน ตสาธารณสุ ข
กรมอนามัย พบวา สภาวะปราศจากฟนผุ (Caries free) ของเด็ก 12 ป ในภาพรวมประเทศ คือ รอยละ 52.2 50.8 46.1
42.7 43.1 และ 47.3 ตามลํ า ดั บ (กรมอนามัย , 2555, หนา 114) ส ว นสถานการณสุ ข ภาพช อ งปากเด็ก ประถมศึ ก ษา
จังหวัดพะเยา 3 ปยอนหลัง ตั้งแตป 2554-2556 พบวา เด็กอายุ 12 ป มีสภาวะปราศจากฟนผุรอยละ 64.78 57.29 และ
55.2 ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, 2556) จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวารอยละของเด็กอายุ 12 ป
มีแนวโนมการปราศจากฟนผุลดลงหรือมีแนวโนมการมีฟนผุเพิ่มมากขึ้น
ดัง นั้นผูวิจัยจึง สนใจที่จะศึกษาถึง การคงอยูของวัส ดุเ คลื อบหลุม รองฟนและเปรียบเทียบฟนกรามแทซี่ที่ 1
ที่ไดรับการเคลือบหลุมรองฟนกับฟนกรามแทซี่ที่ 1 ที่ไมไดรับการเคลือบหลุมรองฟน เมื่อนักเรียนอยูชั้นประถมศึกษา
ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2555 หลังจากไดรับการเคลือบหลุมรองฟน เมื่อระยะเวลาผานไป 2 ป วามีผลตอการเกิดโรคฟนผุ
มากนอยเพียงใด เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชประโยชนเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ
เป น ข อ มู ล สํ า หรั บ องค ก ารที่ เ กี่ ย วข อ งระดั บ นโยบายใช เ ป น ข อ มู ล ประกอบการดํ า เนิ น งานตามนโยบายที่ เ หมาะสม
อันมุงประโยชนสุดทายที่ไดแกนักเรียนประถมศึกษาตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการคงอยูของวัสดุเคลือบหลุมรองฟนของนักเรียนประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 3
2. เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคฟนผุในฟนกรามแทซี่ที่ 1 ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา
2555 เมื่อระยะเวลาผานไป 2 ป

วิธีการศึกษา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย ทางระบาดวิ ท ยาเชิ ง วิ เ คราะห (Analytical epidemiology) กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช
ในการศึกษาเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา จํานวน
581 คน แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือนักเรียนที่ไดรับการเคลือบหลุมรองฟนจํานวน 387 คน และนักเรียนที่ไมได
รับการเคลือบหลุมรองฟนจํานวน 194 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสัมภาษณ โดยการสัมภาษณและตรวจฟน แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของนักเรียน
สวนที่ 2 การแปรงฟน ประกอบดวยความถี่ของการแปรงฟนในรอบสัปดาหและวิธีการแปรงฟน
สวนที่ 3 ปจจัยเสี่ยงและการปองกันฟนผุ ประกอบดวยพฤติกรรมการบริโภคขนม/เครื่องดื่ม/ลูกอม การไปตรวจ
สุขภาพชองปาก การไปพบหมอฟน (ปวดฟน ขูดหินปูน อุดฟน ถอนฟน รักษารากฟน) ในชวง 1 ปที่ผานมา
สวนที่ 4 การไดรับบริการเคลือบหลุมรองฟน (ไดขอมูลจากงานทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา) ประกอบดวย แบบบันทึกการคงอยูของวัสดุเคลือบหลุมรองฟน (ไดขอมูลจากแบบันทึกสภาวะฟนผุ) และแบบ
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บันทึกสภาวะโรคฟนผุ (ใชเปนขอมูลของกลุมงานทันตกรรม) โดยจะตรวจในฟนกรามแทซี่แรก ทั้ง 4 ดานของชองปาก คือ
บนขวา (#16) บนซาย (#26) ลางซาย (#36) และลางขวา (#46)
วิเคราะหสถิติ ดวยรอยละ คาเฉลี่ย และทดสอบผลการเคลือบหลุมรองฟนที่มีตอการเกิดโรคฟนผุดวยไคสแควร
และอัตราเสี่ยง (Odds ratio)

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไป
กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 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
ส ว นใหญ เ ป น พ อ แม รองลงมาปู ย า /ตายาย และญาติ (ลุ ง ป า น า อา) ตามลํ า ดั บ (ร อ ยละ 71.3 ร อ ยละ 26.5 และ
รอยละ 2.2)
การคงอยูของวัสดุเคลือบหลุมรองฟน
ตาราง 1 การคงอยูของวัสดุเคลือบหลุมรองฟน
การคงอยูของวัสดุ
อยูครบ
หลุดบางสวน
หลุดหมด
รวม

จํานวน(ซี)่

รอยละ

442
449
158
1019

40.4
44.1
15.5
100

การคงอยู ข องวั ส ดุ เ คลื อบหลุ ม ร อ งฟน พบว า ภายหลั ง การได รั บ บริ ก ารเคลื อ บหลุม ร อ งฟ น เมื่อ ระยะเวลา
ผานไป 2 ป พบวา ฟนที่ไดรับการเคลือบหลุมรองฟน จํานวน 1,019 ซี่ มีวัสดุเคลือบหลุมรองฟนอยูครบรอยละ 40.5
มีวัสดุเคลือบหลุมรองฟนหลุดบางสวนรอยละ 44.0 และมีวัสดุเคลือบหลุมรองฟนหลุดไปทั้งหมดรอยละ 15.5
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ผลการเคลือบหลุมรองฟนที่มีตอการเกิดโรคฟนผุ
ตาราง 2 การคงอยูของวัสดุเคลือบหลุมรองฟนกับการเกิดโรคฟนผุ
ซี่ฟน
#16

#26

#36

#46

สถานะการเคลือบ
1. อยูครบ
2. หลุดบางสวน
3. หลุดหมด
4. ไมไดทํา
1. อยูครบ
2. หลุดบางสวน
3. หลุดหมด
4. ไมไดทํา
1. อยูครบ
2. หลุดบางสวน
3. หลุดหมด
4. ไมไดทํา
1. อยูครบ
2. หลุดบางสวน
3. หลุดหมด
4. ไมไดทํา

ไมผุ
80(100)
91(85.8)
28(66.7)
288(81.6)
68100)
74(77.1)
38(78.1)
296(81.1)
120(100)
83(63.8)
27(69.2)
172(58.9)
145(100)
83(70.9)
18(72.0)
178(60.5)

ผุ
0(0)
15(14.2)
14(33.3)
65(18.4)
0(0)
22(22.9)
14(26.9)
69(18.9)
0(0)
47(36.2)
12(30.8)
120(41.1)
0(0)
34(29.1)
7(28.0)
116(39.5)

p-value
0.000

0.000

0.000

0.000

ตารางที่ 2 แสดงการศึกษาการคงอยูของวัสดุเคลือบหลุมรองฟนกับการเกิดโรคฟนผุ พบวา กลุมนักเรียน
ที่วัสดุเคลือบหลุมรองฟนที่ยังอยูครบสมบูรณไมมีการเกิดโรคฟนผุในทุกซี่ หรือสามารถปองกันโรคฟนผุไดทุกคนและทุกซี่
ที่เคลือบหลุมรองฟน โดยการคงอยูกับการเกิดโณคฟนผุจําแนกเปนซี่ ดังนี้ การเกิดฟนผุในซี่ #16 พบรอยละ 14.2 33.3
และ 18.4 ในกลุมที่วัสดุเคลือบหลุมรองฟนหลุดบางสวน หลุดหมด และไมไดเคลือบ ตามลําดับ การเกิดฟนผุในซี่ #26
พบรอยละ 22.9 26.9 และ 18.9 ในกลุมที่วัสดุเคลือบหลุมรองฟนหลุดบางสวน หลุดหมด และไมไดเคลือบ ตามลําดับ
การเกิดฟนผุในซี่ #36 พบรอยละ 36.2 30.8 และ 41.1 ในกลุมที่วัสดุเคลือบหลุมรองฟน หลุดบางสวน หลุดหมด และ
ไมไดเคลือบ ตามลําดับ และการเกิดฟนผุในซี่ #46 พบรอยละ 29.1 28.0 และ 39.5 ในกลุมที่วัสดุเคลือบหลุมรองฟน
หลุดบางสวน หลุดหมด และไมไดเคลือบ ตามลําดับ ซึ่งอัตราการเกิดฟนผุในแตละกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p = 0.000)
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สถานะการเคลือบหลุมรองฟนกับการเกิดโรคฟนผุ
ตารางที่ 3 สถานะการเคลือบหลุมรองฟนกับการเกิดโรคฟนผุ
ซี่ฟน
#16

#26

#36

#46

สถานะการเคลือบ
หลุดบางสวน
หลุดหมด
ไมไดเคลือบ
หลุดบางสวน
หลุดหมด
ไมไดเคลือบ
หลุดบางสวน
หลุดหมด
ไมไดเคลือบ
หลุดบางสวน
หลุดหมด
ไมไดเคลือบ

Total
106
42
353
96
52
365
130
39
292
117
25
294

Caries prevalence
15
14
65
22
14
69
47
12
120
34
7
116

14.2
33.3
18.4
22.9
26.9
18.9
36.2
30.8
41.1
29.1
28
39.5

Pr

p-value

2.36
1.30
1.17
0.82
0.85
1.13
0.90
1.36

0.0083
0.319
0.59
0.38
0.53
1.00
0.92
0.048

ตารางที่ 3 แสดงการศึกษาสถานะการเคลือบหลุมรองฟนกับการเกิดโรคฟนผุ โดยจําแนกรายซี่ ดังนี้ การเกิด
ฟน ผุใ นฟ นกรามแทซี่ ที่แ รกบนขวา (#16) พบรอ ยละ 14.2 33.3 และ 18.4 ในกลุม นัก เรี ยนที่วั ส ดุ เ คลื อ บหลุม รอ งฟ น
หลุดบางสวน, หลุดหมด และไมไดเคลือบ ตามลําดับ โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคฟนผุในกลุมนักเรียนที่วัสดุหลุดทั้งหมดเปน
2.36 เท า ของกลุ ม นั ก เรี ย นที่ วั ส ดุ ห ลุ ด บางส ว น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p = 0.0083) แต ก ลุ ม นั ก เรี ย นที่ ไ ม ไ ด รั บ
การเคลื อ บหลุ ม ร อ งฟ น มี อั ต ราฟ น ผุ สู ง กว า กลุ ม นั ก เรี ย นที่ วั ส ดุ เ คลื อ บหลุ ม ร อ งฟ น ที่ ห ลุ ด บางส ว น 1.30 เท า
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.319) การเกิดฟนผุในฟนกรามแทซี่ที่แรกบนซาย (#26) พบรอยละ 22.9 26.9 และ
18.9 ในกลุมที่วัสดุเคลือบหลุมรองฟน หลุดบางสวน หลุดหมด และไมไดเคลือบ ตามลําดับ โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคฟนผุ
ในกลุมนักเรียนที่วัสดุหลุดทั้งหมดเปน 1.17 เทาของกลุมนักเรียนที่วัสดุหลุดบางสวน (p = 0.59) แตกลุมนักเรียนที่ไมไดรับ
การเคลื อ บหลุ ม ร อ งฟ น มี อั ต ราฟ น ผุ สู ง กว า กลุ ม นั ก เรี ย นที่ วั ส ดุ เ คลื อ บหลุ ม ร อ งฟ น ที่ ห ลุ ด บางส ว น 0.82 เท า
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.38) การเกิดฟนผุในฟนกรามแทซี่ที่แรกลางซาย (#36) พบรอยละ 36.2 30.8 และ
41.1 ในกลุมที่วัสดุเคลือบหลุมรองฟน หลุดบางสวน หลุดหมด และไมไดเคลือบ ตามลําดับ โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคฟนผุ
ในกลุมนักเรียนที่วัสดุหลุดทั้งหมดเปน 0.85 เทาของกลุมนักเรียนที่วัสดุหลุดบางสวน (p = 0.53) แตกลุมนักเรียนที่ไมได
รั บ การเคลื อ บหลุ ม ร อ งฟ น มี อั ต ราฟ น ผุ สู ง กว า กลุ ม นั ก เรี ย นที่ วั ส ดุ เ คลื อ บหลุ ม ร อ งฟ น ที่ ห ลุ ด บางส ว น 1.13 เท า
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 1.00) การเกิดฟนผุในฟนกรามแทซี่ที่แรกลางขวา (#46) พบรอยละ 29.1 28.0 และ
39.5 ในกลุมที่วัสดุเคลือบหลุมรองฟน หลุดบางสวน หลุดหมด และไมไดเคลือบ ตามลําดับ โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคฟนผุ
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ในกลุมนักเรียนที่วัสดุหลุดทั้งหมดเปน 0.90 เทาของกลุมนักเรียนที่วัสดุหลุดบางสวน (p = 0.92) อยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แตกลุมนักเรียนที่ไมไดรับการเคลือบหลุมรองฟนมีอัตราฟนผุสูงกวากลุมนักเรียนที่วัสดุเคลือบหลุมรองฟนที่
หลุดบางสวน 1.36 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.048)
การดูแลสุขภาพชองปากที่มีตอการเกิดโรคฟนผุ
ตาราง 4 พฤติกรรมการแปรงฟนและการบริโภคขนม/เครื่องดื่ม/ลูกอมกับการเกิดโรคฟนผุในซี่ #16
พฤติกรรม
แปรฟนเชา
ทุกวัน
ไมทุกวัน
แปรฟนกลางวัน ทุกวัน
ไมทุกวัน
แปรฟนเย็น
ทุกวัน
ไมทุกวัน
กินน้ําหวาน
ไมกิน
กิน
ไมกิน
กินน้ําอัดลม
กิน
ไมกิน
กินขนม
กิน
กินลูกอม

ไมกิน
กิน

Total
457
44
160
341
299
202
177
404
285
296
44

Caries
84
10
32
62
56
38
25
69
41
53
10

prevalence
18.4
22.7
20
18.2
18.7
18.8
14.1
17.1
13.9
18.6
22.7

537

84

15.6

301
208

42
52

14.0
18.6

Pr
1.23

p-value
0.355

0.91

0.535

0.99

0.223

1.21

0.223

1.34

0.075

0.69

0.157

1.33

0.081

ตารางที่ 4 แสดงการศึกษาการแปรงฟนกับการเกิดโรคฟนผุในฟนกรามแทซี่ที่แรกบนขวา (#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 กลุมนักเรียนที่แปรงฟนตอนเชาไมทุกวัน แปรงฟนตอนกลางวันไมทุกวัน แปรงฟนตอนเย็นไมทุกวันมีโอกาส
เกิดโรคฟนผุไมตางจากกลุมนักเรียนที่แปรงฟนตอนเชาทุกวัน (p = 0.355) แปรงฟนตอนกลางวันทุกวัน (p = 0.535) และ
แปรงฟนตอนเย็นทุกวัน (p = 0.223)
การบริโภคขนม/เครื่องดื่ม/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 ไมกินเกิดโรคฟนผุ
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รอยละ 14.0 กลุมนักเรียนที่ดื่มน้ําหวาน ดื่มน้ําอัดลม กินขนม และกินลูกอมไมผุไมตางจากกลุมนักเรียนที่ไมดื่มน้ําหวาน
(p = 0.223) ไมดื่มน้ําอัดลม (p = 0.075) ไมกินขนม (p = 0.157) และไมกินลูกอม (p = 0.081)
ตาราง 5 พฤติกรรมการแปรงฟนและการบริโภคขนม/เครื่องดื่ม/ลูกอมกับการเกิดโรคฟนผุในซี่ #26
พฤติกรรม
แปรฟนเชา
แปรฟนกลางวัน
แปรฟนเย็น
กินน้ําหวาน
กินน้ําอัดลม
กินขนม
กินลูกอม

ทุกวัน
ไมทุกวัน
ทุกวัน
ไมทุกวัน
ทุกวัน
ไมทุกวัน
ไมกิน
กิน
ไมกิน
กิน
ไมกิน
กิน
ไมกนิ
กิน

Total
532
49
180
401
347
234
177
404
285
296
44
537
301
280

Caries
91
14
33
72
58
47
34
71
55
50
5
100
56
49

prevalence
17.1
28.6
18.3
18.0
16.7
20.1
19.2
17.6
19.3
16.9
11.4
18.6
18.6
17.5

Pr

p-value

1.67

0.041

0.98

0.499

1.20

0.177

0.92

0.358

0.88

0.259

1.63

0.159

0.94

0.406

ตารางที่ 5 แสดงการศึกษาการแปรงฟนกับการเกิดโรคฟนผุในฟนกรามแทซี่ที่แรกบนซาย (#26) พบวา แปรงฟน
ตอนเชา ทุกวันเกิดโรคฟนผุรอยละ 17.1 ไมทุกวันเกิดโรคฟนผุรอยละ 28.6 แปรงฟนตอนกลางวันทุกวันเกิดโรคฟนผุ
รอยละ 18.3 ไมทุกวันเกิดโรคฟนผุรอยละ 18 แปรงฟนตอนเย็นทุกวันเกิดโรคฟนผุรอยละ 16.7 ไมทุกวันเกิดโรคฟนผุ
รอยละ 20.1 กลุมนักเรียนที่แปรงฟนตอนเชาไมทุกวันมีโอกาสเกิดฟนผุมากกวากลุมนักเรียนที่แปรงฟนตอนเชาทุกวัน
(p = 0.041) กลุมนักเรียนที่แปรงฟนตอนกลางวันไมทุกวัน และแปรงฟนตอนเย็นไมทุกวันมีโอกาสเกิดโรคฟนผุไมตางจาก
กลุมนักเรียนที่แปรงฟนตอนกลางวันทุกวัน (p = 0.499) แปรงฟนตอนเย็นทุกวัน (p = 0.177)
การบริโภคขนม/เครื่องดื่ม/ลูกอมกับการเกิดโรคฟนผุ พบวา การกินน้ําหวานเกิดโรคฟนผุรอยละ 19.2 ไมกิน
เกิดโรคฟนผุรอยละ 17.6 การกินน้ําอัดลมเกิดโรคฟนผุรอยละ 16.9 ไมกินทุกวันเกิดโรคฟนผุรอยละ 19.3 การกินขนม
เกิดโรคฟนผุรอยละ 18.6 ไมกินเกิดโรคฟนผุรอยละ 11.4 การกินลูกอมเกิดโรคฟนผุรอยละ 17.5 ไมกินเกิดโรคฟนผุรอยละ
18.6 กลุ ม นั ก เรี ย นที่ ดื่ ม น้ํ า หวาน ดื่ ม น้ํ า อั ด ลม กิ น ขนม และกิ น ลู ก อมไม ผุ ไ ม ต า งจากกลุ ม นั ก เรี ย นที่ ไ ม ดื่ ม น้ํ า หวาน
(p = 0.358) ไมดื่มน้ําอัดลม (p = 0.259) ไมกินขนม (p = 0.159) และไมกินลูกอม (p = 0.406)
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ตาราง 6 พฤติกรรมการแปรงฟนและการบริโภคขนม/เครื่องดื่ม/ลูกอมกับการเกิดโรคฟนผุในซี่ #36
พฤติกรรม
แปรฟนเชา
แปรฟนกลางวัน
แปรฟนเย็น
กินน้ําหวาน
กินน้ําอัดลม
กินขนม
กินลูกอม

ทุกวัน
ไมทุกวัน
ทุกวัน
ไมทุกวัน
ทุกวัน
ไมทุกวัน
ไมกิน
กิน
ไมกิน
กิน
ไมกิน
กิน
ไมกิน
กิน

Total
532
49
180
401
347
234
177
404
285
296
44
537
301
280

Caries
163
16
60
119
100
79
54
125
82
97
20
159
93
86

prevalence
30.6
32.7
33.3
29.7
28.8
33.8
30.5
30.9
28.8
32.8
45.5
29.6
30.9
30.7

Pr

p-value

1.07

0.441

0.88

0.215

1.00

0.120

1.01

0.499

1.14

0.170

0.65

0.024

1.00

0.517

ตารางที่ 6 แสดงการศึกษาการแปรงฟนกับการเกิดโรคฟนผุในฟนกรามแทซี่ที่แรกลางซาย (#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 กลุมนักเรียนที่แปรงฟนตอนเชาไมทุกวัน แปรงฟนตอนกลางวันไมทุกวัน และแปรงฟนตอนเย็นไมทุกวัน
มีโอกาสเกิดฟนผุไมตางจากกลุมนักเรียนที่แปรงฟนตอนเชาทุกวัน (p = 0.441) แปรงฟนตอนกลางวันทุกวัน (p = 0.215)
แปรงฟนตอนเย็นทุกวัน (p = 0.120)
การบริ โ ภคขนม/เครื่ อ งดื่ ม /ลู ก อมกั บ การเกิ ด โรคฟ น ผุ พบว า การกิ น น้ํ า หวานเกิ ด โรคฟ น ผุ ร อ ยละ 30.9
ไม กิ น เกิ ด โรคฟ น ผุ ร อ ยละ 30.5 การกิ น น้ํ า อั ด ลมเกิ ด โรคฟ น ผุ ร อ ยละ 32.8 ไม กิ น ทุ ก วั น เกิ ด โรคฟ น ผุ ร อ ยละ 28.8
การกินขนมเกิด โรคฟนผุรอยละ 29.6 ไมกินเกิดโรคฟน ผุรอยละ 45.5 การกินลูกอมเกิดโรคฟนผุรอยละ 30.7 ไมกิน
เกิด โรคฟนผุรอยละ 30.9 กลุม นักเรียนที่ดื่ม น้ําหวาน ดื่ม น้ําอัด ลม กินขนม และกินลูกอมผุไมตางจากกลุม นักเรียน
ที่ไมดื่มน้ําหวาน (p = 0.499) ไมดื่มน้ําอัดลม (p = 0.170) และไมกินลูกอม (p = 0.517) และกลุมนักเรียนที่กินขนม
มีโอกาสเกิดโรคฟนผุมากกวากลุมนักเรียนที่ไมกินขนม (p = 0.024)
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ตาราง 7 พฤติกรรมการแปรงฟนและการบริโภคขนม/เครื่องดื่ม/ลูกอมกับการเกิดโรคฟนผุในซี่ #46
พฤติกรรม
แปรฟนเชา
ทุกวัน
ไมทุกวัน
แปรฟนกลางวัน
ทุกวัน
ไมทุกวัน
แปรฟนเย็น
ทุกวัน
ไมทุกวัน
กินน้ําหวาน
ไมกิน
กิน
กินน้ําอัดลม
ไมกิน
กิน
กินขนม
ไมกิน
กิน
ไมกิน
กินลูกอม
กิน

Total
532
49
180
401
347
234
177
404
285
296
44
537
301
280

Caries
143
14
55
102
80
77
45
112
79
78
14
143
79
78

prevalence
26.9
28.6
25.6
30.6
23.1
32.9
25.4
27.7
27.7
26.4
31.8
26.6
26.2
27.9

Pr

p-value

1.06

0.459

1.20

0.119

1.42

0.006

1.09

0.320

0.95

0.391

0.84

0.280

1.06

0.365

ตารางที่ 7 แสดงการศึกษาการแปรงฟนกับการเกิดโรคฟนผุในฟนกรามแทซี่ที่แรกบนซาย (#46) พบวา แปรงฟน
ตอนเชาทุกวันเกิดโรคฟนผุ รอยละ 26.9 ไมทุกวันเกิดโรคฟนผุ รอยละ 28.6 แปรงฟนตอนกลางวันทุกวันเกิดโรคฟนผุ
รอยละ 25.6 ไมทุกวันเกิดโรคฟนผุ รอยละ 30.6 แปรงฟนตอนเย็นทุกวันเกิดโรคฟนผุ รอยละ 23.1 ไมทุกวันเกิดโรคฟนผุ
รอ ยละ 32.9 กลุ ม นั ก เรี ย นที่ แ ปรงฟ นตอนเชา ไมทุ กวั น แปรงฟน ตอนกลางวั นไม ทุก วัน มี โอกาสเกิ ด ฟ น ผุไ มต า งจาก
กลุมนักเรียนที่แปรงฟนตอนเชาทุกวัน (p = 0.459) แปรงฟนตอนกลางวันทุกวัน (p = 0.119) และกลุมนักเรียนที่แปรงฟน
ตอนเย็นไมทุกวันมีโอกาสเกิดโรคฟนผุมากกวากลุมนักเรียนที่แปรงฟนตอนเย็นทุกวัน (p = 0.006)
การบริโภคขนม/เครื่องดื่ม/ลูกอมกับการเกิดโรคฟนผุในฟนซี่ #46 พบวา การกินน้ําหวานเกิดโรคฟนผุรอยละ
27.7 ไมกินเกิดโรคฟนผุรอยละ 25.4 การกินน้ําอัดลมเกิดโรคฟนผุรอยละ 26.4 ไมกินทุกวันเกิดโรคฟนผุรอยละ 27.7
การกินขนมเกิดโรคฟนผุรอยละ 26.6 ไมกินเกิด โรคฟนผุรอยละ 31.8 การกินลูกอมเกิดโรคฟนผุรอยละ 27.9 ไมกิน
เกิด โรคฟนผุรอยละ 26.2 กลุม นักเรียนที่ ดื่ม น้ําหวาน ดื่ม น้ํ าอัด ลม กินขนม และกินลูกอมผุไมตา งจากกลุม นักเรีย น
ที่ไมดื่มน้ําหวาน (p = 0.320) ไมดื่มน้ําอัดลม (p = 0.391) ไมดื่มขนม (p = 0.280) และไมกินลูกอม (p = 0.365)
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วิจารณและสรุปผล
การคงอยูของวัสดุ เคลือบหลุ มรองฟน บนฟนกรามแทซี่ที่ 1 ในระยะเวลา 2 ป พบมีวัสดุเคลื อบหลุมรองฟน
อยูครบรอยละ 40.4 มีวัสดุเคลือบหลุมรองฟนหลุดบางสวนรอยละ 44.1 และมีวัสดุเคลือบหลุมรองฟนหลุดไปทั้งหมด
รอยละ 15.1 สอดคลองกับการศึกษาของโนรีดา แวยูโซะ (2552) ที่พ บวา หลัง เคลือบหลุม รองฟน 2 ป วัส ดุเ คลื อบ
หลุมรองฟนอยูครบ ไมหลุดรอยละ 42.0 หลุดบางสวนรอยละ 35.5 และหลุดหมดรอยละ 22.7
การคงอยูของวัสดุกับการเกิดโรคฟนผุโดยจําแนกเปนซี่ ดังนี้ พบวา กลุมนักเรียนที่วัสดุเคลือบหลุมรองฟน
ที่ยังอยูครบสมบูรณไมมีการเกิดโรคฟนผุในทุกซี่ หรือสามารถปองกันโรคฟนผุไดทุกคนและทุกซี่ที่เคลือบหลุมรองฟนและ
วัสดุวัสดุเคลือบหลุมรองฟนที่ยังอยูครบสมบูรณในฟนลางมากกวาฟนบน โดยการคงอยูกับการเกิดโรคฟนผุจําแนกเปนซี่
ดังนี้ การเกิดฟนผุในซี่ #16 พบรอยละ 14.2 33.3 และ 18.4 ในกลุมที่วัสดุเคลือบหลุมรองฟนหลุดบางสวน 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 ในกลุมที่วัสดุ
เคลือบหลุมรองฟน หลุดบางสวน หลุดหมด และไมไดเคลือบ ตามลําดับ และการเกิดฟนผุในซี่ #46 พบรอยละ 29.1 28.0
และ 39.5 ในกลุมที่วัสดุเคลือบหลุมรองฟน หลุดบางสวน, หลุดหมด และไมไดเคลือบ ตามลําดับ ซึ่งอัตราการเกิดฟนผุใน
แตละกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.000)สอดคลองกับการศึกษาของเดชา ธรรมธาดาวิวัฒน (2551)
ที่ พ บว า ฟ น ที่ ส ารเคลื อ บหลุ ม ร อ งฟ น ยึ ด ติ ด สมบู ร ณ ไ ม พ บฟ น ผุ และมี อั ต ราการหลุ ด ของฟ น บนมากกว า ฟ น ล า ง
เชนเดียวกับการศึกษาของโคมสิต อบสุวรรณ (2551) ขวัญชัย คัมธมธุรพจน (2551) ที่พบวา ฟนบนมีอัตราการหลุดของ
วัสดุเคลือบหลุมรองฟนในฟนบนพบมากกวาฟนลาง พบวัสดุอยูครบไมหลุดในฟนลางมากกวาฟนบน และการศึกษาของ
นุชนารถ เปลงศรีงาม และสรอยสน ธาราสมบัติ (2554) ที่พบวาฟนกรามแทซี่แรกบนขวา (#16) และฟนกรามแทซี่แรกบน
ซาย (#26) กลุมที่เคลือบหลุมรองฟนและไมเคลือบหลุมรองฟนมีอัตราการเกิดโรคฟนผุไมแตกตางกัน แตฟนกรามแท
ซี่แรกลางซาย (#36) ที่เคลือบและไมเคลือบหลุมรองฟนมีอัตราการเกิดโรคฟนผุรอยละ 15.6 และ 29.4 ตามลําดับ
ซึ่งความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.001)
สถานะการคงอยูข องวัส ดุ กับ การเกิ ด โรคฟ นผุ โ ดยจํ า แนกรายซี่ ดัง นี้ การเกิด ฟ นผุ ใ นซี่ #16 พบว า โอกาส
การเกิดโรคฟนผุในกลุมนักเรียนที่วัสดุหลุดทั้งหมดเปน 2.36 เทาของกลุมนักเรียนที่วัสดุหลุดบางสวน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p = 0.0083) แตกลุมนักเรียนที่ไมไดรับการเคลือบหลุมรองฟนมีอัตราฟนผุสูงกวากลุมนักเรียนที่วัสดุเคลือบ
หลุมรองฟนที่หลุดบางสวน 1.30 เทา อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.319) การเกิดฟนผุในซี่ #26 พบวา โอกาส
การเกิ ด โรคฟ น ผุ ใ นกลุ ม นั ก เรี ย นที่ วั ส ดุ ห ลุ ด ทั้ ง หมดเป น 1.17 เท า ของกลุ ม นั ก เรี ย นที่ วั ส ดุ ห ลุ ด บางส ว น (p = 0.59)
แตกลุมนักเรียนที่ไมไดรับการเคลือบหลุมรองฟนมีอัตราฟนผุสูงกวากลุมนักเรียนที่วัสดุเคลือบหลุมรองฟนที่หลุดบางสวน
0.82 เทา อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.38) การเกิดฟนผุในซี่ #36 พบวา โอกาสการเกิดโรคฟนผุในกลุมนักเรียน
ที่วัสดุหลุดทั้งหมดเปน 0.85 เทา ของกลุมนักเรียนที่วัสดุหลุดบางสวน (p = 0.53) แตกลุมนักเรียนที่ไมไดรับการเคลือบ
หลุม รองฟน มีอัตราฟน ผุสูง กวากลุ ม นักเรียนที่วัส ดุเ คลื อ บหลุม รองฟนที่ห ลุด บางสว น 1.13 เทา อยางไมมีนัยสําคั ญ
ทางสถิติ (p = 1.00) การเกิดฟนผุในซี่ #46 พบวา โอกาสการเกิดโรคฟนผุในกลุมนักเรียนที่วัสดุหลุดทั้งหมดเปน 0.90 เทา
ของกลุม นักเรียนที่วัสดุห ลุดบางสว น (p = 0.92) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตกลุม นักเรียนที่ไมไดรับการเคลื อบ
หลุมรองฟนมีอัตราฟนผุสูงกวากลุมนักเรียนที่วัสดุเคลือบหลุมรองฟนที่หลุดบางสวน 1.36 เทา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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(p = 0.048) สอดคลองกับการศึกษาของบานเย็น ศิริสกุลเวโรจนและและสุกัญญา เธียรวิวัฒน (2551) พบวา ความเสี่ยง
ของการเกิดโรคฟนผุในคนที่ไมไดเคลือบรองฟน เปน 2.5 เทาหรือฟนที่ไดรับการเคลือบหลุมรองฟนสามารถปองกัน
ฟ น ผุ ไ ด 2.5 เท า ในการศึ ก ษาของปริ ญ ญา คงทวี เ ลิ ศ (2550) พบว า การติ ด แน น ของวั ส ดุ เ คลื อ บหลุ ม และร อ งฟ น
ฟ นกรามแท ซี่ที่ 1 ในระยะเวลา 2 ป พบการติ ด แนน ทั้ง หมดรอยละ 36.0 หลุด บางส ว นรอ ยละ 15 และหลุด ทั้ ง หมด
ร อ ยละ 49.0 พบอั ต ราการผุ ข องฟ น ที่ ไ ด รั บ การเคลื อ บหลุ ม ร อ งฟ น (14.5) น อ ยกว า ในกลุ ม ที่ ไ ม ไ ด รั บ การเคลื อ บ
หลุมรองฟน (19.1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ (p< 0.05) เชนเดียวการศึกษาของจริยา ภาคีชีพ (2551) พบวา ฟนที่ไดรับ
การเคลื อบหลุม รองฟนมีอุบัติการณข องการเกิด ฟนผุ ลดลงรอยละ 43.2 และฟนที่ไมไดรับการเคลือบหลุม รองฟน
มีความเสี่ยง (Relative risk) ในการเกิดฟนผุ 1.7 เทาของฟนที่ไดรับการเคลือบหลุมรองฟน
การเกิดโรคฟนผุในฟนกรามแทซี่แรกบนขวา (#16) พบวา กลุมนักเรียนที่แปรงฟนตอนเชาไมทุกวัน แปรงฟน
ตอนกลางวันไมทุกวัน แปรงฟนตอนเย็นไมทุกวันมีโอกาสเกิดโรคฟนผุไมตางจากกลุมนักเรียนที่แปรงฟนตอนเชาทุกวัน
(p = 0.355) แปรงฟนตอนกลางวันทุกวัน (p = 0.535) และแปรงฟนตอนเย็นทุกวัน (p = 0.223) การเกิด โรคฟนผุ
ในฟนกรามแทซี่ แ รกบนซาย (#26) กลุม นักเรียนที่แ ปรงฟนตอนเชา ไมทุกวันมีโอกาสเกิด ฟนผุม ากกวากลุม นักเรีย น
ที่แปรงฟนตอนเชาทุกวัน (p = 0.041) กลุม นักเรียนที่แ ปรงฟนตอนกลางวันไมทุกวัน และแปรงฟนตอนเย็นไมทุกวัน
มี โ อกาสเกิ ด โรคฟ น ผุ ไ ม ต า งจากกลุ ม นั ก เรี ย นที่ แ ปรงฟ น ตอนกลางวั น ทุ ก วั น (p = 0.499) แปรงฟ น ตอนเย็ น ทุ ก วั น
(p = 0.177) การเกิดโรคฟนผุในฟนกรามแทซี่แรกลางซาย(#36) พบวา กลุมนักเรียนที่แปรงฟนตอนเชาไมทุกวัน แปรงฟน
ตอนกลางวันไมทุกวัน และแปรงฟนตอนเย็นไมทุกวันมีโอกาสเกิดฟนผุไมตางจากกลุมนักเรียนที่แปรงฟนตอนเชาทุกวัน
(p = 0.441) แปรงฟ น ตอนกลางวั น ทุ ก วั น (p = 0.215) และแปรงฟ น ตอนเย็ น ทุ ก วั น (p = 0.120) การเกิ ด โรคฟ น ผุ
ในฟนกรามแทซี่แรกบนขวา (#46) พบวา กลุมนักเรียนที่แปรงฟนตอนเชาไมทุกวัน แปรงฟนตอนกลางวันไมทุกวันมีโอกาส
เกิดฟนผุไมตางจากกลุมนักเรียนที่แปรงฟนตอนเชาทุกวัน (p = 0.459) แปรงฟนตอนกลางวันทุกวัน (p = 0.119) และ
กลุมนักเรียนที่แปรงฟนตอนเย็นไมทุกวัน มีโอกาสเกิดโรคฟนผุมากกวากลุมนักเรียนที่แปรงฟนตอนเย็นทุกวัน (p = 0.006)
สอดคลองกับแนวคิดการเกิดโรคฟนผุ ความถี่ในการแปรงฟน การไมแปรงฟน แปรงฟนไมสม่ําเสมอ การบริโภคอาหาร
และเครื่องดื่มหลังการแปรงฟนและลืมแปรงฟนซ้ํา พฤติกรรมเชนนี้สะทอนใหเห็นถึงความรูความเขาใจเรื่องการแปรงฟน
เพื่อทําความสะอาด เพราะหากแปรงฟนแลวกินอาหารอีกจะไมเกิดประโยชนในแงของการทําความสะอาดและความเสี่ยง
ของการเกิดโรคฟนผุจะเปนเชนเดียวกันกับการไมแปรงฟนกอนนอน (กรมอนามัย, 2551, หนา 29)
การเกิดโรคฟนผุในฟนกรามแทซี่แรกบนขวา (#16) พบวา กลุมนักเรียนที่ดื่มน้ําหวาน ดื่มน้ําอัดลม กินขนม และ
กินลูกอมไมผุไมตางจากกลุมนักเรียนที่ไมดื่มน้ําหวาน (p = 0.223) ไมดื่มน้ําอัดลม (p = 0.075) ไมกินขนม (p = 0.157)
และไมกินลูกอม (p = 0.081) การเกิด โรคฟนผุในฟน กรามแทซี่แ รกบนซาย (#26) พบวา กลุมนักเรียนที่ดื่ม น้ําหวาน
ดื่มน้ําอัดลม กินขนม และกินลูกอมไมผุไมตางจากกลุมนักเรียนที่ไมดื่มน้ําหวาน (p = 0.358) ไมดื่มน้ําอัดลม (p = 0.259)
ไม กิ น ขนม (p = 0.159) และไม กิ น ลู ก อม (p = 0.406) การเกิ ด โรคฟ น ผุ ใ นฟ น กรามแท ซี่ แ รกล า งซ า ย (#36) พบว า
กลุมนักเรียนที่ดื่มน้ําหวาน ดื่มน้ําอัดลม กินขนม และกินลูกอมไมผุไมตางจากกลุมนักเรียนที่ไมดื่มน้ําหวาน (p = 0.499)
ไมดื่ม น้ําอัดลม (p = 0.170) และไมกินลูกอม (p = 0.517) และกลุม นักเรียนที่กินขนมมีโอกาสเกิด โรคฟนผุม ากกวา
กลุ ม นั ก เรี ย นที่ ไ ม กิ น ขนม (p = 0.024) การเกิ ด โรคฟ น ผุ ใ นฟ น กรามแท ซี่ แ รกล า งขวา (#46) พบว า กลุ ม นั ก เรี ย น
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ที่ดื่มน้ําหวาน ดื่มน้ําอัดลม กินขนม และกินลูกอมไมผุไมตางจากกลุมนักเรียนที่ไมดื่มน้ําหวาน (p = 0.320) ไมดื่มน้ําอัดลม
(p = 0.391) ไมดื่มขนม (p = 0.280) และไมกินลูกอม (p = 0.365) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของโนรีดา แวยูโซะ (2552)
พบว า ของการกิ น อาหารรสหวานบ อ ยมาก บ อ ยปานกลาง และไม บ อ ย มี ดั ช นี ฟ น ผุ ที่ แ ตกต า งกั น เล็ ก น อ ย ( xˉ =
1.72,
xˉ = 1.35, xˉ = 1.55 ตามลําดับ) แตจํานวนที่เกิดฟนผุสูงสุดแตกตางกัน คือ 8 ซี่ 11 ซี่และ 10 ซี่ ตามลําดับ
ทําใหมีผลตอการเกิดโรคฟนผุที่แตกตางกัน ซึ่งปจจัยการกินอาหารรสหวานในการเกิดโรคฟนผุนั้น ความถี่ของการบริโภค
น้ําตาล สําคัญกวาจํานวนของน้ําตาล ความเสี่ยงของการเกิดโรคฟนผุจะเพิ่มขึ้นถามีการบริโภคอาหารวางที่มีสวนผสม
ของน้ําตาล
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาการเคลือบหลุมรองฟนสามารถปองกันการเกิดโรคฟนผุก็ตอเมื่อ
มี ก ารยึ ด ติ ด ที่ ส มบู ร ณ และการเคลื อ บหลุ ม ร อ งฟ น อย า งเดี ย วไม ส ามารถลดอั ต ราการเกิ ด โรคฟ น ผุ ไ ด จึ ง ควรให
การสงเสริมปองกันทันตสุขภาพดานอื่นๆ เชน การใหทันตสุขศึกษา เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทําความสะอาดชองปาก
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค รวมไปถึงการไปตรวจสุขภาพชองปากอยางสม่ําเสมอรวมดวย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การเคลื อ บหลุ ม ร องฟ น เป น ที่ ย อมรั บ วา สามารถป องกั น การเกิด โรคฟน ผุ ใ นด า นบดเคี้ ย ว ความสํ า เร็ จ ของ
การเคลือบหลุมรองฟน คือการที่วัสดุสามารถปองกันฟนผุแกฟนซี่ดังกลาวได มีการศึกษาพบวา การคงอยูของวัสดุเคลือบ
หลุมรองฟนเพียงบางสวน หรือหลุดออกทั้งหมด สงผลทําใหเกิดโรคฟนผุได ซึ่งมีปจจัยตาง ๆ ที่ผลตอการหลุดของวัสดุ
เชน ระยะเวลาในการทําที่จํากัด ความรวมมือของเด็ก บุคลากรผูเคลือบหลุมรองฟน เปนตน ดังนั้นในการศึกษาตอไป
จึงควรตรวจการยึดติดและทําการเคลือบหลุมรองฟนซ้ํา รวมถึงการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการคงอยูของวัสดุเคลือบ
หลุมรองฟน และนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปองกันฟนผุ
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พ.ศ. 2548-2550 จ.สุโขทัย. วิทยสารทันตสาธารณสุข, 12 (3), 86-95.
สํานักงานสาธารณสุขพะเยา. (2556). สงเสริมการดําเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษา. สรุปผลการ
ดําเนินงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาปงบประมาณ 2556 , 313-317
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ผลของการใชโปรแกรมสุขศึกษาตามแนวคิดการสะทอนความคิดตอการดูแลสุขภาพ
หญิงตั้งครรภ ตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
Effect of health education program based on reflection concept on pregnancies
health care in Tontong Subsistrict, Muang District, Lumphun Province
แววตา คําวังพฤกษ 1* และประจวบ แหลมหลัก2
Waewta Kamwangphurk1* and Prachuab Lamluk2
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บทคัดยอ
การศึกษากึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชโปรแกรมสุขศึกษาตามแนวคิดการสะทอน
ความคิดตอการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ ตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน กลุมตัวอยางคือหญิงตั้งครรภจํานวน
30 คน แบงเปนกลุมศึกษา และกลุมเปรียบเทียบกลุมละ 15 คน กลุมศึกษาไดรับโปรแกรมสุขศึกษาตามแนวคิดการสะทอน
ความคิดตอการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ ตําบลตนธง ประกอบดวยกิจกรรม การบรรยายความรูสึกและประสบการณ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ กิจกรรมซักถามอภิปรายกลุมประเมินและวิเคราะหประสบการณ และสรุปแนวคิดหรือหา
วิธีแกไขปญหาวางแผนการปฏิบัติหรือทดลองนําไปใชชุมชน สวนกลุมเปรียบเทียบไดดําเนินกิจกกรมในการสงเสริมอนามัยแม
และเด็กจากเจาหนาที่สาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตนธงระยะเวลาทดลองใชเวลา 1 เดือน รวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ 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 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
ผลจากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา โปรแกรมสุขศึกษาตามแนวคิดการสะทอนความคิดตอการดูแลสุขภาพ
หญิงตั้งครรภ ตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน สามารถสงเสริมใหหญิงตั้งครรภมีความรู ทัศนคติ การปฏิบัติตัว
ขณะตั้งครรภและการเตรียมคลอด สามารถปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภไดถูกตองมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: การสะทอนความคิด หญิงตั้งครรภ
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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
ตามที่ รั ฐ บาล ได ม อบเอกสารคํ า มั่ น สั ญ ญาของรั ฐ บาลไทยต อ โครงการ Every Woman Every Child (EWEC)
ของสหประชาชาติ ตอเลขาธิการสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2555 โดยยืนยันเจตนารมณที่จะรวมกับสหประชาชาติ
ในการลดอัตราการเสียชีวิตของแมและเด็ก โดยเนนการสงเสริมสุขภาพ การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการการดูแลแม
และเด็ก และการเพิ่มอัตราการใหนมมารดาเปนรอยละ 60 ลดอัตราเด็กแรกเกิดที่มีน้ําหนักต่ํากวา 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) การพัฒนาคุณภาพมนุษยที่ยั่งยืน 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 อัตรามารดาที่มีอายุนอยกวา 20 ป
รอยละ 12.24 ,19.07, 21.78 และอัตราหญิงตั้งครรภมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก รอยละ 10.39, 20.47, 13.79
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน, 2556) และตําบลตนธงพบวา อัตราทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม
รอยละ 5.20, 11.76, 7.46 อัตรามารดาที่มีอายุนอยกวา 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 ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่เปนผล
มาจากการปฏิบัติตนในระยะตั้งครรภไมถูกตอง ดังนั้นจึงควรปรับปรุงกระบวนการใหสุขศึกษาใหเหมาะสม สอดคลอง
กับสภาพปญหาและบริบทที่เกี่ยวของ
ในกระบวนการให สุ ข ศึ ก ษาควรเลื อ กใช แ นวคิ ด ที่ เ หมาะสม จึ ง จะส ง ผลต อ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ของกลุมเปาหมายได ทฤษฎีการสะทอนความคิดเปนทฤษฎีหนึ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเปาหมายไดดี
เนื่องจากทฤษฎีมุงที่จะใหกลุมเปาหมายนําประสบการณของตนเองมาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู กลาวคือ ทฤษฎี
การสะท อ นคิ ด มี ขั้ น ตอนสํ า คั ญ คื อ การนํ า กระบวนการสะท อ นความคิ ด มาบรรยายความรู สึ ก และประสบการณ
การแลกเปลี่ย นประสบการณ การประเมิ น และวิ เ คราะหป ระสบการณ และการสรุ ป แนวคิ ด หรื อ หาวิธี แ ก ไขป ญ หา
วางแผนการปฏิ บัติ ห รื อ ทดลองนํา ไปใช (รั ชนี กร ทองสุ ข ดี , 2545 หน า 47-48) ดั ง นั้ น การสะท อ นคิ ด ซึ่ ง เป นการนํ า
ประสบการณ ข องตนเอง มาเป น ป จ จั ยนํ า เข าที่ สํ า คั ญในการเรี ย นรู จึ ง เป นแนวคิ ด ที่ ส อดคล อ งกั บการเผชิ ญ ป ญ หา
ของกลุมเปาหมาย
ดั ง ได ก ล า วมาแล ว ข า งต น ว า ตํ า บลต น ธงประสบป ญ หาการให สุ ข ศึ ก ษาแก ห ญิ ง ตั้ ง ครรภ ผู ศึ ก ษาในฐานะ
ผูรับผิดชอบงานอนามัยแมและเด็ก ตระหนักถึงการแกปญหาการใหสุขศึกษาแกหญิงตั้งครรภ และพิจารณาวาการเรียนรู
จากการสะทอนคิดจะชวยใหงานสุขศึกษามีประสิทธิภาพขึ้น จึงไดประยุกตทฤษฎีการสะทอนคิด มาเปนแนวทางกําหนด
กิ จ กรรมการให สุ ข ศึ ก ษา เพื่ อ ให ก ารนํ า งานสุ ข ศึ ก ษาสามารถปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของหญิ ง ตั้ ง ครรภ ใ ห บ รรลุ
ตามวัตถุประสงค
วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่ อศึ กษาผลของการใชโ ปรแกรมสุข ศึ กษาตามแนวคิด การสะทอ นความคิด ต อพฤติ กรรมการดูแ ลสุ ข ภาพ
ของหญิงตั้งครรภ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตนธง ตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภกลุมศึกษาระหวางกอนทดลองกับหลัง
การทดลอง
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภระหวางกลุมศึกษากับกลุมเปรียบเทียบ
หลังการทดลอง
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วิธีดําเนินวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เปนวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูศึกษาไดกําหนดคุณลักษณะผูเขารวมการศึกษา คือ 1. หญิงตั้งครรภในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลตนธง 2. มีความสมัครใจที่จะเขารวมกระบวนการจนครบทุกขั้นตอนการศึกษา ไดผูเขารวมกระบวนการศึกษา จํานวน
ทั้งสิ้น 30 คน จากนั้นผูศึกษาไดใชวิธีการศึกษาแบบงาย (Simple random sampling) แบงกลุมผูเขารวมกระบวนการเปน 2 กลุม
กลุมศึกษา จํานวน 15 คน และกลุมเปรียบเทียบจํานวน 15 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากกรอบแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัย
ตาง ๆ ประกอบดวย 4 สวน ไดแก
สวนที่ 1 เปนขอมูลสวนบุคคลและขอมูลการฝากครรภ ไดแก ชื่อ-สกุล อายุ ที่อยู ศาสนา ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได ประวัติการตั้งครรภ จํานวน 9 ขอ
ส ว นที่ 2 เป น แบบทดสอบความรู ค วามเข า ใจ เรื่ อ ง การปฏิ บั ติ ตั ว ขณะตั้ ง ครรภ แ ละการเตรี ย มหลั ง คลอด
ขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอมีระบบการใหคะแนนตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน
โดยอิงเกณฑตามวิธีการประเมินผลของสุภาพร ศรีพนม (2549) การพยาบาลหญิงมีครรภที่มีภาวะแทรกซอน
สวนที่ 3 เปนแบบทดสอบทัศนคติเกี่ยวกับ เรื่อง ความวิตกกังวลขณะตั้งครรภเปนแบบประเมินความวิตกกังวล
ของตนเองขณะตั้งครรภ มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับคือ ไมเคยเลย เปนครั้งคราว
เปนบอย เปนประจํา จํานวน 20 ขอ เปนขอคําถามเชิงบวกจํานวน 18 ขอ และขอคําถามเชิงลบจํานวน 2 ขอ
สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ เปนแบบประเมินการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ มีลักษณะ
เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับคือปฏิบัติตัวเปนประจํา ปฏิบัติตัวเปนบางครั้ง ไมเคยปฏิบัติตัว
จํานวน 20 ขอ เปนขอคําถามเชิงบวกจํานวน 13 ขอ และขอคําถามเชิงลบจํานวน 7 ขอ
จากนั้นนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณ 4 ทาน ชวยพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
ความครอบคลุมเนื้อหา และนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม กอนนําไปทดลองใชกับประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา
ในตําบลใกลเคียง คือ ประชาชนตําบลเวียงยอง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จํานวน 15 คน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาคา
ความเชื่อถือมั่น โดยวิธีของสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ยกเวนในสวนที่ 2 แบบทดสอบความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติตัว
ขณะตั้งครรภและการเตรียมหลังคลอดหาคาความเที่ยงดวยสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson คาความเที่ยงแบบสอบถาม
ดานความรู เทากับ 0.72 ดานทัศนคติ เทากับ 0.82 ดานการปฏิบัติตัว เทากับ 0.85 จึงนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ใชเวลาในการดําเนินการเก็บขอมูล 1 เดือน ซึ่งแบงขั้นตอนดังนี้
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1. ขั้นเตรียมการ
ผูศึกษาติดตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
เพื่อขอขอมูลและขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัย และประสานงานกับกลุมประชาชนในเขตรับผิดชอบในการวิจัย
ในครั้ง นี้ ผูศึกษาชี้แ จงกับกลุม หญิง ตั้ง ครรภ ตําบลตนธง อําเภอเมือง จัง หวัด ลําพูน ถึง วัตถุประสงคในการทําวิจัย
และวิธีการวิจัย เพื่อสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน
2. ขั้นดําเนินการวิจัย
กลุมศึกษาผูศึกษาเก็บขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเองโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ขอมูลทั่วไป
ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ กอนการทดลอง ดําเนินการทดลองกับกลุมศึกษาและกลุมเปรียบเทียบ
หลังจากนั้นไดดําเนินการใหสุขศึกษา แกกลุมศึกษาและกลุมเปรียบเทียบตามแผนการจัดกิจกรรมดังนี้
สัปดาหที่ 1 การใหความรูเรื่องการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ โดยมี 5 ขั้นตอน 1. บรรยายความรูสึกและประสบการณ
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ 3. ประเมินและวิเคราะหประสบการณ 4. สรุปแนวคิดหรือหาวิธีแกไขปญหา 5. วางแผนการปฏิบัติ
หรือทดลองนําไปใช
กลุมเปรียบเทียบ สัปดาหที่ 1 การใหความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ โดยเจาหนาที่สาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
3. ขั้นรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ใหกลุมตัวอยางตอบเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตัว
ขณะตั้งครรภ หลังการทดลองของกลุมศึกษาและกลุมเปรียบเทียบวิเคราะหขอมูล และแปรผลขอมูล โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใหวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียด ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากร ไดแก อายุ ที่อยู ศาสนา ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได ประวัติการตั้งครรภ โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะหความรูเรื่องการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัว
ขณะตั้งครรภ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตนธง ตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน กอนการทดลองและหลัง
การทดลองดวย คาสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยของคะแนน (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. สถิติเชิงวิเคราะห (Analytical Statistics) เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนความรูเรื่องการดูแลตนเอง
ขณะตั้งครรภ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัว เปรียบเทียบผลกอนการทดลองและหลังการทดลอง ดวยคาสถิติ Wilcoxon
signed ranks test และ Mann–Whitney U Test
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ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ตาราง 1 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางทั้งกลุมศึกษาและกลุมเปรียบเทียบ จําแนกตามขอมูลทั่วไป
กลุมศึกษา
กลุมเปรียบเทียบ
ขอมูลทั่วไป
ความถี่
รอยละ
ความถี่
รอยละ
อายุ
16-30
12
80.00
10
66.70
31-45
3
20.00
5
33.30
S.D. = 5.92
S.D. = 6.66
Χ = 26.06
Χ = 27.87
นับถือศาสนา
พุทธ
15
100
15
100
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
1
6.70
0
0
มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช
2
13.40
4
26.70
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส
9
60.00
7
46.70
ปริญญาตรี
3
20.00
4
26.70
อาชีพหลัก
แมบา น
0
0
1
6.70
วางงาน
2
13.30
1
6.70
รับจาง
6
40.00
7
46.70
รับราชการหรือทํางานรัฐวิสาหกิจ
2
13.30
1
6.70
คาขายหรือธุรกิจสวนตัว
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
การตั้งครรภครัง้ นี้เปนครรภที่
การครั้งครรภครั้งที่ 1
10
66.70
7
46.70
การครั้งครรภครั้งที่ 2
4
40.00
5
33.30
การครั้งครรภครั้งที่ 3
1
6.70
3
20.00
15
100
15
100
ไมมีการแทงบุตร
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ตาราง 1 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
อายุครรภปจจุบัน
ชวงที่ 1 อายุครรภ 0-12 สัปดาห
ชวงที่ 2 อายุครรภ 13-25 สัปดาห
ชวงที่ 3 อายุครรภ 26-31 สัปดาห
ชวงที่ 4 อายุครรภ 32-37 สัปดาห
ฝากครรภครั้งแรกเมื่ออายุครรภ
ชวงที่ 1 อายุครรภ 0-12 สัปดาห
ชวงที่ 2 อายุครรภ 13-25 สัปดาห
ชวงที่ 3 อายุครรภ 26-31 สัปดาห

กลุมศึกษา
ความถี่
รอยละ

กลุมเปรียบเทียบ
ความถี่
รอยละ

15
0
0
0

100
0
0
0

0
7
6
2

0
46.70
40.00
13.30

7
7
1

46.70
46.70
6.70

10
4
1

66.70
26.70
6.70

จากตาราง 1 พบวา กลุมศึกษาที่ไดรับโปรแกรม พบวา มีอายุระหวาง 16-30 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 80.00 ( Χ
= 26.06, S.D. = 5.92) รองลงมามีอายุระหวาง 31-45 ป คิดเปนรอยละ 20.00 กลุมศึกษาทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส คิดเปนรอยละ 60.00 ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 20.00 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช คิดเปนรอยละ 13.40 และระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 6.70 อาชีพหลัก อาชีพรับจางคิด
เป น ร อ ยละ 40.00 รองลงมา อาชี พ ค า ขายหรื อ ธุ ร กิ จ ส ว นตั ว คิ ด เป น ร อ ยละ 33.30 อาชี พ รั บ ราชการหรื อ ทํ า งาน
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
ครั้งที่ 1 คิดเปนรอยละ 66.70รองลงมา การครั้งครรภครั้งที่ 2 คิดเปนรอยละ 40.00 และการครั้งครรภครั้งที่ 3 คิดเปน
รอยละ 6.70 การแทงบุตรกลุมศึกษา ไมมีการแทงบุตรกอนการตั้งครรภ คิดเปนรอยละ 100 อายุครรภปจจุบันกลุมที่มากที่สุด
อยูในชวงที่ 1 อายุครรภ 0-12 สัปดาห คิดเปนรอยละ 100 และการฝากครรภครั้งแรกเมื่ออายุครรภชวงที่ 1 อายุครรภ 0-12 สัปดาห
คิดเปนรอยละ 46.70 ชวงที่ 2 อายุครรภ 13-25 สัปดาห คิดเปนรอยละ 46.70 รองลงมาชวงที่ 3 อายุครรภ 26-31 สัปดาห
คิดเปนรอยละ 6.70
กลุมเปรียบเทียบ พบวา มีอายุระหวางอายุ 16-30 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.70 ( Χ = 27.87, S.D. = 6.66)
รองลงมามีอายุระหวาง 31-45 ป คิดเปนรอยละ 33.30 กลุมเปรียบเทียบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ 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
อาชีพแมบาน คิดเปนรอยละ 6.70 อาชีพวางงาน 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 การตั้งครรภอยูในชวงตั้งการครรภครั้งที่ 1 คิดเปน
รอยละ 46.70 รองลงมาการครั้งครรภครั้งที่ 2 คิดเปนรอยละ 33.30 และการครั้งครรภครั้งที่ 3 คิดเปนรอยละ 20.00
การแทงบุตรกลุมเปรียบเทียบ ไมมีการแทงบุตรกอนการตั้งครรภ คิดเปนรอยละ 100 อายุครรภปจจุบันอยูในชวงที่ 2
อายุ ครรภ 13-25 สั ปดาห คิ ดเป นร อยละ 46.70 รองลงมาช วงที่ 3 อายุ ครรภ 26-31 สั ปดาห คิ ดเป นร อยละ 40.00
และชวงที่ 4 อายุครรภ 32-37 สัปดาห คิดเปนรอยละ 13.30 ดานฝากครรภครั้งแรกเมื่ออายุครรภชวงที่ 1 อายุครรภ
0-12 สัปดาห คิดเปนรอยละ 66.70 รองลงมา ชวงที่ 2 อายุครรภ 13-25 สัปดาห คิดเปนรอยละ 26.70 และชวงที่ 3 อายุครรภ
26-31 สัปดาห คิดเปนรอยละ 6.70
ตาราง 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยดานความรู ทัศนคติ การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภและการเตรียมคลอดระหวางกอน
และหลังการทดลองของกลุมศึกษา
กลุมศึกษา

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
ตั้งครรภและการเตรียมคลอด ระหวางกอนทดลองและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยดานความรู ทัศนคติ การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภและการเตรียมคลอด ระหวางกอน
และหลังการทดลองของกลุมเปรียบเทียบ
กลุมเปรียบเทียบ

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
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตาราง 4 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยดานความรู ทัศนคติ การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภและการเตรียมคลอด กลุมศึกษา
และกลุมเปรียบเทียบ หลังการทดลอง
กลุมตัวอยาง

N

Mean Rank

Z

Asymp.Sing (2-tailed)

postknow กลุมศึกษา

15

22.77

-4.571ᵃ

0.000*

postknow กลุมเปรียบเทียบ

15

8.23

postatt กลุมศึกษา

15

18.83

-2.083ᵃ

0.037

postatt กลุมเปรียบเทียบ

15

12.17

postpract กลุมศึกษา

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 กลุมศึกษาและกลุมเปรียบเทียบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

วิจารณและสรุปผล
1. ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ไดรับโปรแกรมสุขศึกษาประกอบไปดวยการบรรยายความรูสึกและประสบการณ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ กิจกรรมซักถามอภิปรายกลุมประเมินและวิเคราะหประสบการณ สรุปแนวคิดหรือหา
วิ ธี แก ไขป ญหาวางแผนการปฏิ บั ติ ในเรื่ องการปฏิ บั ติ ตั วขณะตั้ ง ครรภ และการเตรี ยมตั วคลอด ซึ่ งมี เนื้ อหาเกี่ ยวกั บ
การเปลี่ยนแปลงทางรางกายของมารดาขณะตั้งครรภ ความรูการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ อาการที่เกิดในขณะตั้งครรภ
อาการผิดปกติที่ตองมาพบแพทย การมาตรวจตามนัดและการบรรยายจะชวยใหหญิงตั้งครรภกลุมศึกษาเกิดการเรียนรู
กระตุนความสนใจ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ ใหมีการสะทอนความคิด พูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็น ความรูสึก
โดยมีการเตรียมประเด็นหรือคําถามสําหรับกระตุนใหเกิดการคิดอยางมีเหตุผลและเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งตอประเด็น
หรือคําถาม สําหรับกระตุนใหเกิดการคิดอยางมีเหตุผลและเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งตอประเด็นนั้น ๆ อภิภา ปรัชญพฤทธ.
2547, หนา 477-478) ทําใหหญิงตั้งครรภไดมองเห็นสิ่งที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่เรียนทําใหเขาใจไดงายขึ้น เห็นภาพได
ชัดเจนขึ้น สะดวกและรวดเร็วในการสอน ทําใหหญิงตั้งครรภมีการรับรูขอมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภไดถูกตองมากกวา
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ดุษณี พงศิริ, 2549, หนา 45) ที่พบวาความรูเกี่ยวกับการตั้งครรภและการมาฝากครรภ
การรับรูโอกาสเกิดภาวะแทรกซอน การรับรู ประโยชนการฝากครรภมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตัวและพฤติกรรมการฝากครรภ
เพื่อสงเสริมสุขภาพในระหวางการตั้งครรภในทิศทางบวก ในทํานองเดียวกันกับ (สุพิศ สุวรรณประทีป, 2555, หนา 58)
ที่พบวาความรูเกี่ยวกับการตั้งครรภ การปฏิบัติตัวและการฝากครรภอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. จากการศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาตามแนวคิดการสะทอนความคิดตอการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ
พบวา ระดับความรู ทัศนคติ การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภและการเตรียมคลอด ระยะกอนทดลองและระยะหลังการทดลอง
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ของกลุมศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังพบวากลุมศึกษาและกลุมเปรียบเทียบแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวา การดูแลตนเองขณะตั้งครรภเพื่อสงเสริมใหหญิงตั้งครรภ มีความรู
ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภไดอยางถูกตอง ทั้งนี้เพราะวิธีการดังกลาวเปนกระบวนการให
ความรูแกหญิงตั้งครรภเกิดกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ (สาโรช บัวศรี. 2544, หนา 37-38) การเรียนรูจากประสบการณ
หรือการสะทอนคิดจากการปฏิบัติ (Reflective Practice or Reflection on Practice) จึงมีความสําคัญตอการคิดตัดสินใจ
แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ความรูมีมากขึ้นเกิด การเรียนรู การับรูใหความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้น
สงผลใหการดูแลสุขภาพดีขึ้นขณะตั้งครรภ การที่บุคคลมีโอกาสสะทอนคิดความคิดของตนเอง เปนการเปดโอกาสในการสังเกต
และวิเคราะหความคิดของตนและพัฒนาความมีระเบียบ และทักษะในการสรางและจัดลําดับความคิดไดสื่อสารความคิด
ของตนกับผูอื่นถึงสิ่งที่ตนเขาใจ และพัฒนาทักษะการวิเคราะหและสังเคราะหของตนเอง ชวยสงเสริมใหเปนนักคิดที่ดีขึ้น
ในการตั้งคาถามและใหเหตุผล (รัชนีกร ทองสุขดี, 2545, หนา 47- 48 และสมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2547, หนา 57 อางอิง
ใน Bandura, 1997) ที่กลาววา การรับรูความสามารถของตนเองมีความสําคัญตอพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเปนความเชื่อมั่น
ในความสามารถของบุคคลที่จะกระทําพฤติกรรมที่จําเปนใหสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจิราพร คํารอด (2549,
หน า 86) ที่ ศึ ก ษาการพั ฒ นาความสามารถในการดู แ ลตนเองของหญิ ง ตั้ ง ครรภ วั ย รุ น ที่ ม ารั บ บริ ก ารฝากครรภ
ที่โรงพยาบาลอินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี เปนการพัฒนากระบวนการเรียนรูในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภวัยรุน
เปนการวิจัยและพัฒนาเนนการมีสวนรวม ในทํานองเดียวกันกับศริณธร มังคะมณี (2547, บทคัดยอ) ผลการศึกษาพบวา
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภวัยรุนครรภแรกหลังไดรับโปรแกรมสงเสริมการรับรูความสามารถของตนเอง
ในการดูแลตนเองสูงกวากอนไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
หญิงตั้งครรภกลุมศึกษาที่ไดรับโปรแกรมการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ มีคาเฉลี่ยความรูเรื่องการปฏิบัติตัว
ขณะตั้งครรภและการเตรียมคลอดสูงกวากลุมเปรียบเทียบ แสดงวา โปรแกรมสุขศึกษาสงผลใหหญิงตั้งครรภมีความรู
การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภไดถูกตอง จึงควรนําโปรแกรมสุขศึกษาตามแนวคิดการสะทอนความคิดตอการดูแลสุขภาพ
หญิงตั้งครรภ ตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ไปใชในโปรแกรมความรูหญิงตั้งครรภกลุมอื่น ๆ ตามโครงการ
โรงพยาบาลลูกเกิดรอด แมปลอดภัยในระยะตอมา
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรนําโปรแกรมนี้ไปใชในการศึกษาในหญิงตั้งครรภที่มีภาวะแทรกซอน เพื่อใหสามารถดูแลสุขภาพตนเอง
เกี่ยวกับภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมารดาและทารก นอกจากนี้ควรนําโปรแกรมสุขศึกษาตามแนวคิด
การสะทอนความคิด ไปใชกับผูรับบริการอื่น ๆ เพื่อเปนการพัฒนาโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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เอกสารอางอิง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2548). รายงานพิเศษ:การประชุมการสงเสริมสุขภาพงานอนามัยแมและเด็ก
ครั้งที่ 6. วารสารงานอนามัยแมและเด็ก พื้นที่เครือขายบริการที่ 1, 28(2), 10-24.
จิราพร คํารอด. (2549). การพัฒนาความสามรถในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภวัยรุนที่มารับบริการฝากครรภ
โรงพยาบาลอินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี. วิทยานิพนธ ศศ.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ลพบุรี.
ดุษณี พงษศิริ. (2549). พฤติกรรมการฝากครรภของหญิงตั้งครรภในโรงพยาบาลของรัฐที่อยูในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธ ศษ.ม.(การสงเสริมสุขภาพ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม. สืบคนเมื่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2557, จาก
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/index.php?word=2539&check_field.
รัชนีกร ทองสุขดี. (2545). เอกสารประกอบการสอน วิชาสารสนเทศเพื่อการสอนสังคมศึกษา: 071732. เชียงใหม:
ภาควิชามัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. สืบคนเมื่อ 5 กันยายน 2557,
จาก http://www.kku.ac.th/news/2013/February
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตนธง. (2556). งานสงเสริมงานอนามัยแมและเด็ก ป 2556 ลําพูน. ผลการดําเนินงาน
ปการศึกษา 2556, 34-36.
ศริณธร มังคะมณี. (2547). ผลของการใชโปรแกรมสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนในการดูแลตนเอง ตอ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภแรกวัยรุนครรภแรก. สืบคนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2557,
จาก http://dric.nrct.go.th/bookdetail.php?book_id=159422
สาโรช บัวศรี. (2547). การศึกษาและจริยธรรม. (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการจัดสรางอนุสาวรียศาสตราจารย
ดร.สาโรช บัวศรี และงานยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) สืบคนเมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2557, จาก https://www.gotoknow.org/posts/558430
สุธิต คุณประดิษฐ. (2556). การดูแลหญิงตั้งครรภอยางมีคุณภาพ พลังแหงการพัฒนางานอนามัยแมและเด็ก.
เชียงใหม: ม.ป.พ.
สุภาพร ศรีพนม. (2549). การพยาบาลหญิงมีครรภที่มีภาวะแทรกซอน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน. (2556). รายงานพิเศษ:การประชุมการสงเสริมสุขภาพงานอนามัยแมและเด็ก
ลําพูน. อนามัยแมและเด็ก พื้นที่เครือขายบริการที่ 1, 10-12.
519

เอกสารอางอิง (ตอ
อภิภา ปรัชญพฤทธิ์. (2547). การพัฒนาคณาจารยโดยการสงเสริมการคิดไตรตรองเชิงวิพากษ: มุมมองของนัก
ทฤษฎีเชิง วิพากษและยุคหลังสมัยใหม. วารสารครุศาสตร. 32(3), 49-67. สืบคนเมื่อ 9 พฤษภาคม 2557,
จาก http://www.eqd.cmu.ac.th/km/Teach_tech/data/Paper/hist%20-%20apipa.pdf
Bandura, A. 1997. Self-efficacy: The exercise of control. Retrieved 25 July 2014,
from http://samples.jbpub.com/9781449689742/Chapter2.pdf

520

ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ในเขต
โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร
Effect of changing health behavior program on prehypertension group in Song Hospital
catchment area, Phrae province.
พีรดา ไทยเกง 1* และสมชาย จาดศรี2
Peerada Thaikeng1* and Somchai Jadsri2
7

บทคัดยอ
การวิจัยกึ่งทดลองดําเนินการเพื่อเปรียบเทียบ ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพกอนและหลัง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในเขตโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร โดยประยุกตทฤษฎี
แรงจูงใจในการปองกันโรคมาใชในการจัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีกลุมตัวอยางจํานวน 51 คน ที่เขา
กิจกรรมตามโปรแกรมที่กําหนดไว 12 สัปดาห เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติ Paired t-test ผลการศึกษาพบวา โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีผลใหกลุมตัวอยาง เปลี่ยนแปลง
ทัศ นคติก ารป องกั น โรคความดั น โลหิ ตสู ง และพฤติ กรรมสุ ข ภาพทั้ ง เรื่อ งอาหารรสเค็ ม ไขมัน สู ง การออกกํ าลั ง กาย
สม่ําเสมอ การหลีกเลี่ยงอารมณเครียด ลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลและการสูบบุหรี่ สงผลใหน้ําหนัก อัตราการเตน
ของหัวใจและระดับความดันโลหิตลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุข ภาพ ชว ยปรับทัศนคติและพฤติกรรมสุข ภาพในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง ไดและสามารถนําไป
ประยุกตใชกับกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเรื้อรังอื่นในชุมชนตอไป
คําสําคัญ: โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง พฤติกรรมสุขภาพ
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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
ความดันโลหิตสูงเปนโรคเรื้อรังที่เปนปญหาสาธารณสุขที่กําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว ในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม
และประเทศที่ใชระบบเศรษฐกิจตะวันตก มีอุบัติการณเพิ่มสูงขึ้น องคการอนามัยโลกคาดการณวามีผูปวยความดันโลหิตสูง
ประมาณ 1,000 ลานคนทั่วโลก พบวา 1 ใน 4 ทั้งชายและหญิงมีภาวะความดันโลหิตสูง 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
อายุที่มากขึ้นและหากไมไดรับการรักษาหรือควบคุมความดันโลหิตใหคงที่แลวอาจจะมีปญหาของรางกาย ไดแก ระบบ
หลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองและไต (Houston, Mark C., 1994) ที่เปนสาเหตุสําคัญตอการปวยเปนอัมพฤกษ
อัมพาต ที่จะสงผลกระทบทั้งดานรางกายจิตใจเศรษฐกิจและสังคมสงผลใหผูปวยและญาติเกิดความเครียดและวิตกกังวล
ทําใหผูปวยและครอบครัวตองเสียคาใชจายในการรักษาเพิ่มขึ้นรวมถึงคาเดินทางเพื่อไปรับการรักษาและคาใชจายอื่น ๆ
โดยเฉพาะกลุมเสี่ยงสูงโรคความดันโลหิตสูง คือ กลุมที่มีระดับความดันโลหิตระหวาง 130-139/85-89 มิลลิเมตรปรอท
มีโอกาสเสี่ยงตอภาวะหลอดเลือดสมองไดสูงถึงรอยละ 95 มากกวากลุมเสี่ยงที่มีระดับความดันระหวาง 120-129/80-84
มิลลิเมตรปรอท (Joint National Committee: JNC 7, update 2014) ในป พ.ศ. 2555 พบวา ผูที่เปนความดันโลหิตสูงที่เขา
รับการรักษาในคลินิกผูปวยนอกของหนวยปฐมภูมิโรงพยาบาลสอง จํานวน 998 คน ตองเสียคารักษาพยาบาลรวมกวา
865,000 บาทตอปเฉลี่ย 867.50 บาทตอรายตอคน (โรงพยาบาลสอง, 2556) และจากผลการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
ในประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไป ป 2555 และ 2556 พบกลุมเสี่ยงและกลุมปวยโรคความดันโลหิตสูง มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องดังนี้
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1,114, 38 และ 1,027 64 คน (โรงพยาบาลสอง, 2556) นอกจากกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
สองมีจํานวนมากขึ้นอยางตอเนื่องและมีการคนพบกลุมเสี่ยงในกลุมที่มีอายุลดลงเรื่อย ๆ ทั้งนี้ปจจัยที่สงเสริมใหบุคคลเกิด
ความดันโลหิตสูง สวนใหญเกิดจากความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพไมเหมาะสมทั้งในดานการรับประทาน
อาหาร การออกกําลังกาย การจัดการกับอารมณความเครียดและการควบคุมปจจัยเสี่ยงดานการดื่มสุราและสูบบุหรี่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมความดันโลหิตใหอยูในเกณฑปกติจึงเปนสิ่งสําคัญที่กลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูง ตองรับรู
ในการปรับเปลี่ยนความเชื่อดานสุขภาพวาหากผูที่รับรูวาตนมีโอกาสเสี่ยงและรับรูความรุนแรงตอการเกิดภาวะแทรกซอน
ของโรคความดันโลหิตสูงจะแสวงหาและปฏิบัติตามคําแนะนําดานสุขภาพและรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพเพื่อควบคุม ความดันโลหิตสูงจะทําใหผูที่เปนกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูงปฏิบัติพฤติกรรมที่ควบคุมความดันโลหิต
ไดและมีสุขภาพที่ปลอดภัยจากการเปนกลุมปวยตอไป
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของการใช โ ปรแกรมการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพโดยการ
เปรี ย บเที ย บความรู ทั ศ นคติ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพและภาวะสุ ข ภาพก อ นและหลั ง การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ตลอดจนใชแนวทางจากขอมูลดังกลาวมาสรางเปนโปรแกรม เพื่อสงเสริมสุขภาพแกกลุมเสี่ยง โดยนําแนวคิดจากทฤษฎี
แรงจูงใจมาประยุกตรวมกับแนวคิดแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ใชกับกลุม เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง และโรคเรื้อรัง
อื่นในชุมชนตอไป

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi–Experimental Research) เปรียบเทียบผลกอนและหลังการ
ทดลองในกลุมเดียวกัน (The one group pre–post test design)เปรียบเทียบผลของการใชโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพกอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ในเขตโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร
ดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย อารมณ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ของกลุมตัวอยาง จํานวน 51 คน
โดยเก็บขอมูลตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2557
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง: ประชากรตําบลบานหนุน และบานกลาง ที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จากการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงป 2557 จํานวน 327 คน และ
การวิจัยครั้งนี้ไดรับใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยพะเยา ขนาดของกลุมตัวอยางไดมา
จากสู ตรการทดสอบทางเดี ยว (One-sided test) โดยใช วิ ธี การคั ดเลื อกกลุ มตั วอย างแบบเจาะจง (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)
สูตร n =

2(Zα+ Zβ)2
d2
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เมื่อ n

มีคาเทากับ 1.645

=
α =
β =
d =
Zα =

ขนาดของกลุมตัวอยาง
คาความแปรปรวนของตัวแปรตาม
โอกาสจะเกิดความผิดพลาดชนิดที่ 2 (Type II error) = 0.2; Power of test 80 %
คา Effect size ระดับปานกลาง = 0.5
คา Z ที่มีความนาจะเปนของความผิดพลาด ชนิดที่ 1 (Type I error)ที่ระดับ 0.05

Zβ =

คา Z ที่มีความนาจะเปนของความผิดพลาด ชนิดที่ 2 (Type II error) ที่ระดับ 0.2

มีคาเทากับ 0.842
จากสูตรแทนคา
n =

2(1.645 + 0.842)2 = 49.48
(0.5)2

ไดนําผลมาของการแทนคาสูตรได n = 49.48 ไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมดเทากับ 51 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นเตรียมการ ทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจาก คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ไปยื่นตอ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสอง หัวหนากลุมงานเวชศาสตรครอบครัวและชุมชนโรงพยาบาลสอง และเจาหนาที่รับผิดชอบ
งานโรคเรื้อรังโรงพยาบาลสอง รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดการศึกษาและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบบันทึกภาวะสุขภาพที่
ผูวิจัยสรางขึ้นและพัฒนาจากงานวิจัยอื่นที่ศึกษาไว และเกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้ และปรับปรุงตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 5 สวน
ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 8 ขอ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ รายได เ ฉลี่ ย ประวั ติ ก ารเจ็ บ ป ว ยด า นพั น ธุ ก รรมเกี่ ย วกั บ โรคเรื้ อ รั ง ลั ก ษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ
สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 20 ขอ เปนแบบเลือกตอบ ใช ไมใช
มีลักษณะทั้งทางบวกและลบ
สวนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 10 ขอ เปนลักษณะทางแบบเลือกตอบ
ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) การตอบแบบสอบถาม แตละขอมี 5 ตัวเลือก คือ เห็นดวย
มากที่สุด = 5, เห็นดวยมาก = 4, เห็นดวยปานกลาง = 3, ไมเห็นดวยเล็กนอย = 2, ไมเห็นดวยมากที่สุด = 1 โดยเลือกได
เพียง 1 คําตอบเทานั้น
สวนที่ 4 แบบประเมินตนเองในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ โดยประยุกตจากสํานักโภชนาการ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ไดแก พฤติกรรมดานการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย อารมณ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่
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ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) การตอบแบบสอบถาม แตละขอมี 3ตัวเลือก คือ เปนประจํา
(5-7 วันตอสัปดาห) เปนบางครั้ง (1-4 วันตอสัปดาห) ไมเคยเลย (0 วันตอสัปดาห) โดยการเลือกตอบไดเพียง 1 คําตอบ
เทานั้น ขอคําถามที่สรางขึ้นประกอบดวยประโยคบอกเลาจะมีลักษณะทั้งทางบวกและลบ
เพื่อใหไดขอมูลที่แสดงทั้งปริมาณและทิศทาง ขอคําถามที่สรางขึ้นจํานวน 20 ขอ
ชวงคะแนนมีคาระหวาง
0–100
คะแนน
เปนประจํา
5
คะแนน
บางครั้ง
3 คะแนน
ไมเคยเลย
0 คะแนน
การแปลผล
คะแนน
90 คะแนนขึ้นไป
พฤติกรรมสุขภาพดีมาก
คะแนน
80-89 คะแนน
พฤติกรรมสุขภาพดี
คะแนน
60-79 คะแนน
พฤติกรรมสุขภาพดีปานกลาง
คะแนน
< 60 คะแนน
พฤติกรรมสุขภาพตองปรับปรุง
สวนที่ 5 แบบบันทึกภาวะสุขภาพ ไดแก น้ําหนัก สวนสูง รอบเอว ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต อัตราการเตนของหัวใจ
โดยเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลที่ไดรับการตรวจสอบคุณภาพจากศูนยวิศวกรรมการแพทยเขต 6 จังหวัดเชียงใหม
ขั้นดําเนินการวิจัย ตามขั้นตอนที่ผูวิจัยกําหนดดังนี้
สัปดาหที่
1-2 ของการวิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล กอนดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดวย
แบบสอบถาม 4 สวน และแบบบันทึกภาวะสุขภาพ 1 สวน ไดแก
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
สวนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
สวนที่ 4 แบบประเมินตนเองในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ ดานการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย อารมณ การดื่มสุรา
และการสูบบุหรี่
สวนที่ 5 แบบบันทึกภาวะสุขภาพ ไดแก ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดรอบเอว คํานวณคาดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต
อัตราการเตนของหัวใจ
เขากลุมการดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและผูวิจัย สรางสัมพันธภาพ
ความคุนเคยระหวางผูวิจัยกับสมาชิกและสมาชิกดวยกัน แลวชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนจํานวนครั้งและระยะเวลาในการ
เขารวมกิจกรรมในแตละครั้งแลวเริ่มกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยถอดมาจากแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
(Health belief model) และทฤษฎีความคาดหวัง ในความสามารถของตนเอง (Self Efficacy) ไดแก
1. การใหความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
2. สาเหตุปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และอาการแทรกซอนที่เกิดขึ้น
3. สะทอนขอมูลจากการคัดกรองสุขภาพและการตอบแบบสอบถาม
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4. สง เสริม สุข ภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุข ภาพที่เหมาะสมดานการบริโภคอาหาร การออกกําลัง กาย
อารมณ การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่
สรางแรงจูงใจโดยมีการแขงขันระหวางกลุม ในเรื่องการเปลี่ยนปลงพฤติกรรม จากการประเมินภาวะสุขภาพ
ดานน้ําหนัก รอบเอว ดัชนีมวลกายและระดับความดันโลหิต และคัดเลือกผูนํากลุมเพื่องายตอการติดตามและติดตอ
ประสานงาน
สัปดาหที่ 4-5 ติดตามกระตุนเพิ่มเสริมแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการโทรศัพทประสาน
กับหัวหนากลุมเพื่อการกระตุนสมาชิกกลุม
สัปดาหที่ 8 ติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและใหคําปรึกษาดานสุขภาพในชุมชน กรณียังไมเขาใจการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองหรือสงตอกรณีมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น
สัปดาหที่ 12 สรุปผลของ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยผูวิจัยติดตามเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง ดวยแบบสอบถามชุดเดิมและประเมินภาวะสุขภาพ เพื่อ
สะทอนขอมูลเปรียบเทียบผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม
สัปดาหที่ 13 สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล วิเ คราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ใหส อดคลองกับวัตถุประสงค
และสามารถเพื่อคําถามและการวิจัย แบงออกเปน 2 สวน คือ
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะหขอมูลทั่วไป โดยการแจกแจงความถี่รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงวิเคราะห (Analytical Statistics) เปรียบเทียบคะแนนความรูและพฤติกรรมสุข ภาพกอนและหลัง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเปรียบเทียบคาระดับความดันโลหิตกอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใชสถิติ Paired t-test

ผลการศึกษา
ตาราง 1 เปรียบเทียบความแตกตางดานความรู การรับรูโอกาสเสี่ยงและการรับรูความรุนแรงเกี่ยวกับ
โรคความดันโลหิตสูงกอนและหลังการไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุมตัวอยาง 51 คน
ตัวแปรที่ศึกษา

กอนไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

หลังไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

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
หลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีคะแนนเฉลี่ย 8.75 พบวากอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุมตัวอยาง
มีการรับรูโอกาสเสี่ยงเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ไมแตกตางกันทางสถิติ (p = 0.516) การรับรูความรุนแรงเกี่ยวกับ
โรคความดันโลหิตสูง กอนเขารวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง มีคะแนน
การรับรูความรุนแรงเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเฉลี่ย 3.75 หลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีคะแนนเฉลี่ย 3.76 พบวา
กอ นและหลั ง การปรับ เปลี่ ย นพฤติ กรรมสุข ภาพ กลุ ม ตั วอย างมี ก ารรั บรู ค วามรุ นแรงเกี่ ย วกั บ โรคความดัน โลหิ ต สู ง
ไมแตกตางกันทางสถิติ (p = 0.811)
ตาราง 2 เปรียบเทียบทัศนคติในการปองกันโรคของกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง กอนและหลังไดรับโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุมตัวอยาง 51 คน

ทัศนคติการปองกันโรคความดันโลหิตสูง

1.การจํากัดปริมาณเกลือที่รับประทาน ลดการ
กินอาหารที่มไี ขมันจากสัตวและพวกที่มี
คลอเลสเตอรอลสูง จะชวยปองกันความดัน
โลหิตสูงได
2. การออกกําลังกายอยางสม่าํ เสมออยางนอย
สัปดาหละ 3 ครัง้ จะชวยปองกันควบคุม
โรคความดันโลหิตสูงได
3. การควบคุมอารมณโกรธ หงุดหงิด และภาวะ
เครียด จะชวยควบคุมความดันโลหิตได
4. การลดการดืม่ สุราจะชวยใหความดันโลหิต
ลดลงได
5. การสูบบุหรี่ทาํ ใหเกิดภาวะเสี่ยงตอหลอด
เลือดแดงตีบและโรคความดันโลหิตสูงได
6. อาชีพของทานตอการหาอาหารที่มีประโยชน
รับประทาน

กอนไดรับโปรแกรม
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

หลังไดรับโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

t-test

p-value

Χ

S.D.

Χ

S.D.

4.31

0.84

4.75

0.52

-3.19

0.002*

4.10

1.03

4.69

0.51

-4.27

0.000*

3.94

1.09

4.24

0.95

-1.70

0.096

3.63

1.28

4.22

1.03

-2.56

0.013*

4.29

1.06

4.69

0.74

-2.40

0.020*

2.39

1.37

3.29

1.33

-4.41

0.000*
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ทัศนคติการปองกันโรคความดันโลหิตสูง

7. อาชีพตอการออกกําลังกายหรือไม
8. อาชีพกับการหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
9. อาชีพตอการปฏิเสธจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
10. การไมสูบบุหรี่ไมไดเปนอุปสรรค
ในการดําเนินชีวติ ประจําวัน
รวม

กอนไดรับโปรแกรม
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

หลังไดรับโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

p-value
t-test

2.27
2.41
2.86

1.31
1.33
1.54

3.49
3.39
3.63

1.12
1.15
1.13

-7.31
-5.19
-3.57

0.000*
0.000*
0.001*

3.16

1.70

3.65

1.62

-1.75

0.087

3.34

0.55

4.00

0.51

-8.094

0.000*

พบว า คะแนนทั ศ นคติ ใ นการป อ งกั น โรคของกลุ ม เสี่ ย งโรคความดั น โลหิ ต สู ง ก อ นและหลั ง ได รั บ โปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดานการจํากัดปริมาณเกลือที่รับประทาน ลดการกินอาหารที่มีไขมันจากสัตวและพวกที่มี
คลอเลสเตอรอลสูง การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง ลดการดื่มสุรา และทัศนคติดานการสูบบุหรี่
ทําใหเกิดภาวะเสี่ยงตอหลอดเลือดแดงตีบและโรคความดันโลหิตสูงได เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
คะแนนทัศนคติดานอาชีพของตนเองตอการหาอาหารที่มีประโยชนรับประทาน การออกกําลังกาย การหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
การปฏิเสธจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล การไมสูบบุหรี่ เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนคะแนนทัศนคติ
ดานการควบคุมอารมณโกรธ หงุดหงิด ภาวะเครียด และทัศนคติดานการสูบบุหรี่เปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ของตนเอง ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
ผลคะแนนทัศนคติในการปองกันโรคของกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หลังรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.000)
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ตาราง 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล
หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดานอารมณ การออกกําลังกายในกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง กอนและหลัง
การไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุมตัวอยาง 51 คน
พฤติกรรมสุขภาพ

กอนไดรับโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4.02
3.53
3.73
3.65
3.57
3.39
3.08
3.18

S.D.
1.01
1.30
1.36
1.09
1.06
1.12
1.60
1.56

3.63
2.71

t-test

p-value

4.37
4.04
3.76
3.88
3.75
3.59
3.16
3.94

S.D.
0.94
1.15
1.12
1.14
0.98
1.20
1.22
1.27

-1.84
-1.97
-2.21
-1.17
-1.17
-0.91
-0.35
-2.90

0.071
0.054
0.835
0.248
0.366
0.374
0.727
0.006*

1.44
1.62

4.10
3.35

1.01
1.34

-2.10
-2.99

0.041*
0.004*

3.22

1.14

3.53

1.30

-1.91

0.062

2.76

1.75

3.14

1.33

-1.34

0.187

3.88
3.12
3.39
3.04
3.94
3.12
3.12
3.43

1.58
1.80
2.06
1.37
1.27
1.42
1.42
1.76

4.29
3.78
4.43
3.67
4.08
3.57
3.80
3.88

1.24
1.47
1.32
1.23
1.15
1.06
1.13
1.38

-1.52
-2.50
-3.35
-3.34
-0.62
-2.02
-3.50
-1.55

0.134
0.016*
0.002*
0.002*
0.540
0.048*
0.001*
0.126

67.49

13.33

76.12

10.67

4.26

0.000*

Χ

1. กินอาหารครบ 5 หมู
2. กินอาหารหลากหลายไมซ้ําซาก
3. กินผักมากกวาวันละ 3 ทัพพี
4. กินผลไมวันละ 2-3สวน
5. กินปลาอยางนอยวันละ 1 มื้อ
6. กินเนื้อสัตวไมติดมัน
7. ดื่มนมขาดมันเนยวันละ 1-2 แกว
8. กินอาหารมื้อเย็นหางจากเวลานอนไมนอยกวา
4 ชั่วโมง
9. กินอาหารประเภทตม นึ่ง ลวก อบ
10. รับประทานอาหารประเภทผัด ทอดวันละ
2 มื้อ
11. ทานหลีกเลี่ยงของหวานและขนมที่มีแปง
และน้ําตาลมาก
12. กินอาหารรสจืดไมเติมน้ําปลาหรือเกลือ
ในอาหาร
13. เลือกดื่มน้ําเปลาแทนน้ําอัดลมหรือน้ําหวาน
14. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มทีมีแอลกอฮอล
15. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
16. มีอารมณดี ไมเครียด
17. นอนหลับไมนอยกวาวันละ 6-8 ชั่วโมง
18. ความถี่ในการออกกําลังกาย
19. ออกกําลังกายแตละครั้งอยางนอย 30 นาที
20. ขณะออกกําลังหายใจเร็วขึ้นกวาปกติ
และเหงื่อซึม
รวม

หลังไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
Χ

จากตาราง 3 พบวา กอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุมตัวอยางพบวามีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารประเภทผัก โดยการประกอบอาหารวิธีตม นึ่ง ลวกและรับประทานอาหารมื้อเย็นหางจากเวลานอนไมนอยกวา
4 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีพฤติกรรมดานการรับประทานอาหารประเภทผัด ทอดวันละ
2 มื้อ เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนพฤติกรรมการกินอาหารครบ 5 หมู กินอาหารหลากหลาย ไมซ้ําซาก
กินผักมากกวาวันละ 3 ทัพพี กินผลไมวันละ 2-3 สวน กินผลไมวันละ 2-3 สวน กินปลาอยางนอยวันละ 1 มื้อ กินเนื้อสัตว
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ไมติดมัน ดื่มนมขาดมันเนยวันละ 1-2 แกว การหลีกเลี่ยงของหวานและขนมที่มีแปงและน้ําตาลมาก กินอาหารรสจืดไมเติม
น้ําปลาหรือเกลือในอาหาร และพฤติกรรมการเลือกดื่มน้ําเปลาแทนน้ําอัดลมหรือน้ําหวาน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ กอน
ไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเฉลี่ย 3.12
หลังไดรับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 3.78 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.016) กอนไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพกลุมตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เฉลี่ย 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 ชั่วโมงไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
กอนไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมการออกกําลังกายเฉลี่ย 3.12 หลังไดรับ
โปรแกรม มี ค ะแนนเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น เป น 3.57 อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p = 0.048) ก อ นได รั บ โปรแกรมปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพกลุมตัวอยางมีคะแนนพฤติกรรมการออกกําลังกายแตละครั้งอยางนอย 30 นาที เฉลี่ย 3.12 หลังไดรับ
โปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 3.80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.001)
หลั งรั บโปรแกรมการปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมสุ ขภาพพบว า กลุ ม เสี่ ย งมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพโดยรวมดี ขึ้ น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01)
ตาราง 4 เปรียบเทียบ น้ําหนัก รอบเอว ความดันโลหิตซีสโตลิก ความดันโลหิตไดแอสโตลิก อัตราการเตนของหัวใจ
และดัชนีมวลกาย กอนและหลังการไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุมเสี่ยง
โรคความดันโลหิตสูงจํานวน 51 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
น้ําหนัก (กิโลกรัม)
รอบเอว (เซนติเมตร)
ความดันโลหิตซีสโตลิก
(มิลลิเมตรปรอท)
ความดันโลหิตไดแอสโตลิก
(มิลลิเมตรปรอท)
อัตราการเตนของหัวใจ
(ครั้ง/นาที)
ดัชนีมวลกาย

กอนไดรับโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ
S.D.
Χ
64.96
10.91
86.02
8.23
134.90
4.22

หลังไดรับโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ
S.D.
Χ
64.04
10.85
84.90
9.01
130.65
10.79

t-test

p-value

3.38
1.46
2.69

0.001*
0.150
0.010*

83.82

4.63

80.27

7.76

3.03

0.004*

81.49

7.10

74.78

9.81

4.79

0.000*

25.72

3.75

25.69

4.01

0.10

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
ซีสโตลิกเฉลี่ย 134.90 มิลลิเมตรปรอท หลังไดรับโปรแกรมมีความดันโลหิตซีสโตลิกเฉลี่ยลดลงเปน 130.65 มิลลิเมตรปรอท
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.010) กอนไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมตัวอยางมีความดันโลหิต
ไดแอสโตลิกเฉลี่ย 83.82 มิล ลิเ มตรปรอท หลัง ไดรับโปรแกรมมีความดันโลหิตไดแอสโตลิกเฉลี่ยลดลงเปน 80.27
มิลลิเมตรปรอท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.004) กอนไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมตัวอยาง
มีอัตราการเตนของหัวใจเฉลี่ย 81.49 ครั้งตอนาที หลังไดรับโปรแกรมมีอัตราการเตนของหัวใจเฉลี่ยลดลงเปน 74.78 ครั้งตอนาที
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.000) กอนไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมตัวอยางมีดัชนีมวลกายเฉลี่ย
25.72 หลังไดรับโปรแกรมมีดัชนีมวลกายเฉลี่ยลดลงเปน 25.69 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.923)
สรุปไดวาภาวะสุขภาพกอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพพบวากลุมตัวอยางมีน้ําหนัก ความดันโลหิตซีสโตลิก
ความดันโลหิตไดแอสโตลิกและอัตราการเตนของหัวใจลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนรอบเอวและ
คาดัชนีมวลกาย ไมแตกตางกันทางสถิติ (p > 0.05)

วิจารณและสรุปผล
ผลการวิจัยดานความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงพบวาคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ไมมีความแตกตางกั นทางสถิติ สอดคลองกับผลวิจัยของนุชนาถ สํานั ก และคณะ (2555) พบวากลุม เสี่ยงมีความรู
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงกอนและหลังการใหโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางมีระดับความรูที่ดีจากการไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงจากเจาหนาที่สาธารณสุข
ไดใหความรูในชุมชน ตามแนวทางดําเนินการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนโยบายสาธารณสุขปละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ปจจุบันโรงพยาบาลตาง ๆ ไดมุงพัฒนาการเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพมีการใหความรูเกี่ยวกับโรคตาง ๆ
ในชุมชนอยางสม่ําเสมอ โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคเรื้อรังหลักที่คนในชุมชนไดรับการแนะนํา การรับรูโอกาสเสี่ยงและ
ความรุนแรงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง พบวาคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ สอดคลองกับผลวิจัยของนุชนาถ สํานัก และคณะ (2555) พบวากลุมเสี่ยงมีระดับการรับรูโอกาส
เสี่ยงและความรุนแรงตอการเกิด โรคความดัน โลหิต สูง กอนและหลังการใหโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุข ภาพ
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
ผลวิจัยดานทัศนคติในการปองกันโรคของกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงกอนและหลังไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ดานการรับประทานอาหารเค็ม ลดไขมัน การออกกําลังกายสม่ําเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับผลวิจัยของสมบูรณ บุญเกียรติ และคณะ (2545) พบวาความรูและเจตคติมี
ความสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองในทางบวกระดั บ ปานกลาง ส ว นทั ศ นคติ ด า นการควบคุ ม อารมณ โ กรธ
หงุดหงิด ภาวะเครียด และการสูบบุหรี่ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ทัศนคติการรับรูอุปสรรคตอการตอการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การหลีกเลี่ยงภาวะเครียดและการหลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอลเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติสอดคลองกับผลวิจัยของณัฏฐิรา ประสาทแกว, ทองคํา ธีระทองคํา และ
วั นทนา มณีศรีวงศกุล (2555) พบวาความเชื่อดานสุ ขภาพโดยการรั บรูโอกาสเสี่ยงต อการเกิดภาวะแทรกซ อน การรั บรู
ประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพและคาความดันโลหิตซิสโตลิ
คดีกวากอนไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนทัศนคติดานการควบคุมอารมณโกรธและการรับรูอุปสรรค
ดานการไมสูบบุหรี่ตอการดําเนินชีวิตประจําวันไมแตกตางกันทางสถิติ
ผลวิจัยพบวาพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหารกอนและหลัง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุข ภาพ
กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารประเภทผัก โดยการประกอบอาหารวิธีตม นึ่ง ลวกและ
รับประทานอาหารมื้อเย็นหางจากเวลานอนไมนอยกวา 4 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับผลวิจัย
ของเสาวนีย ขวานเพชร และคณะ (2554) พบวาการจัดโปรแกรมสงเสริมโภชนาการมีสวนชวยสงเสริมใหกลุมทดลอง
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและสง ผลใหระดับความดันโลหิตลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พฤติกรรม
สุขภาพดานการออกกําลังกายกอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรม
การการออกกําลังกายสม่ําเสมอครั้งละ 30 นาทีเพิ่มขึ้นอยามีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับผลวิจัยของ สารภี แสงเดช
และเพชรไสว ลิ้มตระกูล (2555) พบวาการออกกําลังกายแบบแอโรบิคสม่ําเสมอและตอเนื่องครั้งละ 30 นาทีอยางนอย
3-5 ครั้งตอสัปดาห ชวยลดความดันโลหิตสูงซิสโตลิก 4-9 มิลลิเมตรปรอท พฤติกรรมดานอารมณกอนและหลังการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมดานอารมณ มีอารมณดี ไมเครียดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมตัวอยางมีพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับผลวิจัยของพัชรี รัศมีแจม, ปริศนา
อัครธนพล และวนิดา ดุรงคฤทธิชัย (2555) พบวาเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล จะกระตุนใหการเตนของหัวใจเร็ว
และแรงสงผลใหความดันเลือดสูงขึ้นตามมา พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่กอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพกลุมตัวอยางพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับผลวิจัยของพัชรี
รัศมีแจม, ปริศนา อัครธนพล และวนิดา ดุรงคฤทธิชัย (2555) พบวาการสูบบุหรี่มีโอกาสเกิดภาวะเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือสมอง
การประเมินภาวะสุขภาพพบวาหลังกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
มีน้ําหนัก ระดับความดันโลหิตซิสโตลิกและไดแอสโตลิกและอัตราการเตนของหัวใจลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแสดง
ใหเห็นวากลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงมีแรงจูงใจเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
การปองกันโรคความดันโลหิตสูง การรับประทานอาหารลดเค็ม ไขมันสูง การออกกําลังกายสม่ําเสมอ การพักผอน
การหลีกเลี่ยงอารมณเครียด การลดพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการสูบบุหรี่ สามารถชวยใหกลุมเสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพรับประทานอาหารลดเค็ม ไขมันสูง การออกกําลังกายสม่ําเสมอ
การพักผอน การลดพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการสูบบุหรี่ ที่ดีขึ้น 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) พบวาผลของโปรแกรมการเยี่ยมบานรวมกับการติดตามทางโทรศัพท ตอความเชื่อดานสุขภาพพบวากลุมทดลองมี
คาความดันโลหิต ซิสโตลิคดีกวากอนไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเสาวนีย ขวานเพชร และคณะ (2554)
พบวาผลของโปรแกรมสงเสริมโภชนาการตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบ
สาเหตุโดยประยุกตใชแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพและทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเองมีสวนชวยสงเสริมใหกลุม
ทดลองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและระดับความดันโลหิตลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สรุปผลการวิจัยไดวา หลังจากที่กลุมตัวอยางไดเขารวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแลวพบวา
มีทัศนคติในการปองกันโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น และมีพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูงเปนไปในแนวทางที่ดีขึ้น
สงผลใหมีน้ําหนัก ความดันโลหิตซิสโตลิกและไดแอสโตลิกและอัตราการเตนของหัวใจลดลง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การดําเนินงานในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หากมุงสรางเฉพาะความรู และปรับทัศนคติ ยังไมเพียงพอ
ที่จะทําใหกลุมเปาหมายมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นได สิ่งที่ตองคํานึงถึงคือการปฏิบัติตนตามความรูที่ไดรับ และทัศนคติที่ดีจะมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงมากกวา ดังนั้น การประเมินผลดวยการติดตามที่ตอเนื่อง เรื่องการปฏิบัติตนของกลุมเปาหมายจึง
เปนขอมูลสําคัญในการดําเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอยางยั่งยืน
2. เนื่องจากกระบวนการวิจัยครั้งนี้ทําใหเกิดการพัฒนาแนวทางการสรางเสริมสุขภาพกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
ควรนํากระบวนการไปประยุกตใชในการดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อแกปญหากลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเรื้อรังตาง ๆ ตามบริบทของชุมชน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
1. ในการวิจัยครั้งตอไปควรกําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยางในดานความสะดวกในการรวมกิจกรรมการติดตาม
ครั้งตอไปในชุมชน เนื่องจากมีกลุมตัวอยางบางสวนไมสามารถมารวมกิจกรรมตอเนื่องในชุมชนได
2. โปรแกรมปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมสุ ขภาพควรมี เจ าหน าที่ มาร วมกิ จกรรมจากสหสาขาวิ ชาชี พ เช น แพทย
นักโภชนากร นักจิตวิทยา ตลอดจนบุคลากรดานอื่น ๆ เพื่อใหเกิดความเฉพาะเจาะจงในเนื้อหาและกระบวนการมากขึ้น
3. การกระตุนเตือนโดยการใชโทรศัพทแจงหัวหนากลุมเพื่อกระตุนสมาชิกกลุม เกิดความไมสะดวกเนื่องจาก
ขณะติดตอผูรับอาจไมสะดวกในการใหขอมูล

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลสอง อําเภอสอง จังหวัดแพร เจาหนาที่กลุมงานเวชศาสตรครอบครัวและ
ชุมชนโรงพยาบาลสอง และผูที่เกี่ยวของทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ และเก็บขอมูลในการวิจัย
ครั้งนี้ จึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
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บทคัดยอ
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อเปรี ยบเที ยบความรู ทั ศนคติ พฤติ กรรมสุ ขภาพ ภาวะสุ ขภาพก อนและหลั ง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมตัวอยางที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป ที่เสี่ยงตอโรคเบาหวานในเขตโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร
จํา นวน 51 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช คื อแบบสอบถามความรู ทั ศ นคติ พฤติ ก รรมสุข ภาพและแบบบัน ทึ ก ภาวะด า นสุข ภาพ
การศึกษาผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ใชสถิติ Paired t-test ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางหลังเขารวม
กิ จกรรมปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมสุ ขภาพ 3 เดื อน มี ระดั บคะแนนความรู การรั บรู โอกาสเสี่ ยง การรั บรู ความรุ นแรงของ
โรคเบาหวาน เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตินอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกัน
โรคเบาหวานและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งเรื่องอาหาร ลด หวาน มัน เค็ม การออกลังกายที่สม่ําเสมอ
การทํ าให อารมณ จิ ตใจเบิก บาน ไมเ ครีย ด ลดพฤติ กรรมการดื่ม สุ ราและการสูบ บุห รี่ สง ผลให กลุม ตัวอย างที่ เ สี่ย ง
ตอโรคเบาหวานมีภาวะดานสุขภาพ ไดแก ระดับน้ําตาลในเลือด น้ําหนัก และคา BMI ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 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
โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่พบบอยและเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
ในปจจุบัน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางรวดเร็ว การพัฒนาเหลานี้
ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของประชากรเปลี่ยนไป ทางดานของแบบแผน พฤติกรรม การบริโภค การพักผอน การออกกําลังกาย
การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา ฯลฯ อีกทั้งความเจริญกาวหนาทางดานการแพทยและการสาธารณสุขสงผลใหประชากร
มีอายุยืนยาวเพิ่มมากขึ้น จากสาเหตุการเจ็บปวยจากโรคติดเชื้อลดลง แตการเจ็บปวยจากโรคไมติดเชื้อกลับเพิ่มขึ้น
ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคไมติดเชื้อ (WHO, 2010) จากการรายงานขององคการอนามัยโลกพบวาในป พ.ศ. 2553 มีผูปวย
เบาหวานทั่วโลก 194 ลานคน และคาดวาในป พ.ศ. 2568 จะมีผูปวยเพิ่มเปน 333 ลานคน สําหรับผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
(ชนิดไมพึ่งอินซูลิน) องคการอนามัยโลกคาดวาในป พ.ศ. 2568 ทั่วโลกจะมีผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่มเปน 2 เทา คือ
จากจํานวน 150 ลานคนเปน 300 ลานคน
สําหรับประเทศไทยการสํารวจในป พ.ศ. 2550, 2552 และ 2553 มีผูปวยในที่เปนโรคเบาหวานจากสถานบริการ
สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศคิดเปนอัตราปวยเทากับ 127.5, 148.7 และ 175.7 ตอประชากรแสนคน
โรคเบาหวานเปนสาเหตุการตายที่สําคัญโรคหนึ่งซึ่งมีอัตราตายสูงขึ้น โดยสาเหตุการตายสวนใหญเกิดจากภาวะแทรกซอน
ซึ่งภาวะแทรกซอนที่สําคัญและพบไดบอยคือหลอดเลือดแดงตีบและมีการติดเชื้อภาวะแทรกซอนจะปรากฏขึ้นภายใน 5-10 ป
นับตั้งแตเริ่มเปนโรคเบาหวานแตถาหากควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีภาวะแทรกซอนอาจไมปรากฏเลยแมจะเปน
โรคเบาหวานมานาน 10-20 ป ผูปวยเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลินในประเทศไทยพบวาผูปวยเบาหวานมีภาวะแทรกซอน
ทางหลอดเลือดคือ ความดันโลหิตสูง รอยละ 38.4 เบาหวานที่จอตารอยละ 32.1 ไขขาวในปสสาวะรอยละ 18.7 อัมพาต
รอยละ 3.7 จากพยาธิสภาพของโรคผูปวยเบาหวานมีโอกาสเกิดสายตาเสื่อมรุนแรงไดมากกวาคนทั่วไปถึง 2.5 เทา ทําให
เกิดโรคไตโรคหัวใจไดสูงกวาคนปกติถึง 2 เทา และมีอัตราเสี่ยงตอการถูกตัดขาเนื่องจากแผลเนาตายมากกวาคนปกติ
ถึง 5 เทา
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กลุมงานเวชศาสตรครอบครัวเปนหนวยงานของโรงพยาบาลสองมีเขตรับผิดชอบของหนวยงาน ทั้งหมด 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
จากข อ มู ล ดั ง กล า วข า งต น จะพบว า โรคเบาหวานเป น โรคเรื้ อ รั ง ที่ เ ป น ป ญ หาที่ สํ า คั ญ และมี ผ ลกระทบต อ
การดํารงชีวิต และภาวะเศรษฐกิจของผูปวยและครอบครัวรวมทั้งประเทศชาติดวย การดูแลกลุมเสี่ยงสูงตั้งแตยังไมมี
อาการโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่ไมเหมาะสมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานสามารถปองกัน
และยืดระยะเวลาเปนโรคออกไปไดถึงรอยละ 50 จึงเปนวิธีการปองกันการเกิดโรคที่ดีที่สุด
จากสภาพป ญ หาดั ง กล า วจึ ง ทํ า ให ผู วิ จั ย ทํ า การศึ ก ษาครั้ ง นี้ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาความรู ทั ศ นคติ
พฤติกรรมสุขภาพ ภาวะสุขภาพ ของกลุมตัวอยางที่เสี่ยงตอโรคเบาหวานในเขตโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร และเพื่อ
เปรียบเทียบความรู ทัศนคติ พฤติกรรมสุขภาพ ภาวะสุขภาพ กอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมตัวอยางที่
เสี่ยงตอโรคเบาหวานในเขตโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) เปรียบเทียบผลกอนและหลังการทดลอง
ในกลุมเดียวกัน (The one group pre–post test design) เพื่อการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน
ด า นพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร การออกกํ า ลั ง กาย อารมณ การดื่ ม สุ ร า การสู บ บุ ห รี่ ของกลุ ม ตั ว อย า งในเขต
โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร อันเปนองคประกอบของรูปแบบการพัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเสี่ยงสูง
โรคเบาหวาน โดยเริ่มศึกษาในชวง เดือนตุลาคม 2557 ถึงธันวาคม 2557
วัสดุอุปกรณ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและพัฒนาจากงานวิจัยอื่น
ที่ศึกษาไว และเกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้ และปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี
เนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยการทํากิจกรรมกลุมรวมกับ
เทคนิคการสรางแรงจู งใจ จํานวน 2 ครั้ง และหนัง สือคูมือการดูแลสุขภาพ “อสม. อานแลวบอกตอ” สนับสนุนจาก
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู โภชนบัญญัติ 9 ประการ โรคที่เกิดจากพฤติกรรม
การกินที่ไมเหมาะสมและการแกไข นําเนื้อหาไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม
วิธีการศึกษา
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา ประชากรตําบลบานหนุน และบานกลาง ที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน ป 2557 จํานวน 221 คน
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กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางเปนประชากรเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสอง กลุมเสี่ยงสูงโรคเบาหวานที่ไดรับ
การคัดกรองโรคเบาหวาน ประจําป 2557 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง แบบเจาะจง (Purposive
sampling) จากทะเบียนขอมูลรายชื่อกลุมเสี่ ยงสู งโรคเบาหวานที่ ได รับการคั ดกรองสุ ขภาพโรคเบาหวาน ประจํ าป 2557
เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสอง โดยกําหนดใหจํานวนกลุมเสี่ยงตัวอยางในแตละชุมชนเปนตัวแทนทั้งหมดของประชากร
ที่ทราบจํานวนแนนอน และเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ จํานวน 51 คน จากสูตรการคํานวณกลุมตัวอยาง
2(Zα+ Zβ)2
สูตร n =
d2
เมื่อ n = ขนาดของกลุม ตัวอยาง
α = คาความแปรปรวนของตัวแปรตาม
β = โอกาสจะเกิดความผิดพลาดชนิดที่ 2 ( Type II error ) = 0.2; Power of test 80%
d
= คา Effect size ระดับปานกลาง = 0.5
Zα = คา Z ที่มีความนาจะเปนของความผิดพลาดชนิดที่ 1 (Type I error) ที่ระดับ 0.05
มีคาเทากับ 1.645
Zβ = คา Z ที่มีความนาจะเปนของความผิดพลาดชนิดที่ 1 (Type II error) ที่ระดับ 0.2
มีคาเทากับ 0.842
จากสูตรที่กําหนด
2(1.645 + 0.842)2 = 49.48 ≈ 50
n =
(0.5)2

ในการวิจัยครั้งนี้ไดนําผลของการแทนคาสูตรได n = 49.48 ดังนั้นจะไดขนาดกลุมตัวอยางสําหรับการทดสอบ
ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จํานวน 50 คน และเพิ่มเติมกรณีที่อาจไดขอมูลไมครบถวน 10% รวมเปนขนาดตัวอยาง 55 คน
แตการศึกษาในครั้งนี้มีจํานวนกลุมตัวอยางสมัครใจและยินยอมเขารวมโครงการ จํานวน 51 คน และขนาดตัวอยางสําหรับ
ทดสอบคา reliability จํานวน 30 คน รวมเปนขนาดตัวอยางสําหรับการวิจัยทั้งหมด 81 คน
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 ขั้นเตรียมการ
2.1.1 เริ่มทําการศึกษาผูวิจัยไดเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยพะเยา
2.1.2 ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจาก คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ไปยื่นตอ
บุคคลที่เกี่ยวของ ดังนี้ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสอง หัว หนากลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และเจาหนาที่
รับผิดชอบงานโรคเรื้อรังโรงพยาบาลสอง รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดการศึกษาและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1.3 ผูวิจัยไดเลือกผูชวยวิจัย 1 ทาน เปนพยาบาลวิชาชีพชํานาญการที่มีความเชี่ยวชาญ ดานการดูแลผูปวย
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ในการชวยกิจกรรม ตามโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุมเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน
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โดยผูวิจัยไดชี้แจงรายละเอียดของการศึกษาวิจัยและอธิบายขั้นตอนของแตละกิจกรรม เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ
ที่ตรงกัน ตลอดจนใหผูชวยปฏิบัติจนเกิดความชํานาญกอนการปฏิบัติจริง
2.1.4 ผูวิจัยดําเนินการคัดเลือกกลุมตัวอยาง จากขอมูลกลุมเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน ป 2557 ดวยความสมัครใจ
และยินยอมเขารวมโครงการ จํานวน 51 คน
2.2 ขั้นดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล
2.2.1 ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยตอกลุมตัวอยาง เพื่อขอความรวมมือและยินยอมในการเขารวม
โครงการวิจัยและใหเซ็นชื่อยินยอมลงในแบบฟอรมใบยินยอมอาสาสมัคร เพื่อแสดงความสมัครใจ
2.2.2 ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ผูวิจัยกําหนด ดังนี้
สัปดาหที่ 1-2 ของการวิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล กอนดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ดวยแบบสอบถาม 4 สวน และแบบบันทึกภาวะสุขภาพ 1 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
สวนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
สวนที่ 4 แบบประเมินตนเองในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ ดานการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย
อารมณ การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่
สวนที่ 5 แบบบันทึกภาวะสุขภาพเบื้องตน ไดแก ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดรอบเอว คํานวณคาดัชนีมวลกาย
คาระดับน้ําตาลในเลือด วัดความดันโลหิต อัตราการเตนของหัวใจ
เข า กลุ ม การดํ า เนิ น การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมโดยกลุ ม เสี่ ย งโรคเบาหวานและผู วิ จั ย สร า ง
สัมพันธภาพความคุนเคยระหวางผูวิจัยกับสมาชิกและสมาชิกดว ยกัน แลวชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนจํานวนครั้งและ
ระยะเวลาในการเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งแลวเริ่มกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยถอดมาจากแบบแผน
ความเชื่อดานสุขภาพ (Health belief model) และทฤษฎีความคาดหวัง ในความสามารถของตนเอง (Self Efficacy) ไดแก
1) การใหความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
2) สาเหตุปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน และอาการแทรกซอนที่เกิดขึ้น
3) ใหขอมูลยอนกลับจากการคัดกรองสุขภาพและการตอบแบบสอบถาม
4) สงเสริมสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมดานการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย
อารมณ การดื่มสุรา และการสูบบุหรี่
สรางแรงจูงใจโดยมีการแขงขันระหวางกลุม ในเรื่องการเปลี่ยนปลงพฤติกรรม จากการประเมิน
ภาวะสุขภาพ ดานน้ําหนัก รอบเอว ดัชนีมวลกาย คาระดับน้ําตาลในเลือด อัตราการเตนของหัวใจและระดับความดันโลหิต
และคัดเลือกผูนํากลุมเพื่องายตอการติดตามและติดตอประสานงาน
สัปดาหที่ 4-5 ติด ตามกระตุน เพิ่มเสริมแรงจูง ใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุข ภาพโดยการ
โทรศัพทประสานกับหัวหนากลุมเพื่อการกระตุนสมาชิกกลุม
สัปดาหที่ 8 ติดตามปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมและใหคําปรึ กษาดานสุ ขภาพในชุมชน กรณียั งไมเขาใจ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองหรือสงตอกรณีมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น
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สัปดาหที่ 12 สรุปผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยผูวิจัยติดตามเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง ดวยแบบสอบถามชุดเดิมและประเมินภาวะ
สุขภาพ เพื่อใหขอมูลยอนกลับและเปรียบเทียบผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม
สัปดาหที่ 13 สรุปผลการวิจัย
2.3 การวิเคราะหขอมูล เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบแลว ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล แลวทํา
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค แบงออกเปน 2 สวน คือ
2.3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะหขอมูลทั่วไป โดยการแจกแจงความถี่รอยละ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.3.2 สถิติเชิงวิเคราะห (Analytical Statistics) เปรียบเทียบคะแนนความรูและพฤติกรรมสุขภาพกอนและหลัง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเปรียบเทียบภาวะสุขภาพ กอนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใชสถิติ Paired t-test

ผลการศึกษา
จากการดําเนินการวิจัย หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลไดผลดังนี้
ตาราง 1 การเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวานกอนและหลังเขารวมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตัวแปร
ที่ศึกษา
ความรูเกี่ยวกับ
โรค
การรับรูโอกาส
เสี่ยง
การรับรูความ
รุนแรง

กลุมตัวอยาง (N = 51)
กอนเขารวม
หลังเขารวม
การปรับเปลี่ยน
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
พฤติกรรม
Χ ( ± S.D.)
Χ ( ± S.D.)
7.51( ± 1.63)
8.31( ± 1.44)

t

df

P-value

-4.10

50

< 0.001*

7.10( ± 1.69)

7.88( ± 1.23)

-3.73

50

< 0.001*

8.04( ± 1.41)

8.57( ± 1.22)

-2.48

50

0.017*

หมายเหตุ: ขอมูลแสดงคาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
*หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P < 0.05
จากตาราง 1 เมื่อ เปรียบเทียบความรูเ กี่ยวกับโรคเบาหวานกอนและหลัง เขารว มโปรแกรมการปรับเปลี่ย น
พฤติกรรมสุขภาพของกลุมตัวอยาง พบวา คะแนนความรูกอนและหลังการทดลองมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ (P < 0.001) ส วนด านการรั บรู โอกาสเสี่ ยงก อนและหลั งการทดลองมี ความแตกต างอย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ
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(P < 0.001) และดานการรับรูความรุนแรงของโรค กอนและหลังการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P = 0.017)
ตาราง 2 การเปรียบเทียบทัศนคติในการปองกันโรคเบาหวานกอนและหลังเขารวมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ

ตัวแปรที่ศึกษา

การลดน้ําตาล ไขมันจะชวยควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือดได
การออกกําลังกายสม่ําเสมอจะชวย
ใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลง
การควบคุมอารมณโกรธชวยและ
ภาวะเครียดจะชวยควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดได
การลดการดื่มสุราจะชวยใหระดับ
น้ําตาลในเลือดลดลงได
การสูบบุหรี่เสี่ยงตอหลอดเลือดแดง
ตีบและระดับน้ําตาลในเลือดสูง
อาชีพมีอุปสรรคตอการหาอาหาร
ที่มีประโยชนรับประทาน
อาชีพมีอุปสรรคตอการออกกําลังกาย
อาชีพกับการหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
อาชีพยากตอการหลีกเลี่ยง
แอลกอฮอล
การสูบบุหรี่เปนอุปสรรคในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน
รวม

กลุมตัวอยาง (N = 51)
กอนเขารวม
หลังเขารวม
การปรับเปลี่ยน
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
พฤติกรรม
Χ ( ± S.D.)
Χ ( ± S.D.)
4.53( ± 0.81)
4.61( ± 0.75)

t

df

P-value

-0.50

50

0.62

4.24( ± 1.03)

4.65( ± 0.56)

-2.93

50

0.005*

3.98( ± 1.07)

4.04( ± 0.98)

-0.36

50

0.72

3.75( ± 1.32)

3.92( ± 1.20)

-0.82

50

0.42

4.31( ± 1.03)

4.59( ± 1.221)

-1.66

50

0.10

2.67( ±1.42)

3.20( ± 1.37)

-2.50

50

0.02*

2.47( ±1.37)
2.67( ± 1.31)
3.10( ± 1.47)

3.22( ± 1.22)
3.06( ± 1.29)
3.33( ± 1.23)

-4.16
-1.79
-1.01

50
50
50

<0.001*
0.08
0.32

3.10( ±1.78)

2.96( ± 1.62)

0.56

50

0.58

3.48( ±0.49)

3.75( ± 0.56)

-3.24

50

0.002*

หมายเหตุ: ขอมูลแสดงคาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
*หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P < 0.05
542

จากตาราง 2 เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พบวา
ทัศนคติดานการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมออยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง จะชวยใหระดับน้ําตาลลดลง มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.005)
ทัศนคติดานอาชีพมีอุปสรรคตอการหาอาหารที่มีประโยชนรับประทาน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P = 0.02) ทัศนคติดานอาชีพมีอุปสรรคตอการออกกําลังกาย มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.001)
สวนทัศนคติดานอื่น ๆ กอนและหลังการเขารวมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมตัวอยางไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ (P > 0.05)
ผลรวมทัศนคติกอนและหลังการเขารวมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง พบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.002 )
ตาราง 3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพกอนและหลังเขารวมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ดานการรับประทานอาหาร ดานการออกกําลังกาย ดานอารมณ การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล
และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่

ตัวแปรที่ศึกษา

กินอาหารครบ 5 หมู
กินอาหารหลากหลายไมซ้ําซาก
กินผักมากกวาวันละ 3 ทัพพี
กินผลไมวันละ 2-3 สวน
กินปลาอยางนอยวันละ 1 มื้อ
กินเนื้อสัตวไมติดมัน
ดื่มนมขาดมันเนยวันละ
1-2
แกว
กินอาหารมื้อเย็นหางจากเวลา
นอนไมนอยกวา 4 ชั่วโมง
กินอาหารประเภทตม นึ่ง ลวก
อบ
หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง
ทานหลีกเลี่ยงของหวานและ

กลุมตัวอยาง (N = 51)
กอนเขารวม
หลังเขารวม
การปรับเปลี่ยน
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
พฤติกรรม
Χ ( ± S.D.)
Χ ( ± S.D.)
4.06( ± 1.01)
4.29( ± 0.97)
3.76( ± 1.12)
3.94( ± 1.27)
3.86( ± 1.27)
3.82( ± 1.26)
3.69( ± 1.10)
3.80( ± 1.13)
3.57( ± 1.06)
3.49( ± 1.03)
3.53( ± 1.05)
3.35( ± 1.34)
3.14( ± 1.54)
3.06( ± 1.27)

t

df

P-value

-1.29
-0.77
0.20
-0.62
0.39
0.86
0.36

50
50
50
50
50
50
50

0.20
0.44
0.84
0.54
0.70
0.39
0.72

3.33( ± 1.44)

3.94( ± 1.27)

-2.51

50

0.016*

3.59( ± 1.43)

4.06( ± 1.01)

-2.10

50

0.041*

2.94( ± 1.61)
3.33( ± 1.21)

3.49( ± 1.29)
3.71( ± 1.24)

-2.48
-1.92

50
50

0.016*
0.60
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ตัวแปรที่ศึกษา
ขนมที่มีแปงและน้ําตาลมาก
กินอาหารรสจืดไมเติมน้ําปลา
หรือเกลือในอาหาร
เลือกดื่มน้ําเปลาแทนน้ําอัดลม
หรือน้ําหวาน
หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มทีมี
แอลกอฮอล
หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
มีอารมณดี ไมเครียด
นอนหลับไมนอยกวาวันละ
7-8 ชั่วโมง
ความถี่ในการออกกําลังกาย
ออกกําลังกายแตละครั้งอยาง
นอย 30 นาที
ขณะออกกําลังหายใจเร็วขึ้นกวา
ปกติและเหงื่อซึม
รวม

กลุมตัวอยาง (N = 51)

P-value

3.02( ± 1.83)

3.14( ± 1.33)

-0.42

50

0.68

4.10( ± 1.49)

4.25( ± 1.25)

-0.63

50

0.53

2.86( ± 1.90)

3.59( ± 1.63)

-2.20

50

0.033*

2.65( ± 2.27)
3.31( ± 1.32)
4.12( ± 1.14)

3.57( ± 2.03)
3.67( ± 1.23)
4.06( ± 1.27)

-2.41
-1.60
0.26

50
50
50

0.019*
0.12
0.79

3.00( ± 1.34)
3.16( ± 1.45)

3.41( ± 0.98)
3.76( ± 1.12)

-2.04
-2.98

50
50

0.047*
0.004*

3.43( ± 1.76)

3.69( ± 1.35)

-0.89

50

0.38

68.45( ± 12.93)

74.10( ± 11.75)

-3.02

50

0.004*

หมายเหตุ: ขอมูลแสดงคาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
* หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P < 0.05
จากตาราง 3 เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
พบวา พฤติกรรมการกินอาหารมื้อเย็นหางจากเวลานอน ไมนอยกวา 4 ชั่วโมง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P = 0.016)
พฤติ ก รรมการกิ น อาหารประเภทนึ่ ง ต ม ลวก อบ มี ค วามแตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (P = 0.041)
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.016)
พฤติ ก รรมการหลี ก เลี่ ย งเครื่ อ งดื่ ม ที มี แ อลกอฮอล มี ค วามแตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (P = 0.033)
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.019)
พฤติกรรมความถี่ในการออกกําลังกายสม่ําเสมอ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.047)
พฤติกรรมการออกกําลังกายแตละครั้งอยางนอย 30 นาที มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.004)
สวนพฤติกรรมการกินอาหารครบ 5 หมู กินอาหารหลากหลายไมซ้ําซาก การกินผักและผลไมเปนประจําพฤติกรรม
การกินปลาและกินเนื้อสัตวไมติดมัน การดื่มนมขาดมันเนย พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงของหวาน กินอาหารรสจืด ดื่มน้ําเปลา
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แทนน้ําอัดลม การมีอารมณดีไมเครียด นอนหลับไมนอยกวาวันละ 6-8 ชั่วโมงและขณะออกกําลังกายหายใจเร็วขึ้น ไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ (P > 0.05)
ผลรวมพฤติกรรมสุขภาพของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พบวามีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.004)
ตาราง 4 การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของกลุมตัวอยาง ดานน้ําหนัก รอบเอว คาดัชนีมวลกาย คาระดับน้ําตาล
ในเลือด ความดันโลหิตซีสโตลิก ความดันโลหิตไดแอสโตลิก และอัตราการเตนของหัวใจ กอนและหลัง
เขารวมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ตัวแปรที่ศึกษา

น้ําหนัก
รอบเอว
คาดัชนีมวลกาย
คาระดับน้ําตาล
ในเลือด
ความดันโลหิตซีสโตลิก
ความดันโลหิต
ไดแอสโตลิก
อัตราการเตนของหัวใจ

กลุมตัวอยาง (N = 51)
กอนเขารวม
หลังเขารวม
การปรับเปลี่ยน
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
พฤติกรรม
Χ ( ± S.D.)
Χ ( ± S.D.)
65.51( ± 10.91)
64.59( ± 10.88)
85.33( ± 8.58)
85.80( ± 8.83)
26.06( ± 4.01)
25.76( ± 3.99)
114.16( ± 16.50)
88.69( ± 20.63)

t

df

P-value

2.75
-0.56
2.33
9.60

50
50
50
50

0.008*
0.58
0.024*
< 0.001*

135.65( ± 12.01)
84.61( ± 7.89)

132.98( ± 18.57)
81.51( ± 9.09)

0.97
2.34

50
50

0.34
0.023*

80.29( ± 6.63)

75.20( ± 10.07)

3.31

50

0.002*

จากตาราง 4 เมื่อเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
พบวา น้ําหนักของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P = 0.008) โดยน้ําหนักลดลงเฉลี่ย 0.92 กิโลกรัม
คาดัชนีมวลกายของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P = 0.024) โดยคาดัชนีมวลกายลดลงเฉลี่ย 0.30
คาระดับน้ําตาลในเลือดของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.001) โดยคาระดับน้ําตาลในเลือดลดลงเฉลี่ย 25.47 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต
คาความดันโลหิตไดแอสโตลิกของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.023) โดยคาระดับน้ําตาลในเลือดลดลงเฉลี่ย 3.10 มิลลิเมตรปรอท
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อัตราการเตนของหัวใจของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P = 0.002) โดยอัตราการเตนของหัวใจลดลงเฉลี่ย 5.10 ครั้งตอนาที
ส ว นรอบเอวและค า ความดั น โลหิ ต ซี ส โตลิ ก ของกลุ ม ตั ว อย า งก อ นและหลั ง เข า ร ว มปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P > 0.05)

วิจารณและสรุปผล
ผลการศึกษาพบวา ประชากรกลุมตัวอยางที่เขารวมกิจกรรมกลุมตามโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
โดยมีเจาหนาที่สาธารณสุขใหความรูและคําแนะนํา มีการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 2 ส. และสะทอนขอมูลใหกลุมเสี่ยง
รับรูขอมูลวาพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง รับรูถึงขอบกพรองหรือตองปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพอยางไรและตัดสินใจที่มี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งเรื่องอาหาร ลด หวาน มัน เค็ม การออกลังกายที่สม่ําเสมอ การทําใหอารมณ จิตใจเบิกบาน
ไมเครียด และปรับเปลี่ยน ลด ละ เลิกพฤติกรรมการดื่มสุราและการสูบบุหรี่ รวมถึงมีการสรางแรงจูงใจโดยการแขงขัน
ระหว า งกลุ ม และกํ า กั บ ติ ด ตามทางโทรศั พ ท เ พื่ อ กระตุ น ให ก ลุ ม ตั ว อย า ง เกิ ด ความตระหนั ก และปฏิ บั ติ ตั ว ด า นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางตอเนื่อง ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 3 เดือน ทําใหความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน การรับรู
โอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค การรับรูความรุนแรงของโรค ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเบาหวาน พฤติกรรมสุขภาพของกลุม
ตัวอยางมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สงผลใหน้ําหนัก คาดัชนีมวลกาย คาระดับน้ําตาลในเลือด คาความดันโลหิตไดแอสโตลิก
และอัตราการเตนของหัวใจของกลุมตัวอยางกอนและหลังเขารวมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 005 ซึ่ง สอดคลองกับแนวคิด ของโรเซนสตอค (Rosenstock, 1974) ที่กลาววา การที่บุคคลจะแสดง
พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งเพื่อการปองกันโรค บุคคลนั้นตองมีการรับรูตอโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค รับรูความรุนแรง
ของโรค ซึ่งการรับรูนี้จะผลักดันใหบุคคลหลีกเลี่ยงจากภาวะคุกคามของโรค นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ
ลาวรรณ หวยหงสทอง (2552) ศึกษารูปแบบการสงเสริมสุขภาพกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานโดยการมีสวนรวมของชุมชนบาน
ลํ าทหารตํ าบลบานเกาอํ าเภอเมื องจัง หวั ด กาญจนบุรี ที่มีอายุ 40 ปขึ้ นไปโดยเน นการมีสว นรวมของชุม ชนใช เ ทคนิ ค
กระบวนการวางแผนอยางมีสวนรวม (A-I-C) และใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research)
บูรณาการเขากับทฤษฏีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ 5 ดานคือการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคการรับรูความรุนแรง
ของโรคการรับรูประโยชนในการดูแลสุขภาพตนเองการรับรูอุปสรรคในการดูแลสุขภาพตนเองและแรงจูงใจ ในดานสุขภาพ
ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคการรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชน
ในการดูแลสุขภาพตนเองการรับรูอุปสรรคในการดูแลสุขภาพตนเองและแรงจูงใจในดานสุขภาพทั้ง 5 ดานหลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลองและมีคาเฉลี่ยคาดัชนีมวลกายภายหลังทดลองนอยกวากอนทดลองและมีระดับน้ําตาลในเลือดอยู
ในเกณฑเสี่ยงที่ตองควบคุมลดลงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เนื่องจากโรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังที่ตองมีการควบคุมอาหารและการดูแลเรื้อรังไปตลอดชีวิต ซึ่งเปาหมาย
ของการดูแลรักษาเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดียืนยาว สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขลดการเกิดภาวะแทรกซอน
และความพิการไดและเปนเปาหมายของการควบคุมอาหารในกลุมเสี่ยงสูงตอโรคเบาหวานจะชวยปองกันและชะลอ
การเกิดโรคเบาหวานไดกลุมเสี่ยงสูงตอโรคเบาหวานควรมีบทบาทในการวางแผนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เชน การรับประทาน
อาหารเพราะการควบคุมอาหารเปนสิ่งสําคัญลดการเกิดโรคเบาหวานและจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของแสดงใหเห็น
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วาการสอนเรื่องการควบคุมอาหารที่สอดคลองกับบริบทในแตละพื้นที่ตามวิถีการดําเนินชีวิต ดานการรับประทานอาหาร
ที่เหมาะสมในบริบทพื้นที่ก็จะชวยสงเสริมใหกลุมเสี่ยงสูงเบาหวานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดดีขึ้น สามารถ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไดชวยสงเสริมและกระตุนอารมณใหกลุมเสี่ยงสูงเบาหวาน
เกิดแรงจูงใจมั่นใจในการควบคุมอาหารไดมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. กลุ ม เสี่ ย งต อ โรคเบาหวานควรได รั บ โปรแกรมการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ เพื่ อ ป อ งกั น การป ว ย
ดวยโรคเบาหวาน ในโอกาสตอไป
2. มีการติดตามพฤติกรรมสุขภาพในชุมชนและสงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางถูกตอง เหมาะสม
อยางตอเนื่อง เพื่อลดภาวะเสี่ยงตอการปวยดวยโรคเบาหวานในระยะยาวตอไป
ขอเสนอแนะสําหรับทําการศึกษาครั้งตอไป
1. โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพควรมีเจาหนาที่มารวมกิจกรรมจาก สหสาขาวิชาชีพ เชน แพทย
นักโภชนากร นักจิตวิทยา ตลอดจนบุคลากรดานอื่น ๆ เพื่อใหเกิดความเฉพาะเจาะจงในเนื้อหาและกระบวนการมากขึ้น
2. การติดตามและกระตุนเตือนทางโทรศัพทของกลุมตัวอยางใหมีการปฏิบัติตัวดานพฤติกรรมอยางตอเนื่อง
ควรมีการติดตามรายบุคคล เนื่องจากการติดตามจากหัวหนากลุมเพียงคนเดียว อาจทําใหการติดตามและการกระตุน
เตือนไมครบถวน
3. การศึกษาวิจัยในครั้ง นี้ มีการศึกษาและติด ตามประเมิน ผลในระยะเวลาเพียง 3 เดือน จึงทําใหทราบผล
การเปลี่ยนแปลงในระยะแรกเทานั้น ดังนั้นจึงมีการศึกษาและติดตามประเมินผลใหมีระยะเวลาที่นานขึ้น อาจจะปรับเปน
ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ป เพื่อใหการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกิดการปฏิบัติอยางตอเนื่องและยั่งยืน
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บทคัดยอ
การศึกษาภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเชื่อดานสุขภาพ ความฉลาดดานสุขภาพและพฤติกรรม
การควบคุ ม โรคความดันโลหิตสูง และศึก ษาความสัม พัน ธร ะหวา งความเชื่อ ดา นสุข ภาพและความฉลาดทางสุขภาพ
กับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ศึกษากับกลุมตัวอยางจํานวน 131 ราย โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบอยางงาย
เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการศึกษาพบวา คะแนนเฉลี่ยความเชื่อดานสุขภาพ คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางสุขภาพ และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การควบคุมโรคอยูในระดับสูง โดยปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก ความเชื่อสุขภาพโดยรวม (r = 0.495) ความเชื่อสุขภาพดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
โรคแทรกซอน (r = -0.473) ความเชื่อสุขภาพดานการรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมโรค (r = 0.631)
ความเชื่อสุขภาพดานการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมโรค (r = 0.655) และความฉลาดทางสุขภาพ (r = 0.410)
คําสําคัญ: พฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง

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) เปนความเจ็บปวยเรื้อรังที่เปนปญหา ดานสาธารณสุขที่สําคัญของโลก และเปน
สาเหตุการณเสียชีวิตอันดับหนึ่งในประเทศไทย จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบวาโรคความดันโลหิตสูงเปนสาเหตุ
การตายเปนอันดับที่ 4 มีอัตราตาย 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 ในขณะที่จังหวัดเชียงรายพบวาความดันโลหิตสูงเปนความเจ็บปวยเรื้อรังที่เปน
ปญหาสาธารณสุขและยังเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนดวยโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งในป 2552 พบอัตราตาย
44.38 ตอแสนประชากร และจากรายงานการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอของอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ในป
2552 พบวามีประชากรที่ปวยดว ยโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 10,274 ราย คิด เปนอัตราปวย 10,834.12 ตอแสน
ประชากร และพบวาผูปวยความดันโลหิตสูงมีภาวะแทรกซอนเชน โรคหลอดเลือดสมองแตก โรคหัวใจขาดเลือด เปนตน
จากขอมูลสาเหตุการปวยของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีเมืองชุม พบวาโรคระบบไหลเวียนเลือดมีอัตราปวย
เปนอันดับ 1 โดยมีจํานวนผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงจํานวน 484 รายแยกเปนผูปวยที่รับการรักษาและขึ้นทะเบียน
ผูปวยโรคเรื้อรังของ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีเมืองชุม จํานวน 195 ราย และยังพบวามีอัตราปวยเพิ่มขึ้นทุกป
จากป 2553 มีอัตราปวย 1,974.44 ตอแสนประชากร และป 2556 มีอัตราปวย 2,212.45 ตอแสนประชากร ซึ่งมีแนวโนม
จะมีอัตราปวยเพิ่มขึ้นในปตอไปการที่บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมที่ถูกตองนั้น ขึ้นกับปจจัยดานการรับรูซึ่งเปนกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลประกอบดวย สิ่งเรา หรือขอมูลนํามาสูการสัมผัส การเลือก การแปลความ หรือการใหคุณคา โดยอาศัย
ปจจัยตาง ๆ ที่อยูภายในอาคารและภายนอกตัวบุคคลมาแปลความหมายสิ่งเรานั้นใหกลายเปนสิ่งที่รับรูซึ่งอาจตอบสนอง
ออกมาในรูปความนึกคิด หรือการกระทําหรือเกิดความเขาใจ เกิดการยอมรับขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพของตน
เมื่อเจ็บปวย ซึ่งมีผลตอการเจ็บปวยและการรักษา คือ เมื่อเกิดการเจ็บปวยแลวบุคคลจะมีพฤติกรรมแตกตางกันไป
ถาบุคคลสามารถแยกแยะและรับรูความตองการของตนจะทําใหเกิดการเลือกรูปแบบกิจกรรมที่ตนมีความเชื่อวาจะเปน
หนทางสูความสําเร็จของการควบคุมโรคซึ่งบุคคลตองมีการรับรูที่เปนปจจัยหลักที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมการควบคุม
โรคตามแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (health belief model) ตามแนวคิดของ Becker (1974) ประกอบดวย 1) การรับรูภาวะ
เรื่องความดันโลหิตสูงและการดําเนินของภาวะโรคความดันโลหิตสูงเปนการไดรับรูเมื่อไดรับการวินิจฉัยโรคแลวสงผลให
บุ คคลเกิด การรับ รูก ารรั กษาที่ ถูกต อง 2) การรับ รูถึง ความรุน แรงของการเกิด ภาวะแทรกซอ น (perceived severity)
เปนการรับรูวาภาวะความดันโลหิตสูง ถาควบคุมระดับความดันโลหิตไมไดจะเกิดภาวะแทรกซอนตอรางกายกอใหเกิด
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ความพิการหรือเสียชีวิตและมีผลกระทบตอบทบาทของตนในครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจ 3) การรับรูถึงประโยชน
ของการปฏิบัติพฤติกรรมการควบคุมภาวะความดันโลหิตสูง (perceived benefits) เปนการรับรูของบุคคลตอประโยชน
ที่ไดรับจากการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ วาจะชวยลดความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกซอนหรือสามารถควบคุมโรคได
4) การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการควบคุมโรค (perceived barriers) เปนการรับรูของบุคคลวาอุปสรรคของ
การปฏิบัติพฤติกรรมการควบคุมโรคใชเวลามากเพียงใด คาใชจายสูงเพียงใด เกิดผลขางเคียงของการรักษาอยางไร
รวมทั้งลักษณะความยาวนานของการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ ดวยการรับรูอุปสรรคจะตองมีนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประโยชนที่ไดรับ นอกจากความเชื่อดานสุขภาพแลว ยังมีปจจัยชักนําใหเกิดการปฏิบัติ (cues to action) เปนสิ่งกระตุน
ทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก รวมทั้งบุคคลตัวอยาง และจากการเรียนรูจากกลุมมีผลตอการรับรูและความเขาใจ
ในแผนการรักษา เกิดการยอมรับการรักษาและใหความรวมมือในการรักษาจะนําไปสูการปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมาะสมทํา
ให ผู ที่ มี ภ าวะความดั น โลหิ ต สู ง มี พ ฤติ ก รรมการควบคุ ม ภาวะความดั น โลหิ ต สู ง ที่ เ หมาะสมจึ ง จะสามารถป อ งกั น
ภาวะแทรกซอนดังกลาวได ซึ่งจะสงผลทําใหลดคาใชจายดานการรักษาและลดผลกระทบตอครอบครัวเศรษฐกิจ และ
สังคมได
จากสถานการณปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของผูปวยในเขต
บริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีเมืองชุมอําเภอแมสายจังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความเชื่อดานสุขภาพ ความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรมการควบคุมโรคของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสุขภาพและความฉลาดทางสุขภาพกับพฤติกรรมการควบคุม
โรคความดันโลหิตสูงของผูปวย

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาภาคตัดขวาง (Cross sectional study)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้เปนผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ที่ไดรับการวินิจฉัยโดยแพทยทั้งเพศชายและหญิง และมา
รับบริการที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีเมืองชุม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 195 คนใชสูตรการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (1970) โดยกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.05 ไดกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 131 รายโดยเลือ กกลุม ตัว อยา งแบบอยา งงา ย (Simple random sampling) กําหนดคุณสมบัติ
ของกลุมตัวอยางดังนี้
1. ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคความดันโลหิตสูง
2. เปนผูปวยความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศรีเมืองชุม
3. มีความสมัครใจและยินดีเขารวมการศึกษา
4. สื่อสารดวยภาษาไทยได
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ คือ
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ประกอบดวย คําถามเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ความพอเพียงของรายได สิทธิการรักษา ระยะเวลาการเจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง
การไดรับความรูและแหลงขอมูลความรู
สวนที่ 2 ความเชื่อดานสุขภาพของผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงโดยประยุกตมาจากงานของรัตนา เรือนอินทร
(2550) โดยสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของความเชื่อดานสุขภาพของ Becker (1974) ไดคาความเที่ยง 0.78
สวนที่ 3 ความฉลาดทางสุขภาพของผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ที่ผูวิจัยประยุกตมาจากงานของ Chew, et. al., (2004)
ลักษณะคําถามแบบ Check list ไดคาความเที่ยง 0.72
สวนที่ 4 พฤติกรรมควบคุมโรคของผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงโดยประยุกตมาจากงานของรัตนา เรือนอินทร
(2550) ไดจากการทบทวนวรรณกรรม โดยแบงออกเปน 5 ดาน ไดคาความเที่ยง 0.82
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามเมื่อสร างเสร็จ แลวไดนํา ไปใหผูเ ชี่ ยวชาญจํ านวน3ทานตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อ หาในสิ่ง ที่
ตองการวัด (Content Validity) จากนั้นไดนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่มีลักษณะคลายคลึง
กับกลุมตัวอยางในตําบลบานดาย อําเภอแมสายจังหวัดเชียงราย จํานวน 30 คน เพื่อนํามาวิเคราะหหาความเที่ยง (Reliability)
ของแบบสอบถามโดยใชวิธีของครอนบาค (Cronbach’ s Coeffecient Alpha)
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. จัดเตรียมแบบสอบถาม ที่ไดรับปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ตามจํานวนกลุมเปาหมาย
2. ทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเลือกกลุมตัวอยางที่มีลักษณะตามเกณฑที่กําหนด
3. เมื่อกลุมตัวอยางยินยอมเขารวมการศึกษาผูทําการศึกษาอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามกรณีกลุมตัวอยาง
มองไมเห็น ผูศึกษาไดทําการอานแบบสอบถามใหฟงและใหเลือกตอบ
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลดวยความถี่ รอยละ หาคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน
(Pearson’ correlation coefficient)

ผลการศึกษา
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูมีภาวะความดันโลหิตสูง
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
สมรสส ว นใหญ มี ส ถานภาพสมรสคู ร อ ยละ 78.60 รองลงมา ได แ ก สถานภาพหม า ยสถานภาพโสดร อ ยละ 13.70
และรอยละ 4.60 ตามลําดับ
พบวา การศึก ษาสว นใหญอ ยูใ นระดับ ประถมศึก ษารอ ยละ 70.20 รองลงมาไดแ กไ มไ ดเ รีย นหนัง สือ ระดับ
มัธยมศึกษารอยละ 10.70 และรอยละ 8.40 ตามลําดับ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รอยละ 42.70 รองลงมา ไดแ ก
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รับจางคาขายรอยละ 25.20 และรอยละ 17.60 ตามลําดับ โดยมีรายไดข องครอบครัว ตอ เดือน 5,001-10,000 บาท
รอ ยละ 54.30 รองลงมา ไดแ ก รายไดข องครอบครัว ตอ เดือ น 1,001-5,000 บาท และมากกวา 10,000 บาท
รอยละ 26.70 และรอยละ 18.40 ตามลําดับกลุม ตัวอยางมีรายไดที่ไมพ อเพียงรอยละ 65.60 และมีรายไดพ อเพียง
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
และแหลงขอมูลความรูที่กลุมตัวอยางไดรับคําแนะนําคือจากเจาหนาที่สาธารณสุขมากที่สุด รอยละ 84 รองลงมา ไดแก
โทรทัศนอาสาสมัครสาธารณสุข รอยละ 80.20 และรอยละ 75.60 สิทธิการรักษากลุมตัวอยางใชบัตรหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนารอยละ 88.50 รองลงมาใชสิทธิขาราชการใชสิทธิชําระเงินเองรอยละ 6.90 และรอยละ 3.10 ตามลําดับ
ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกขอมูลทั่วไป (n = 131)
ขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

หญิง
ชาย

85
46

64.90
35.10

< 35ป
35-44 ป
45–54 ป
55–64 ป
65–74 ป
> 74 ป

2
15
36
46
21
11

1.60
11.50
27.70
35.10
16.10
8.50

6
103
18
4

4.60
78.60
13.70
3.10

14
92
11
5
9

10.70
70.20
8.40
3.80
6.90

เพศ

อายุ

Χ = 56.96, S.D. = 11.63, Min = 27, Max = 85

สถานภาพสมรส
โสด
คู
หมาย
หยา/แยก
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
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อาชีพ
ไมประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
คาขาย
รับจาง
รับราชการ
รายไดเฉลี่ย

14
56
23
33
5

10.70
42.70
17.60
25.20
3.80

≤1,000 บาท
1,001-5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
> 10,000 บาท
ความเพียงพอของรายได
ไมเพียงพอ
เพียงพอ
ระยะเวลาการรักษา
0-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
21 ปขึ้นไป
แหลงขอมูลความรู
เจาหนาทีส่ าธารณสุข
บุคคลในครอบครัว ญาติ
โทรทัศน
วิทยุ
หนังสือพิมพ
แผนพับ
เพื่อนบาน
อาสาสมัครสาธารณสุข
ผูนําชุมชน
การอบรม

1
35
71
24

0.80
26.70
54.30
18.40

86
45

65.60
34.40

45
59
12
13
2

34.40
45.10
9.30
10.00
1.60

110
79
105
89
85
83
9
99
3
32

84.00
60.30
80.20
67.90
64.90
63.40
6.90
75.60
2.30
24.40
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สิทธิการรักษา
ขาราชการ
ชําระเงินเอง
บัตรหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ประกันสังคม

9
4
116
2

6.90
3.10
88.50
1.50

สวนที่ 2 ขอมูลความเชื่อดานสุขภาพของผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยความเชื่อด านสุขภาพโดยรวมอยูในระดับสูง ( Χ = 2.68, S.D. = 0.510) และเมื่อ พิจารณา
ความเชื่อดานสุขภาพทุกดานพบวาดานการรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมโรค มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงสุด
( Χ = 2.83, S.D. = 0.373) รองลงมา ไดแก ดานการรับรูความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกซอน ( Χ = 2.80, S.D. = 0.376)
ตามลําดับ และพบวา ความเชื่อดานสุขภาพที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมโรค(
Χ = 2.35, S.D. = 0.900) ตามลําดับ
ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรูดานสุขภาพโดยรวมของกลุมตัวอยาง
จําแนกรายดาน (n = 131)
ความเชื่อดานสุขภาพ

Χ

การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน
การรับรูความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกซอน
การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมโรค
การรับรูถึงอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมโรค
ความเชื่อสุขภาพโดยรวม

2.72
2.80
2.83
2.35
2.68

S.D.
0.390
0.376
0.373
0.900
0.510

ระดับ
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

สวนที่ 3 พฤติกรรมการควบคุมโรคของผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
พบวากลุมตัวอยาง มีพฤติกรรมการควบคุมโรคโดยรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง ( Χ = 3.36, S.D. = 0.955)
และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา พฤติกรรมการควบคุมอาหารมีคาเฉลี่ย อยูในระดับสูงสุด ( Χ = 3.38, S.D. = 0.837)
รองลงมาคือ พฤติกรรมการจัดการความเครียด( Χ = 3.23, S.D. = 0.006) ตามลําดับ และพบวาพฤติกรรมการควบคุมโรคที่
มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ พฤติกรรมการรับประทานยา ( Χ = 3.13, S.D. = 0.915) ตามลําดับ
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ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของพฤติกรรมการควบคุมโรคโดยรวมของกลุมตัวอยาง
จําแนกรายดาน (n = 131)
พฤติกรรมควบคุมโรค

ระดับ

3.38
3.22
3.13
3.23
3.23

S.D.
0.837
1.016
0.915
1.006
1.002

3.36

0.955

สูง

Χ

พฤติกรรมการควบคุมอาหาร
พฤติกรรมการออกกําลังกาย
พฤติกรรมการรับประทานยา
พฤติกรรมการจัดการความเครียด
พฤติกรรมการมาตรวจตามนัด
พฤติกรรมควบคุมโรคโดยรวม

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

สวนที่ 4 ขอมูลความฉลาดทางสุขภาพ
พบวา ระดับความฉลาดทางสุขภาพของกลุมตัวอยางสวนใหญ อยูในระดับสูงรอยละ 79.39 รองลงมา พบวา
ระดับความฉลาดทางสุขภาพของกลุมตัวอยาง อยูในระดับต่ํารอยละ 11.45 และพบวา คา Max = 1, คา Min = 0, คา Χ = 0.82
และคา S.D.= 0.332
ตาราง 4 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับความฉลาดทางสุขภาพ (n = 131)
รายการ

จํานวน
15
12
104
131

ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
รวม

รอยละ
11.45
9.16
79.39
100.00

สวนที่ 5 ขอมูลความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรมการควบคุมโรคของผูที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูง
พบวา ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสุขภาพกับความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรม
การควบคุ ม โรคความดั น โลหิ ต สู ง จากจํ า นวนทั้ ง หมด 6 ตั ว แปร พบว า มี ค วามเชื่ อ ด า นสุ ข ภาพ จํ า นวน 5 ตั ว แปร
ที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก 1. ความเชื่อสุขภาพโดยรวม (r = 0.495, p-value < 0.001) 2. ความเชื่อ
สุขภาพ(coefficientดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอน (r = -0.473, p-value < 0.001) 3. ความเชื่อสุขภาพดาน
การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมโรค (r = 0.631, p-value < 0.001) 4. ความเชื่อสุขภาพดานการรับรู
อุปสรรคของการปฏิบัติพ ฤติกรรมควบคุม โรค (r = 0.655, p-value < 0.001) และ 5. ความฉลาดทางสุข ภาวะ (r =
0.410,
p-value <0.001)
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สํ า หรั บความเชื่ อ ด า นสุ ข ภาพด า นการรั บ รูค วามรุน แรงของการเกิ ด ภาวะเกิด ภาวะแทรกซอ นพบวา ไม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง (r = -0.089, p-value = 0.345)
ตาราง 5 แสดงความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรมควบคุมโรคของกลุมตัวอยาง(n = 131)
ปจจัย
ความเชื่อดานสุขภาพโดยรวม
ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอน
ดานการรับรูความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกซอน
ดานการรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมโรค
ดานการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมโรค
ความฉลาดทางสุขภาพ

r
0.495
-0.473
-0.089
0.631
0.655
0.410

p-value
0.000**
0.000**
0.345**
0.000**
0.000**
0.000**

หมายเหตุ: **Level of significant at p = 0.01

วิจารณและสรุปผล
1. ความเชื่อดานสุขภาพของผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงพบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยความเชื่อดานสุขภาพโดยรวม
อยูในระดับสูง และเมื่อพิจารณาความเชื่อดานสุขภาพทุกดานพบวาดานการรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมโรค
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานการรับรูความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกซอนและพบวาความเชื่อดานสุขภาพ
ที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมโรค
2. พฤติกรรมการควบคุมโรคของผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการควบคุมโรค
โดยรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา พฤติกรรมการควบคุมอาหาร มีคาเฉลี่ย อยูในระดับ
สูงสุดรองลงมา ไดแก พฤติกรรมการจัดการความเครียดและพบวาพฤติกรรมการควบคุมโรคที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ พฤติกรรม
การรับประทานยา
3. ความฉลาดทางสุ ข ภาพ พบว า กลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามฉลาดด า นสุ ข ภาพ โดยเฉลี่ ย เท า กั บ 7.78 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน มีคะแนนสูงสุด 10 คะแนน คะแนนต่ําสุด 1 คะแนน และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.205
4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธพบวา ความเชื่อดานสุขภาพและความฉลาดทางสุขภาพมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวาปจจัยความเชื่อดานสุขภาพมีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ความเชื่อสุขภาพดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอน ความเชื่อสุขภาพ
ดานการรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมโรคและความเชื่อสุขภาพดานการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ
พฤติกรรมควบคุมโรค
วิจารณ
ผลการศึกษาพบวา คะแนนความเชื่อดานสุขภาพโดยรวมกับคะแนนพฤติกรรมการควบคุมโรคโดยรวมมีความสัมพันธ
กัน อย า งมี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ 0.01 ในระดับ สู ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านที่ วา ความเชื่ อด านสุ ข ภาพและความฉลาด
ทางสุขภาพของผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและยังพบวา
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มีทิศทางไปทางบวก หมายความวา ผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูง มีความเชื่อดานสุขภาพถูกตองจะมีพฤติกรรมการควบคุม
โรคความดันโลหิตสูงในระดับดี ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา การที่บุคคลมีความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะสงผลใหบุคคล
มีการตอบสนองตอความเชื่อโดยแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับความเชื่อนั้นๆดังคํากลาวของ Rosenstock (1974) ที่พบวา
ความเชื่อ เปน สิ่ง ที่ มีอิท ธิพ ลตอพฤติก รรมของมนุษ ย เมื่อมนุษย มีความเชื่ออยางไร ความเชื่ อนั้น ก็จะเปน ตัวกํ าหนด
พฤติกรรมใหบุคคลในการปฏิบัติตนหรือการดูแลตนเองเพื่อรักษาสุขภาพอนามัย ดังนั้นการที่ผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
มีความเชื่อดานสุขภาพถูกตองจะสงผลใหมีพฤติกรรมการควบคุมโรคที่ดีดวย เชนเดียวกับการศึกษาของศศิธร อุตตะมะ
(2549) ศึกษาถึงความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรมการใชยาของผูที่มีความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
พบวากลุมตัวอยางมีความเชื่อดานสุขภาพโดยรวมอยูในระดับเหมาะสมมากจึงสงผลใหมีพฤติกรรมการใชยาโดยรวมอยูใน
ระดับเหมาะสมมากรวมทั้งสอดคลองกับผลการศึกษาของกรรณิการ เรือนจันทร (2535) เรื่องความสัมพันธระหวางความเชื่อ
ดานสุขภาพและการดูแลตนเองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงพบวา ความเชื่อดานสุขภาพโดยรวมของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
มีความสัมพันธทางบวกกับการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตินอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของจตุรงค
ประดิ ษฐ (2540) พบว า ความเชื่ อด านสุ ขภาพมี ความสั มพั นธ กั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู ป ว ยเบาหวาน และ
นอกจากนี้ผูศึกษายังไดศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสุขภาพรายดานกับพฤติกรรมควบคุมโรคของผูที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูงโดยรวม ไดผลการศึกษาดังนี้
ดานความฉลาดทางสุขภาพ ผลการศึกษาพบวา ความฉลาดทางสุขภาพมีความสัมพันธมีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมการควบคุมโรคในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01แสดงวาการที่กลุมตัวอยางมีความฉลาด
ทางสุขภาพในระดับสูงจะมีพฤติกรรมการควบคุมโรคระดับสูง ดังที่ Nutbeam (2008) กลาวไวดังนี้ความรูความเขาใจและ
ทักษะทางสังคมที่กําหนดแรงจูงใจ และความสามารถเฉพาะบุคคลในการเขาถึงทําความเขาใจและใชขอมูลเพื่อใหเกิด
สุขภาพที่ดีรวมทั้งการพัฒนาความรูและทําความเขาใจในบริบทดานสุขภาพการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อ
กอใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมดวยตนเอง และสอดคลองกับผลการศึกษาของ Sharif and Blank (2009) พบวา
ความฉลาดทางสุขภาพมีความสัมพันธกับผลลัพธสุขภาพไดแกสถานะสุขภาพโดยรวมการควบคุมเบาหวานการควบคุม
การติดเชื้อเอชไอวีหรือบริการสุขภาพไดแกการใหภูมิคุมกันโรคไขหวัดใหญการคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธการเขาถึง
โรงพยาบาลและคาใชจายดานสุขภาพ ความฉลาดทางสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพที่สําคัญ ไดแก การใช
ยาเสพติดการสูบบุหรี่การใหนมลูกการปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของแพทย และรายงานวิจัยพบวา ความฉลาดทางสุขภาพ
มีความสัมพันธกับดัชนีมวลกายของเด็กที่มีน้ําหนักเกิน โดยมีความสามารถทํานายคา BMI ไดถึงรอยละ 38 เชนเดียวกับ
การศึกษาของ DeWaltetal, et al. (2004) พบวา บุคคลที่มีระดับความฉลาดทางสุขภาพ จะสงผลตอการใชขอมูลขาวสาร
และการเขารับบริการสุขภาพ อาทิ ในเรื่องการดูแลโรคภัยไขเจ็บดวยตนเองการปองกันโรครวมทั้งสอดคลองกับผล
การศึกษาของเชษฐาแกวพรม และคณะ (2555) ศึกษาความฉลาดทางสุขภาพจิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน พบวา ความฉลาดทางสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ทําใหอาสาสมัครสาธารณสุขมีความสามารถ
ในการจําแนกโรคความเขาใจปจจัยเสี่ยงสาเหตุของการเกิดปญหาสุขภาพจิตและกิจกรรมการชวยเหลือบุคคลที่มีปญหา
ทางจิตและทัศนคติตอบุคคลที่มีปญหาทางจิต โดยสามารถระบุการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทและโรคซึมเศราไดถูกตอง
รอยละ 78.99 และ 59.42
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ขอเสนอแนะ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ควรใหความสําคัญหรือควรเนนในเรื่อง
ของการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพความเชื่อสุขภาพดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอน ความเชื่อสุขภาพ
ดานการรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมควบคุมโรค และความเชื่อสุขภาพดานการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ
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บทคัดยอ
การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดื่ม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ข องกลุ ม วั ย ทํ า งาน และเพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย นํ า ป จ จั ย เอื้ อ ป จ จั ย เสริ ม กั บ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางาน ซึ่งศึกษาโดยสุมกลุมตัวอยางอยางเปนระบบ จํานวน 322 คน
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ Chi-square
ผลการศึก ษาพบวา กลุม ตัวอยางมีพ ฤติ กรรมการดื่ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอลอยู ในระดับ เสี่ยงต่ํา รอยละ 54
รองลงมา ไดแก เสี่ยง รอยละ 25 ติด รอยละ 11 และอันตราย รอยละ 10 และพบวาปจจัยนํา ไดแก อายุ เพศ รายได คานิยม
การรับรูและผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ปจจัยเอื้อ ไดแก อิทธิพลของสถานที่ อิทธิพลของเทศกาล การผลิต
และการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล ปจจัยเสริมไดแก อิทธิพลของเพื่อน สัมพันธภาพในครอบครัว และการปฏิบัติตาม
กฎหมายของผูจําหนายแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05
คําสําคัญ: พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 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
ปญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของสังคมไทย มีแนวโนมที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหประเทศไทยถูกจัดวาเปนประเทศ
ที่มีคนดื่มแอลกอฮอลมากสุดเปนอันดับที่ 5 ของโลก (องคกรอนามัยโลก อางอิงใน บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ, 2551) โดย
ผูชายเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่อายุ 19.4 ป สวนผูหญิงเริ่มดื่มแอลกอฮอลที่อายุ 24.9 ป และอายุเฉลี่ยรวมที่เริ่มดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูที่อายุ 20.3 ป (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 2555) สวนการสํารวจ พบวา ภูมิภาคที่ประชากรดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมากที่สุดไดแก ภาคเหนือ รอยละ 39.4 โดยเฉพาะ 6 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก พะเยา เชียงใหม
เชียงราย แพร ลําปาง และแมฮองสอน ประชากรสวนใหญที่ดื่มสุราเปนคนกลุมวัยทํางาน (ศูนยวิจัยสุรา, 2556) ผูจัดการกองทุน
สนับสนุนการสรางสุขภาพรวมกับมูลนิธิเพื่อนหญิงและเครือขายผูหญิง 4 ภาคไดศึกษาผลกระทบของสุราที่เกิดขึ้นกับ
ผูหญิง และเด็กทั้งในครอบครัว ชุมชน และสังคม พบวารอยละ 70-80 ของกลุมตัวอยางผูชายที่ดื่มสุรา และเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล จะมีโอกาสใชความรุนแรงในครอบครัวไดงายขึ้น มักพบวาจะทํารายผูอื่น พูดจาหยาบคาย ดาทอ ทะเลาะกัน ขาด
ความรับผิดชอบ การละเมิดทางเพศ การเกิดอุบัติเหตุทางจราจร ปญหาสัมพันธภาพในครอบครัวจนเกิดปญหาหยารางกันใน
ครอบครัว จากขอสังเกตพฤติกรรมของคนในชุมชนพบวามีพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน เหลา เบียร
ไวน เพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ จากสถิติก็พบวามีผูบาดเจ็บจากการโดยทํารายรางกายเปนผูที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูงสุด
รอยละ 55.24 รองลงมาคือ อุบัติเหตุจากการขนสง รอยละ 34.3 และการตั้งใจทํารายตนเอง รอยละ 20.5 (สํานักงาน
ระบาดวิทยา, 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 ซึ่งคาใชจายที่เสียไปกับการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาบริโภคอยูที่คนละ 330 บาทตอเดือน
(ศูนยวิจัยปญหาสุรา, 2554)
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาเหลา ตําบลเวียงตา อําเภอลอง จังหวัดแพร ป2556
พบวามีจํานวนทั้งหมด 4 หมูบาน ประชากรจํานวน 3,435 เปนชาย 1,376 คนเปนหญิง 1,699 คน จํานวน 964 หลังคา
เรือน โรงผลิตสุรามีทั้งหมด 4 แหง ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม อาชีพรับจางเปนอาชีพรอง รายไดตอหัว
ประชากรประมาณ 20,000 ตอคนตอป ซึ่งนับวาคอนขางต่ํา สวนใหญมีฐานะยากจนไมมีงานทําเปนหลักแหลงพฤติกรรม
ที่มีผลกระทบตอสุขภาพที่สําคัญก็คือ ประชาชนในตําบลมีพฤติกรรมชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน สุรา เบียร และ
สาโท เปนตน การดื่มสวนมากหลังเลิกทํางาน โดยการรวมกลุมกันดื่มเปนกลุม ๆ จากการสํารวจของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลตาเหลา ตําบลเวียงตา อําเภอลอง ซึ่งเปนสถานบริการสาธารณสุขในตําบลและรับผิดชอบ 4 หมูบาน ไดสํารวจ
ในเดือนพฤษภาคม 2556 พบวา ประชากรในเขตรับผิดชอบทั้งหมดจํานวน 3,435 คน ประชากรชาย 1,376 คน ประชากรหญิง
1,699 คน พบวา มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูงถึง 2,541 คน หรือ รอยละ 72.58 ของประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
และพบวา เกิดอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 41.5 (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาเหลา, 2556)
จากสถานการณดังกลาว ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางาน
ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาเหลา อําเภอลอง จังหวัดแพร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางาน
2. เพื่อศึกษาปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางาน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือประชาชนกลุมวัยทํางานที่มีอายุระหวาง 20-60 ป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาเหลา อําเภอลอง จังหวัดแพร จํานวนทั้งสิ้น 1,641 คน
ขนาดของกลุมตัวอยาง
ในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ใชสูตรของทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยางจากการคํานวณ
322 คน ใชวิธีคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางอยางเปนระบบ (Systematic Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 5 สวน ประกอบดวยดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยนํา มี 2 สวน โดยประยุกตมาจาก (ดุษฎี แสงคํา,2552) ดังนี้
2.1 วัดคานิยมเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีคาความเชื่อมั่น 0.655
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2.2 วัดการรับรูผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีคาความเชื่อมั่น 0.693
สว นที่ 3 แบบสอบถามปจจัยเอื้อเกี่ยวกับเครื่องดื่ม แอลกอฮอล โดยประยุกตมาจาก (ดุษฎี แสงคํา, 2552)
มีคาความเชื่อมั่น 0.778
สวนที่ 4 แบบสอบถามปจจัยเสริม เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยประยุกตมาจาก (ดุษฎี แสงคํา, 2552)
มีคาความเชื่อมั่น 0.602
สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดัดแปลงแบบประเมิน
ภาวะติดแอลกอฮอล (The Alcohol Use Disorder Identification Test [AUDIT])
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใ ชใ นการวิเ คราะหขอ มูล คื อ การแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ Chi-Square

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาขอมูลทั่วไป
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไป

จํานวน

1. ชวงอายุ
20-40 ป
103
41-60 ป
219
Min = 20 Max = 60 Mean = 44.89 S.D. = 10.476
รวม
322
2. เพศ
ชาย
175
หญิง
147
รวม
322
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
207
มัธยมศึกษาตอนตน
52
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
27
อนุปริญญาตรี/ปวส.
18
ปริญญาตรี
17
อื่น ๆ
1
รวม
322
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รอยละ
32.0
68.0
100.0
54.3
45.7
100.0
64.3
16.1
8.4
5.6
5.3
0.3
100.0

ตาราง 1 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป

จํานวน

4. อาชีพ
นักศึกษา
7
รับจางทั่วไป
33
เกษตรกรรม
237
ขาราชการ
11
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1
คาขาย/ประกอบกิจการสวนตัว
30
อื่น ๆ
3
รวม
322
5. สถานภาพสมรส
โสด
45
คู
255
หยาราง
8
แยกกันอยู
6
หมาย
8
รวม
322
6. รายไดตอเดือน (บาท)
1,000-5,000
179
5,001-10,000
109
10,001-20,000
25
20,001-30,000
10
30,001-40,000
2
Min = 1,000 Max = 40,000 Mean = 7,057 S.D. = 6,210.78
รวม
322
7. ความเพียงพอของรายไดตอเดือน
ไมเพียงพอ
222
เพียงพอ
94
เพียงพอและเหลือเก็บ
6
รวม
322
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รอยละ
2.2
10.2
73.6
3.4
0.3
9.3
1.0
100.0
14.0
78.0
3.0
2.0
3.0
100.0
54.7
33.9
7.8
3.0
0.6
100.0
86.9
29.2
1.9
100.0

ตาราง 1 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
8. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของบิดา
ดื่ม
ไมดื่ม
เลิก/หยุดดื่ม
รวม
9. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของมารดา
ดื่ม
ไมดื่ม
หยุด/เลิกดื่ม
รวม
10. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของบุคคลอื่น ๆ
ในครอบครัว
มี
ไมมี
รวม

จํานวน

รอยละ

180
26
116
322

55.9
8.10
36.0
100.0

79
162
81
322

24.5
50.3
25.2
100.0

201
121
322

62.4
37.6
100.0

จากตาราง 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 54.3 มีอายุ ระหวาง 41–60 ป รอยละ 68.0
อายุนอยที่สุดที่พบคือ 20 ป รอยละ 1.6 อายุมากที่สุดที่พบคือ 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 รายไดเฉลี่ยของกลุมตัวอยางอยูที่ 7,057.14 บาท
รายไดสวนใหญตอเดือนของกลุมตัวอยางไมเพียงพอ รอยละ 68.9 และพบวามีบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัว ที่มีการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 62.4 รองลงมาบิดามีพฤติกรรมการดื่มเครื่องแอลกอฮอล รอยละ 55.9 และพบวามารดา
มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องแอลกอฮอลนอยที่สุดรอยละ 24.5
ผลการศึกษาปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเมื่อจําแนกตามระดับคานิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง
พบวาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 66.1 รองลงมาคือระดับสูง รอยละ 19.0 และระดับต่ํารอยละ 15.2
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเมื่อจําแนกตามระดับการรับรูผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พบวา สวนใหญอยูในระดับสูง รอยละ 50.9 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง รอยละ 33.9 และระดับต่ํารอยละ 15.2
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเมื่อจําแนกตามระดับการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง
พบวา อยูในระดับปานกลาง รอยละ 74.5 รองลงมาคือ ระดับต่ํา รอยละ 17.7 และระดับสูง รอยละ 7.8
565

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเมื่อจําแนกตามระดับอิทธิพลของสถานที่ของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญอยู
ในระดับปานกลาง รอยละ 58.1 รองลงมาคือ ระดับต่ํา 33.2 และระดับสูง 8.7
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเมื่อจําแนกตามระดับอิทธิพลของเทศกาล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
มี ร ะดั บ อิ ท ธิ พ ลของเทศกาลอยู ใ นระดั บ ต่ํ า มี ค า เฉลี่ ย ร อ ยละ 51.2 รองลงมาคื อ ระดั บ สู ง มี ค า เฉลี่ ย ร อ ยละ 37.9
และระดับต่ํา คาเฉลี่ยรอยละ 10.9
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเมื่อจําแนกตามระดับการผลิตกับของกลุมตัวอยาง พบวา อยูในระดับปานกลาง
รอยละ 73 รองลงมาคือ ระดับต่ํา 20.8 และระดับสูง 6.2
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเมื่อจําแนกตามระดับอิทธิพลของบุคคลในครอบครัวของกลุมตัวอยาง
พบวา อยูในระดับปานกลาง รอยละ 69.9 รองลงมาคือ ระดับสูงรอยละ 16.1และระดับต่ํารอยละ 14.0
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเมื่อจําแนกตามระดับอิทธิพลของเพื่อนกับของกลุมตัวอยางสวนใหญ
พบวาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 68.3
พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล เ มื่ อ จํ า แนกตามระดั บ สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว ของกลุ ม ตั ว อย า ง
สวนใหญ พบวา อยูในระดับปานกลาง รอยละ 71.1
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเมื่อจําแนกตามระดับการปฏิบัติตามกฎหมายของผูจําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของกลุมตัวอยางสวนใหญ พบวา อยูในระดับปานกลาง รอยละ 76.1
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางาน
ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละจําแนกตามระดับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ระดับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เสี่ยงต่ํา
เสี่ยง
อันตราย
ติด
รวม

จํานวน
174
80
33
35
322

รอยละ
54.0
25.0
10.0
11.0
100.0

จากตาราง 2 พบว า กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ มี ร ะดั บ พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล แ บบเสี่ ย งต่ํ า
รอยละ 54.0 รองลงมาแบบเสี่ยง รอยละ 25.0 แบบอันตราย รอยละ 10.0 และแบบติด รอยละ 11.0
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ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริมกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ตาราง 3 แสดงการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
df

χ2

P-value

ปจจัยนํา
เพศ

2

25.312

0.000**

อายุ

2

11.666

0.003*

อาชีพ

2

6.712

0.035*

การศึกษา

2

3.200

0.202

รายได

2

35.137

0.000**

คานิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

2

31.284

0.000*

การรับรูผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

2

16.063

0.000*

อิทธิพลของสถานที่

2

31.345

0.000**

อิทธิพลของเทศกาล

2

61.021

0.000**

การเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล
การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล

2
2

12.309
12.294

0.006*
0.002*

2

4.638

0.098

อิทธิพลของเพื่อน

2

12.474

0.002*

สัมพันธภาพในครอบครัว

2

17.088

0.000**

2

42.498

0.000**

ปจจัย

ปจจัยเอื้อ

ปจจัยเอื้อ
บุคคลในครอบครัว

การปฏิบัติตามกฎหมายของผูจําหนายแอลกอฮอล
หมายเหตุ: * = P-value < 0.05 , ** = P-value < 0.001

จากตาราง 3 พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ไดแก เพศ (P-value < 0.001) อายุ (P-value = 0.003) รายได (P-value < 0.001) อาชีพ (P-value = 0.035)
คานิยมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.000) การรับรูผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.000)
อิทธิพลของสถานที่ (P-value < 0.001) อิทธิพลของเทศกาล (P-value < 0.001) การเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.006)
การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล (P-value = 0.002) อิทธิพลของเพื่อน (P-value = 0.006) สัมพันธภาพในครอบครัว (P-value
< 0.001) การปฏิบัติตามกฎหมายของผูจําหนายแอลกอฮอล (P-value < 0.001)
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วิจารณและสรุปผล
ผลการศึ ก ษาพบว า เพศชายมี ก ารดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ม ากกว า เพศหญิ ง ในกลุ ม วั ย ทํ า งานเหมื อ นกั น
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของศูนยวิจัยปญหาสุรา ที่พบวาประชากรที่ดื่มสุราสวนใหญเปนเพศชายมีอายุอยูในชวงกลุม
วัยทํางาน ซึ่งยิ่งสอดคลองกับขอมูลการสํารวจของจังหวัดแพร พบวาประชากรชวงอายุระหวาง 20-30 ป เพศชายบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลสูงกวาเพศหญิง ชวงอายุระหวาง 40-50 ป เพศชายก็บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูงกวาเพศหญิง
และชวงอายุระหวาง 60 ปขึ้นไป เพศชายก็บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูงกวาเพศหญิงเหมือนกัน ซึ่งกลุมคนที่กลุมตัวอยางดื่ม
ดวยมากที่สุดคือเพื่อน แลวความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมตัวอยาง พบวาสวนใหญดื่มเดือนละครั้งหรือ
นอยกวา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของวิเชียร มีบุญล้ํา (2552) ผลการศึกษาพบวา บุคคลที่ดื่มแอลกอฮอลดวยมาก
ที่สุดคือ เพื่อนและความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลคือดื่มเดือนละครั้งหรือนอยกวา สวนปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และ
ปจจัยเสริมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางาน ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลตาเหลา อําเภอลอง จังหวัดแพรดังนี้
ปจจัยนําที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางาน ไดแก เพศ อายุ รายได
คานิยม การรับรูผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอนันตศักดิ์ ดาวโคกสูง (2550)
ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ คานิยม และการรับรูผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
ปจจัยเอื้อที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางาน ไดแก การผลิตอิทธิพล
ของสถานที่ การเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล อิทธิพลของเทศกาล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของรณชัย ทิพยมณฑา (2555) ผล
การศึกษาพบวา การผลิต สถานที่ เปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องแอลกอฮอลอยูในระดับปานกลาง
การศึกษาของอนันตศักดิ์ ดาวโคกสูง (2550) ผลการศึกษาพบวา การเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางาน รวมถึงสอดคลองกับการศึกษาของปาลิตา ยอดวงค (2555)
ผลการศึกษาพบวา งานประเพณี เทศกาลตาง ๆ ของผูใหญเปนเรื่องปกติ
ปจจัยเสริมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมวัยทํางาน ไดแก อิทธิพลของเพื่อน
สัม พัน ธภาพในครอบครัว การปฏิบัติต ามกฏหมายของผูจําหนายเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล ซึ่ง สอดคลองกั บการศึกษา
ของดุษฎี แสงคํา (2552) ผลการศึกษาพบวาบุคคลในครอบครัวสงผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงการศึกษา
ของปาลิตา ยอดวงค (2555) กับวิเชียร มีบุญล้ํา (2552) ผลการศึกษาพบวา สาเหตุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรก
เพราะเพื่อนชวน แลวสอดคลองกับการศึกษาของดุษฎี แสงคํา (2552) ผลการศึกษาพบวา สัมพันธภาพในครอบครัวและ
การปฏิบัติตามกฎหมายของผูจําหนายแอลกอฮอลอยูในระดับปานกลางมีผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
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ขอเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษา พบวารายไดตอเดือนของกลุมตัวอยางมีความไมเพียงพอของรายไดมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดังนั้นหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน บุคลากรสาธารณสุข ควรมี
การรณรงคสงเสริมเรื่องขอเสียจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหมากขึ้น เพียงแคสื่อจากโฆษณาทางโทรทัศนคงไม
เพียงพอ ตองทําใหประชาชนเห็นวาการนําเงินที่ไดจากการทํางานไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาดื่มเปนการทําใหสิ้นเปลือง
คาใชจายไมมีเงินเหลือเก็บ สงผลทําใหคุณภาพชีวิตตกต่ํา
2. จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูผลการทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับสูง
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตเนื่องจากวามีสถานที่ผลิตแอลกอฮอลอยูในชุมชนซึ่งงาย และ
สะดวกในการหาซื้อมาบริโภคทําใหอัตราการบริโภคแอลกอฮอลไมลดลงมีแตเพิ่มขึ้น ดังนั้นควรมีการรวมตัวกันของภาคีภาค
สวนในชุมชนทุกฝาย รวมกันทําประชาคมหามาตราการของชุมชนเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล แลวหาขอสรุป ใหเปน
แนวทางปฏิบัติของชุมชน
3. จากผลการวิจัยพบวา อิทธิพลของเพื่อนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเพื่อน
มักจะชวนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือเพื่อนที่คบมักชอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จึงเห็นควรวาหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ
ควรจัดทําโครงการใหประชาชนหันมาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ลดโอกาสใหประชาชนเอาเวลาไปจับกลุมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล โดยการสรางแรงจูงใจหรือสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมที่เอื้อตอการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง โดยการสงเสริม ให
มีกิจกรรมการเลนกีฬา ปลูกผักสวนครัว ทําอาชีพเสริมภายในชุมชน เปนตน

กิตติกรรมประกาศ
การคนควาแบบอิสระฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก ดร.รุง วงศวัฒน
ที่ ก รุ ณ าให คํ า ปรึ ก ษา ชี้ แ นะแนวทางอั น เป น ประโยชน ต อ การศึ ก ษา ตลอดจนได รั บ การช ว ยเหลื อ การตรวจสอบ
หาความเชื่อมั่นและแกไขแบบสอบถามจาก ดร.สมคิด จูหวา ดร.สมชาย จาดศรี และดร.อนุกูล มะโนทน จนการศึกษาครั้ง
นี้เสร็จสมบูรณผูศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ นายศิริ ไชยเนตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตาเหลา ขอขอบพระคุณ
ผู นํ า ชุ ม ชน อสม. ที่ ป ระสานกลุ ม เป า หมายในการเก็ บ ข อ มู ล ภาคสนามและกลุ ม ตั ว อย า งในเขตพื้ น ที่ การศึ กษาที่ ให
ความรวมมือในการใหขอมูลเปนอยางดี
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การศึก ษาครั ้ง นี ้เ ปน การศึก ษาเชิง พรรณนา มีว ัต ถุป ระสงคเ พื ่อ ศึก ษาพฤติก รรมการดื ่ม เครื ่อ งดื ่ม
แอลกอฮอลข องวัย รุน แบบแผนการดื่ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอลข องวัย รุน และปจ จัย ที่มีค วามสัม พัน ธกับ พฤติก รรม
การดื่ม เครื่องดื่ม แอลกอฮอลข องวัยรุน ใชวิธีการสุม อยา งเปนระบบ โดยศึกษากับกลุมตัวอยาง จํานวน 213 คน เก็บ
รวบรวมขอ มูล โดยใชแ บบสอบถาม วิเ คราะหข อ มูล โดยใชก ารแจกแจงความถี่ รอ ยละ คา เฉลี่ย สว นเบี่ย งเบน
มาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน Chi-square
ผลการวิจัยพบวา วัยรุนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลรอยละ 50.7 เครื่องดื่มที่ดื่มมากที่สุด คือ เบียร รอยละ 27.0
ผลกระทบตอตัวเองที่พบมากที่สุดคือ อาการไมพึงประสงครอยละ 43.5 ผลกระทบจากการดื่มของผูอื่นที่พบมากที่สุดคือ
ปญหาตอความสัมพันธกับครอบครัวรอยละ 11.7 สาเหตุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสวนใหญอยากลองรอยละ 74.1
สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก อายุ
ระดับการศึกษา และปจจัยสนับสนุนทางการตลาด
คํ า สํ า ค ัญ :

พ ฤ ต ิก ร ร ม ก า ร ดื ่ม เ ค รื ่อ ง ดื ่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล  ว ัย รุ น
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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
สัง คมไทยในปจจุบันไดเ ปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสูสัง คมเมื อง ซึ่ง ทํ าใหมี
การพบปะสังสรรคกันมากขึ้น ทําใหเกิดปญหาการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยจากการโฆษณา และการซื้อขายที่งาย
และสะดวกทําใหปจจุบันปญหาการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดมีมากขึ้นในกลุมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีอัตรา
การเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ โดยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาต า ง ๆ มากมาย คื อ ป ญ หาด า นสุ ข ภาพ ป ญ หา
ดานครอบครัว ปญหาอุบัติเหตุทางถนนและปญหาอาชญากรรม ซึ่งทําใหสงผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจของประเทศ
(กนิษฐา ไทยกลา, 2550) โดยในป พ.ศ. 2551 รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล สาระสําคัญ
คือ หามมิใหผูใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานศึกษาและหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานศึกษา รวมทั้งหาม
มิใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกบุคคลที่มีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ. 2551, 13 กุมภาพันธ 2551, หนา 34-49) เพื่อเปนการควบคุมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล การขาย จําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแกกลุมเยาวชน กลุมวัยรุน นักเรียน นักศึกษา และเปนการลดปญหาและผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อเสริมสรางสุขภาพรางกายของประชาชนใหมีสุขภาพที่แข็งแรงไมถูกบั้นทอนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมทั้ง
เปนการสรางความตระหนักถึงพิษภัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเปนการปองกันกลุมวัยรุนไมใหเขาถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลไดโดยงายและสะดวก
โดยสถานการณในระดับประเทศพบวา ความชุกของนักดื่มไทยในกลุมประชากรผูใหญ (อายุ 15 ปขึ้นไป) เทากับ
รอยละ 31.5 หรือ 1 ใน 3 ของคนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระยะเวลา 12 เดือน ในกลุมวัยรุนที่มีอายุ 15-19 ป
ซึ่งเปนชวงอายุที่ต่ํากวาอายุที่สามารถเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดตามกฎหมาย มีความชุกของนักดื่มเทากับรอยละ 14
หรือ 1 ใน 7 ของวัยรุน ไทยที่เขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดกอนอายุตามที่กฎหมายไดกําหนด ภูมิภาคที่มีความชุกของนัก
ดื่มในกลุมผูใหญทั่วไปสูงมากกวาพื้นที่อื่น 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 ภาคที่มี
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สัดสวนการดื่มประจําและการดื่มหนัก ไดแก ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ซึ่งพฤติกรรมตาง ๆ เหลานี้ พบมากที่สุด
ในภาคเหนื อ คื อ พฤติ กรรมการดื่ม ในที่ส าธารณะ รอ ยละ 56.1 การดื่ ม แล วขั บขี่ ยานพาหนะ รอ ยละ 43.1 การดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลนอกระบบ ภาษี รอยละ 21 เมื่อพิจารณาดัชนีคะแนนความเสี่ยงตอปญหาแอลกอฮอลในระดับ
ภู มิ ภ าค พบว า ภาคที่ มี ค า ดั ช นี ค ะแนนสู ง สุ ด คื อ ภาคเหนื อ ตามมาด ว ย ภาคกลาง และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตามลําดับ
โดยความชุกของนักดื่มในประชากรวัยรุน (อายุ 15-19 ป) พบมาก ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งพบวาจังหวัดพะเยา
เป น จั ง หวั ด ที่ มี ค วามชุ ก นั ก ดื่ ม ในประชากรวั ย รุ น สู ง สุ ด (ร อ ยละ 30.4) รองลงมา คื อ สุ โ ขทั ย แพร น า น ตามลํ า ดั บ
ซึ่งจังหวัดเหลานี้มีเขตติดตอกับจังหวัดลําปางมีการเขาศึกษาในจังหวัดลําปางของวัยรุน ทําใหเกิดการกระจายความชุก
ในพื้นที่จังหวัดลําปางดวย
เนื่องจากเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานศาลาไชย มีวัยรุน (อายุ 10-19 ป) จํานวน 452 คน
และเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานศาลาไชย มีรานจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลจํานวน 10 ราน
รานอาหารจํานวน 3 ราน อีกทั้งเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานศาลาไชย มีที่ตั้งอยูใกลเขตอําเภอเมืองลําปาง
ซึ่งมีรานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลและสถานบันเทิงตาง ๆ จํานวนมาก ซึ่งตามสภาพความเปนจริงของวัยรุนในการดื่ม
เครื่องดื่ม แอลกอฮอลเ กิด จากสาเหตุห ลาย ๆ ดาน ดัง นี้ (1) เพื่อ นชักชวนใหดื่ม การเขากลุม เพื่อนและตองการเป น
ที่ยอมรับของเพื่อนเมื่อเกิดการชักชวนจากเพื่อนจึงยอมดื่มตามเพื่อน (2) เพื่อความสนุกสนาน เมื่อรวมวงกับเพื่อน ๆ
แลวเกิดความสนุกสนาน (3) ถูกยุ ถูกทาทายใหดื่มสุรา เชน “ไมดื่มไมใชชาย” “ถาเปนชายจริงตองดื่ม” (4) ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลตามเทศกาลดื่ม เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน (5) ดื่มเพื่อคลายความทุกข เมื่อมีความทุกขใจการดื่มสุราจะทําใหผู
ดื่มมีความรูสึกตัวนอยลง มีความสนุกเพิ่มขึ้น อยากสนุกมากขึ้นจึงทําใหลืมความทุกขใจไดชั่วขณะ (6) ดื่มเพื่อลดปมดอย
โดยการแสดงพฤติกรรมเดน การดื่ม สุราทําใหเ กิด ความกลาที่จะแสดงพฤติกรรมที่ในสภาวะปกติไมกลาแสดงออก
แสดงพฤติกรรมตาง ๆ โดยไมคํานึงผลเสียที่ตามมาจากการแสดงพฤติกรรมนั้น (http://beernim.blogspot.com/)
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานศาลาไชย ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานที่จะทําให
ทราบถึงสถานการณที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน ซึ่งจะชวยประเมินหรือคาดการณ
แนวโน ม พฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ข องวั ย รุ น ในเขตโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลบ า นศาลาไชย
ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จัง หวัดลําปาง และใชเ ปน แนวทางในการปองกันและแกไขปญหาจากพฤติกรรมการดื่ม
เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอลข องวัยรุ นในเขตโรงพยาบาลสง เสริ ม สุข ภาพตํ าบลบานศาลาไชย ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนใหแกหนวยงานอื่นและผูที่เกี่ยวของ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน
2. เพื่อศึกษาแบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ กลุมประชากรวัยรุนอายุ 10–19 ป ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานศาลาไชย ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง จํานวนทั้งหมด 452 คน คํานวณหาขนาดของกลุม
ตั ว อยางจากสูตรของ Taro Yamane ไดกลุม ตัว อยา งจํานวน 213 คน ใชวิธีการสุม ตัวอยา งแบบเปน ระบบ (Systemic
sampling)
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้ง นี้ คือ แบบสอบถาม ที่ผูวิจัยไดออกแบบจากการศึกษา แนวคิด
ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีทั้งหมด 4 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับแบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สวนที่ 4 ปจจัยสนับสนุนทางสังคมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล และปจจัยสนับสนุนทางการตลาดของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
นําแบบสอบถามเพื่อการวิจัยพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) จากผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแกไข ปรับปรุง เพื่อใหมีความ
เขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย จากนั้นนําแบบสอบถามที่แกไขตามคําแนะนําแลวมาดําเนินการ
ทดสอบกับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได ทดสอบความเชื่อมั่น โดยวิธีการใช
สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่ ง สามารถวิ เ คราะห ค า ความเชื่ อ ถื อ ได ข อง
แบบสอบถามเทากับ 0.8
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดย การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร (Chi-Square)

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไปของวัยรุนกลุมตัวอยาง
ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 53.5 ชวงอายุของวัยรุนที่เขารวมการศึกษา คือ
ช ว งอายุ 10-14 ป ร อ ยละ 46.0 ช ว งอายุ 15-19 ป ร อ ยละ 54.0 โดยมี อ ายุ เ ฉลี่ ย 14.9 ป (S.D. = 2.8) ด า นสถานะ
การศึกษากําลังศึกษา รอยละ 94.80 ระดับการศึกษากลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมากที่สุด
ร อ ยละ 31.0 ผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม (GPA) วั ย รุ น ส ว นใหญ มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม 2.01-3.00 ร อ ยละ 63.9
ผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม 3.01-4.00 ร อ ยละ 34.2 และผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม 1.01-2.00 ร อ ยละ 1.9 ตามลํ า ดั บ
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โดยค า เฉลี่ ย ของผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมของกลุ ม ตั ว อย า ง คื อ 2.89 (S.D. = 0.5) ด า นรายได ส ว นใหญ ไ ม มี ร ายได
รอยละ 51.2 บุคคลที่พักอาศัยดวยสวนใหญอาศัยอยูกับพอแม รอยละ 57.7
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ตาราง 1 แสดงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน
พฤติกรรมการดื่ม
จํานวน
รอยละ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
108
50.7
ดื่ม
105
49.3
ไมดื่ม
รวม
213
100.0
การดื่มตามประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เบียร
30
27.8
เหลาสี
25
23.1
ไวนคูลเลอร
21
19.4
เหลาขาว
15
13.9
เหลาปน
11
10.2
ไวนองุน
6
5.6
รวม
108
100
จากการศึกษา พบวา กลุมตั วอยางมีพฤติกรรมเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 50.7 ไมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล รอยละ 49.3 ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่กลุมตัวอยางนิยมดื่มมากที่สุดคือ เบียร
2. ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ตาราง 2 แสดงผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผลกระทบ
จํานวน (n = 108)
ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของตนเอง
1. อาการไมพึงประสงค
47
2. อุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ
30
3. ผลเสียตอการเรียน
34
4. การหยุด/ขาด/ลาเรียน
32
5. เคยเกิดปญหาทางการเงิน
25
6. ปญหาจนทําใหตองเสียคาใชจาย
13
7. ถูกตํารวจจับในขอหาเมาแลวขับ
7
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รอยละ

Mean (S.D.)

Min-Max

43.5
27.8
31.5
29.6
23.2
12.0
6.5

2.3 (1.5)
1.4 (0.5)

1-10
1-2

2.0 (1.0)
2.1 (1.9)
2.1 (1.9)
1.0 (0.0)

1-4
1-10
1-2
1

ตาราง 2 (ตอ)
ผลกระทบ
จํานวน (n = 108)
8. ผลกระทบตอความสัมพันธในครอบครัว
15
9. ผลกระทบตอความสัมพันธในกลุมเพื่อน
24
10. เหตุทะเลาะวิวาททําราย/รางกายกับผูอื่น
9
11. ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของตนเอง
ไมมีเลย
18
มีเล็กนอย
50
มีปานกลาง
20
มีมาก
15
มีมากที่สุด
5
ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของผูอื่น
1. อุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ
19
2. ผลกระทบตอความสัมพันธในครอบครัว
25
3. ผลกระทบตอความสัมพันธในกลุมเพื่อน
23
4. ทะเลาะวิวาททํารายรางกายจากการดื่มของ
7
ผูอื่น
5. ผลกระทบต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต จากการดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูอื่น
ไมมีเลย
105
มีเล็กนอย
52
มีปานกลาง
42
มีมาก
10
มีมากที่สุด
4
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รอยละ
14.0
22.2
8.3

Mean (S.D.)

Min-Max

1.4 (0.5)

1-2

1.8 (0.4)

1-2

1.6 (0.9)

1-2

17.0
46.0
18.0
14.0
5.0

8.9
11.7
10.8
3.3

49.3
24.4
19.7
4.7
1.9

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ตาราง 3 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
𝑥2
0.049
1.314
0.789
1.183
0.803
4.547
1.626
21.741

ปจจัย
เพศ
อายุ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับการศึกษา
การมีรายได
บุคคลที่พักอาศัย
ปจจัยสนับสนุนทางสังคม
ปจจัยสนับสนุนทางการตลาด

P-value
0.825
0.000**
0.375
0.000**
0.370
0.103
0.444
0. 000**

หมายเหตุ: ** p-value = 0.01 * p-value = 0.05
จากผลการศึกษา พบวา อายุ ระดับการศึกษา และปจจัยสนับสนุนทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนเพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การมี
รายได บุคคลที่พักอาศัย ปจจัยสนับสนุนทางสังคม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน

วิจารณและสรุปผล
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน พบวา วัยรุนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงชีวิตที่ผานมา
รอยละ 50.70 ซึ่งสูงกวาผลการสํารวจอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชากรไทยทั่วประเทศที่มีอายุตั้งแต
15 ปขึ้นไป ของรายงานสถานการณสุรา พ.ศ. 2550 ที่พบวาดื่มแอลกอฮอลในชวงชีวิตที่ผานมารอยละ 31.50 และสูงกวา
ผลการสํ า รวจพฤติ ก รรมการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ข องประชากรไทยทั่ ว ประเทศที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต 15 ป ขึ้ น ไป
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2550 ที่พบวาดื่มในชวงชีวิตที่ผานมารอยละ 36.8
อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน โดยพบวา วัยรุนกลุมตัวอยางที่ดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีอายุเฉลี่ย 14.9 ป (S.D. = 2.8) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ รัชดาภรรณ กาวีวงศ (2548)
ที่ศึกษาความชุกในการเสพสุราของวัยรุน และพฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัว ตามการ รับรูข องวัยรุนที่เสพสุรา
ในกิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาในวัยรุนที่เปนนักเรียนมัธยม และการศึกษาในนักเรียนปรับสภาพชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 และปที่ 4 ในจังหวัดสุโขทัย (กรมสุขภาพจิต, 2547) พบวาความชุกใกลเคียงกัน โดยผลการศึกษาเริ่ม
ดื่มเมื่ออายุ 15 ป มากที่สุด สอดคลองกับการศึกษา การทําหนาที่ของครอบครัวตามการรับรูของเด็ก วัยรุนที่เสพสุรา
ในจังหวัดแพรของสุนันทา ศิริวาท (2548) มีอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่ม 17.5 ป
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ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน โดยพบวา กลุมตัวอยางมี
ระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมากที่สุด รอยละ 31.00 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของการศึกษาของ
กมลทิพย วิจิตรสุนทรกุล (2542) และสาวิตรี อัษณางคกรชัย และคณะ (2548) ที่พบวานักเรียนระดับชั้นโตกวามีอัตรา
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวานักเรียนระดับชั้นเล็ก ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่เด็กโตมีอายุมากและมีการรับรูมากกวา
เด็กชั้นเล็ก การมีเพื่อนและมีสังคมมากขึ้น
ปจจัยสนับสนุนทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของน้ําฝน ตรันเจริญ (2553) ที่พบวากลุมตัวอยางมีความเห็นวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพล
ตอการบริโภคเครื่องดื่มเปนความสําคัญอันดับแรก
ขอเสนอแนะ
1. ผลจากการศึกษาสามารถนําไปเปนแนวทางในการรณรงคใหความรูแกวัยรุนเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล ควรมี
การจัดกิจกรรม หรือ พัฒนาเพิ่มความรู ความเขาใจและความตระหนักถึงโทษที่เกิดจากการดื่มสุราที่สงผลตอ สังคม
เศรษฐกิจ ครอบครัว และสุขภาพอนามัยของวัยรุน และเปนขอมูลใหแกทีมบุคลากรสาธารณสุข สําหรับวางแนวทาง
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวัยรุน โดยสามารถใชสื่อตาง ๆ เชน สื่อโฆษณา สื่อ
โทรทัศน เปนตน เปนสื่อกลางในการเรียนรู เนื่องจากสื่อมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน
2. ควรมีการศึกษาในกลุมตัวอยางที่มีความเจาะจง เชน กลุมวัยรุนชาย กลุมวัยรุนหญิง และควรมีการศึกษา
ปจจัยดานอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ผูวิจัยไดศึกษาไป เชน วัฒนธรรม จิตวิทยา ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
การสูบบุหรี่ในวัยรุน เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีความสัมพันธตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนที่หลากหลาย

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จลงได ดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจากผูทรงคุณวุฒิ ดร.อนุกูล มะโนทน
ดร.สมชาย จาดศรี และดร.สมคิด จูหวา ที่ไดใหความเมตตาตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ทั้งดานวิชาการและ
ข อ เสนอแนะ ตลอดจนข อ คิ ด เห็ น ที่ เ ป น ประโยชน ทํ า ให วิ จั ย มี ค วามสมบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น ขอขอบพระคุ ณ อาจารย
คณะแพทยศาสตร สาขาสาธารณสุขศาสตรทุกทาน ที่ไดใหวิชาความรู และแนวคิดตลอดหลักสูตร
ขอขอบพระคุณทานสาธารณสุขอําเภอเกาะคา คณะเจาหนาที่สาธารณสุขอําเภอเกาะคา ทุกทาน ที่อํานวยความ
สะดวกในการเก็บขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้
ขอขอบคุณวัยรุนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานศาลาไชย ทุกคนที่ไดใหความรวมมือใน
การตอบแบบสอบถามแกผูวิจัยเปนอยางดี

579

เอกสารอางอิง
กมลทิพย วิจิตรสุนทรกุล (2542). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียน
อาชีวศึกษาชายในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ. วท.ม. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร),
มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร.
กนิษฐา ไทยกลา. (2553). กลยุทธการสงเสริมการตลาดแบบออนไลนของเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทย.
ม.ป.ท.;ม.ป.พ.
กรมสุขภาพจติ. (2547). การทบทวนองคความรูและงานวิจัยที่เกี่ยวของในเรื่องระบาดวิทยาของปญหาสุขภาพจิต
และโรคทางจิตเวช. กรุงเทพมหานคร: องคการสงเคราะหทหารผานศึก.
นิ่ม. (2554). วัยรุนกับแอลกอฮอล. สืบคนเมื่อ 16 ธันวาคม 2557, จาก http://beernim.blogspot.com/)
น้ําฝน ตรันเจริญ. (2553). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคเครื่องดื่ม Functional Drink ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. รายงานวิจัย ศ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551. (13 กุมภาพันธ 2551). ราชกิจจานุเบกษา. หนา 34-49.
รัชดาภรรณ กาวีวงค. (2548). ความชุกในการเสพสุราของวัยรุนและพฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัว
ตามการรับรูขอวัยรุนที่เสพสุราในเขตกิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม. การคนควาแบบอิสระ
พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช). มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.
สาวิตรี อัษณางคกรชัย และคณะ. (2543). รายงานการทบทวนองคความรู เรื่องมาตรการในการปองกันและ
แกไขปญหาจากแอลกอฮอล. ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน.
สุนันทา ศิริวาท. (2548). การทําหนาที่ของครอบครัวตามการรับรูของเด็กวัยรุนที่เสพสุราในจังหวัดแพร.
การคนควาแบบอิสระ พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.
สุรศักดิ์ ไชยสงค, กัณณพนต ภักดีเศรษฐกุล และทักษพล ธรรมรังสี. (2554). รายงานสถานการณการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลรายจังหวัด พ.ศ. 2554 (พิมพครั้งที่ 1). นนทบุรี: บริษัท เดอะ กราฟโก ซิสเต็มส
จํากัด.

580

พฤติกรรมการดื่มและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของประชาชน
ในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานจอมปง ตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง
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บทคัดยอ
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการดื่ ม ผลกระทบจากการดื่ ม และป จ จั ย ที่ มี ผ ล
ตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชนในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานจอมปง ตําบลนาแกว
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจในกลุมตัวอยาง จํานวน 187 คน พบวากลุ่มตัวอย่า งส่วนใหญ่
มีระดับความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับสูง รอยละ 70.1 และมีพฤติกรรมการดื่ม อยูในระดับปานกลาง
รอยละ 46 นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากการดื่มในดานสุขภาพ รอยละ 2.70 ในดานครอบครัว รอยละ 4.80 และในดานสังคม
รอยละ 0.50 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธ พบวาระดับการศึกษา มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล (P-value < 0.05) สวนปจจัยอื่น ๆ เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับความรู ไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการวิ จั ยนี้ สามารถนํ าไปกํ าหนดรู ปแบบของการวางแผนป องกั นการดื่ มและผลกระทบจากการดื่ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอลของประชาชนในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานจอมปงตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ตอไป
คําสําคัญ: พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 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
องค ก ารอนามั ย โลกครั้ ง ที่ 32 ได ร ะบุ ใ ห ป  ญ หาสาธารณสุ ข เนื่ อ งมาจากการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล เป น ป ญ หา
สาธารณสุขที่สําคัญ โดยองคการอนามัยโลกไดจัดใหเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสารเสพติดประเภทหนึ่งที่ออกฤทธิ์ทําลาย
จิตประสาท ซึ่ง ประชากรโลกกว า 2 พันลานคนดื่ ม สุรา และมีปริ ม าณการดื่ม สุราบริสุทธิ์เ ฉลี่ย 5.1 ลิต รตอคนตอ ป
ในจํานวนนี้กวา 76.3 ลาน (World Health Organization, 2004) จากการจัดอันดับการบริโภคสุราในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
ขององคก ารอนามั ยโลก พบว าประเทศไทยมีก ารบริ โภคสุ ร าเปน อั นดั บ 5 ของโลก คิด เปน การบริ โ ภคเทา กับ 7.13
แอลกอฮอลบริสุทธิ์ตอคนตอป เบียร เปนอันดับที่ 85 ของโลกคิดเปนปริมาณการบริโภคเทากับ 1.31 ลิตร แอลกอฮอล
บริสุทธิ์ตอคนตอป และบริโภคไวนเปนอันดับที่ 124 ของโลกคิดเปนปริมาณการบริโภคเทากับ 0.04 ลิตรแอลกอฮอล
บริสุทธิ์ตอคนตอป (World Health Organization, 2004)
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอลของประชากร พบวา ภาคเหนือ
มีอัตราการบริโภคหรือสัดสวนของนักดื่มสูงถึง รอยละ 39.4 ซึ่งสูงกวาภาคอื่น ๆ และเมื่อพิจารณาคาดัชนีคะแนน ความเสี่ยง
ตอปญหาแอลกอฮอล ยังพบวา 10 จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก จ.พะเยา ปราจีนบุรี แพร พิษณุโลก เชียงใหม เชียงราย
รอยเอ็ด สุโขทัย ลําปาง และแมฮองสอน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2550)
จากสภาพปญหาและอุบัติการณของการดื่มสุราในภาคเหนือและจังหวัดลําปางมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เปนปญหา
ที่ตองดําเนินการแกไข ดังนัน้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่ม ผลกระทบจากการดื่ม และปจจัย
ที่มีผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชนในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานจอมปง
ตําบลนาแกวอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษาไปวางแผนปองกัน และแกปญหาการดื่มและ
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ผลกระทบจากการดื่ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอลข องประชาชน ในเขตรับ ผิด ชอบของโรงพยาบาลสง เสริ ม สุข ภาพตําบล
บานจอมปง ตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ตอไป

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีตัวแปรตาง ๆ ที่สัมพันธกันดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยทั่วไป
- เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ความรูเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ภาพ 1 แสดงแผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนกลุมประชากรที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานจอมปง ตําบลนาแกวอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ในพื้นที่ 4 หมูบาน ชึ่งไดมาจากการสํารวจพฤติกรรม
ทางดานสุขภาพของประชาชนในปงบประมาณ 2556 จํานวน 365 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยคํานวณเพื่อหา
ขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากรทั้งหมด โดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ในระดับความเชื่อมั่น 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)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถาม ที่ผูศึกษาไดสรางขึ้น ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานทั่วไป ขอมูล
ความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยใชแบบประเมินความรู ชนิดเลือกตอบแบบ ถูก ผิด ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวน 3 ระดับความคิดเห็น และขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาติดตอประสานงานกับสาธารณสุขอําเภอเกาะคา ผูนําหมูบาน ประชาชนกลมตัวอยาง และผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานจอมปง ตําบลนาแกวอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เพื่อขอขอมูลและขอความรวมมือ
ในการดําเนินการวิจัย มีการชี้แจงแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม มีการวิเคราะหขอมูล แปรผล
ขอมูล โดยใชโปรแกรม SPSS และเขียนรายงานการวิจัย
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ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการดื่ม ผลกระทบจากการดื่ม และปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชาชนในเขตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานจอมปง ตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง มีการเก็บกลุมตัวอยาง จํานวน 187 คน โดยใชแบบสอบถาม
จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 73.30 และเปนเพศหญิง
รอยละ 26.70 อายุสวนใหญอยูในชวง 51-60 ป รอยละ 29.90 ระดับการศึกษาสูงสุด มีระดับการศึกษาประถมศึกษา
รอยละ 55.60 มีอาชีพหลัก รับจางทั่วไป รอยละ40.10 มีรายได 5,001-10,000 บาท รอยละ 54.50
ตาราง 1 ระดับความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล

จํานวน

รอยละ

7
49
131
187

3.7
26.2
70.1
100.0

ความรูระดับต่ํา
ความรูระดับปานกลาง
ความรูระดับสูง
รวม

จากตาราง 1 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยูในระดับสูง (รอยละ 70.1)
ระดับปานกลาง (รอยละ 26.2) และระดับต่ํา (รอยละ 3.7) กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับเรื่องการดื่มสุราเปน
สาเหตุทําใหเกิดโรคมะเร็งที่อวัยวะตาง ๆ ของรางกายมีคาคะแนนตอบถูกมากที่สุด รอยละ 98.4 รองลงมาคือความรู
เกี่ยวกับบานพัก/ที่พักสวนบุคคลในสถานที่ราชการสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลได มีคาคะแนนตอบถูก รอยละ 97.3
และปจจุบัน มีกฎมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีคาคะแนนตอบถูก รอยละ 96.8 และพบวาความรู
เกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาฬหบูชา วันเขาพรรษา ประเทศไทยกําหนดใหงดขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล มีคาคะแนนตอบถูกต่ําที่สุด รอยละ 74.3
ตาราง 2 ระดับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
รวม

จํานวน
37
87
63
187

รอยละ
19.8
46.5
33.7
100.0

จากตาราง 2 พบวา กลุม ตัว อยางสวนใหญมีพ ฤติกรรมการดื่ม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล อยูในระดั บปานกลาง
(รอยละ 46.5) ระดับสูง (รอยละ 33.7) และระดับต่ํา (รอยละ 19.8) กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล เกี่ยวกับเรื่องทานดื่มสุราในบริเวณบานของทาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 2.28 จากคะแนนเต็ม 3 รองลงมาคือ
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มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกี่ยวกับเรื่อง ทานดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เมื่อมีงานสังสรรคหรือตามวัน
เทศกาลมีคาเฉลี่ย 2.22 และทานปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนใหดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลมีคาเฉลี่ย 2.21 และพบวาพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เรื่องทุกครั้งที่ทานดื่มสุราทานจะมีอาการเมามากจนไมไดสติมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 1.13
โดยมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดังนี้ ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่นิยมบริโภคมากที่สุด 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) ผลที่เกิดขึ้นจากการดื่ม
พบวาเมาบางเล็กนอย และเมาคอนขางมาก แตยังมีสติรูเรื่อง 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)
เปนผูขับขี่ยานพาหนะภายหลังการดื่มบางครั้ง จํานวน 90 คน (รอยละ 48.10) และพบวากลุมตัวอยางหรือผูอื่นไมเคย
ไดรับบาดเจ็บจากการดื่มแอลกอฮอลจํานวน 185 คน (รอยละ 97.90)
พบผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลดานสุขภาพ รอยละ 2.70 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญจะมีอาการ
กระหายน้ําเกิดขึ้น จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวน 109 คน (รอยละ 58.30) กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยมีปญหา
ดานสุขภาพ ที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจํานวน 182 คน (รอยละ97.30) ในกรณีที่มีปญหาสุขภาพ
จะเขารับการรักษาโดยไมนอนโรงพยาบาล จํานวน 2 คน (รอยละ 1.10) และเขารับการรักษาโดยนอนโรงพยาบาล จํานวน 3 คน
(รอยละ 1.60) สวนใหญไมเคยไดรับอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวน 185 คน (รอยละ 96.90)
ในกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุเขารับการรักษาโดยนอนโรงพยาบาล จํานวน 2 คน (รอยละ 1.10) พบผลกระทบดานครอบครัว
รอยละ 4.80 กลุมตัวอยางสวนใหญทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัวที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากที่สุด
จํานวน 9 คน (รอยละ 4.80) รองลงมา คือ กลุมตัวอยางเอะอะ โวยวายกับคนในครอบครัว ในขณะหรือภายหลังการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวน 6 คน (รอยละ 3.20) และกลุมตัวอยางถูกตํารวจจับจากการดื่มแอลกอฮอลแลวขับขี่ยานพาหนะ
จํานวน 3 คน (รอยละ 1.60) พบผลกระทบดานสังคม รอยละ 0.50 คือกลุมตัวอยางเอะอะ โวยวายกับเพื่อน หรือคนภายนอก
ในขณะหรือภายหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวน 1 คน (รอยละ 0.50) กลุมตัวอยางทะเลาะวิวาทกับเพื่อน หรือคนภายนอก
ในขณะหรือภายหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวน 1 คน (รอยละ 0.50) กลุมตัวอยางถูกวากลาวจากบุคคลรอบขาง
หรือเพื่อนบานใกลเคียงในขณะหรือภายหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จํานวน 1 คน (รอยละ 0.50) และกลุมตัวอยาง
เกิดผลเสียตอความสัมพันธกับเพื่อนฝูงหรือชีวิตสังคม จํานวน 1 คน (รอยละ 0.50)
ตาราง 3 การวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน
ความรู กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ปจจัย
Content
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา

b
1.913

0.119

Beta
0.017
-0.035
0.228
585

t
21.832
0.231
-0.477
3.188

sig
0.000**
0.818
0.634
0.002*

ตาราง 3 (ตอ)
ปจจัย
อาชีพ
รายไดตอเดือน
ระดับความรู

b

Beta
0.048
0.075
-0.005

t
0.673
0.965
-0.768

sig
0.501
0.336
0.443

จากตาราง 3 พบวา จากการวิเคราะหหาความสัมพันธ ระหวางตัวแปรตน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
ตอเดือน ระดับความรู กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวาตัวแปรที่มีผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ไดแก ระดับการศึกษา โดยมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ p < 0.05
และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการถดถอยเทากับ 0.228 และพบวา เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับความรู ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่ p > 0.05

วิจารณและสรุปผล
จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรูอยูในระดับสูง รอยละ 70.1 มีระดับพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ในระดับปานกลาง รอยละ 46.5 สอดคลองกับการศึกษาของ รัตติยา บัวสอน (2556) พบวานักศึกษา
มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในเขต มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล อยูในระดับปานกลาง โดยนิยมบริโภค
เหลาขาว มากที่สุด รอยละ 71.10 มีการดื่มเปนประจํา 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
ผลที่เกิดขึ้นจากการดื่ม พบวาเมาบางเล็กนอย และเมาคอนขางมาก แตยังมีสติรูเรื่อง รอยละ 43.90 มีดื่มชวงเย็น (17.00–23.59 น.)
รอยละ 97.90 มีอาการคุยสนุกมากขึ้นหลังจากการดื่ม รอยละ 72.20 เปนผูขับขี่ยานพาหนะภายหลังการดื่มบางครั้ง รอยละ 48.10
และพบว า กลุ ม ตั ว อย า ง หรื อ ผู อื่ น ไม เ คยได รั บ บาดเจ็ บ จากการดื่ ม แอลกอฮอล จํ า นวน ร อ ยละ97.90 สอดคล อ งกั บ
การศึกษาของสุปราณี สูงแข็ง (2552) กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรการดื่มนาน ๆ ครั้ง ประเภทเครื่องดื่มแอลกอออล
ที่นิยมดื่ม ไดแก ไวน เหลาขาว วิสกี้ เปนเครื่องดื่มที่มีลักษณะพรอมดื่มไมจําเปนตองมีเครื่องดื่มอื่นมาผสมรวม ทําใหงาย
และสะดวกตอการดื่ม และเหลาขาวยังมีราคาถูก สอดคลองกับสํานักงานสถิติแหงชาติที่พบวาแรงงานไทยมีพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ดื่มทุกสัปดาห ดื่มทุกเดือน ดื่มนาน ๆ ครั้ง) รอยละ 45.4 พบผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลดานสุขภาพ รอยละ 2.70 พบผลกระทบดานครอบครัว รอยละ 4.80 สวนใหญทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัว
ที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 4.80 รองลงมา คือ เอะอะ โวยวายกับคนในครอบครัว ในขณะหรือ
ภายหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 3.20 พบผลกระทบดานสังคม รอยละ 0.50 คือเอะอะ โวยวายกับเพื่อน
หรือคนภายนอก ในขณะหรือภายหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 0.50 สอดคลองกับการศึกษาของ อดิศวร
หลายชูไทย และคณะ (2545) พบวา สุราเปนสาเหตุสําคัญของการทะเลาะวิวาท โดยขอมูลแสดงใหเห็นวาครอบครัวผูที่ดื่มสุรา
เปนประจํา มีโอกาสจะเกิดปญหาการทะเลาะวิวาทและทํารายรางกายกับทั้งคนในบานและคนนอกบานไดมากกวาผูดื่ม
เปนครั้งคราว ปญหาที่เกิดในครอบครัวจากการที่สามีดื่มสุราเปนประจํา และทํารายรางกายภรรยาเกิดขึ้น รอยละ 6.2
และภรรยา ที่ดื่มสุราประจําและทํารายสามีเกิดขึ้น รอยละ 5.7 ของผูที่ดื่มเปน และภรรยาที่ดื่มประจํานี้มีโอกาสที่จะถูกคน
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ในบานทํารายรางกายรอยละ 5.5 จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ระดับการศึกษา
ความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ p < 0.05 และพบวา เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับ
ความรู ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ที่ p > 0.05 สอดคลองกับการศึกษาของพงษเดช สารกา
และคณะ (2552) ศึกษากลุมวัยแรงงานภาคอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบวา การศึกษาเปนปจจัยที่มีผลตอการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับการศึกษาของบรรจง ควรคง (2551) ศึกษาการดื่มสุราของวัยรุน พบวา
การศึกษาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการดื่มสุราที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ขอเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาถึงปญหาและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดตาง ๆ รวมกัน และการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลรวมกับเครื่องดื่มชูกําลัง ควรมีการประเมินปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อศึกษาวามีผู
ติดแอลกอฮอลหรือไมเพื่อหาแนวทางในการปองกันแกไขปญหาตอไป โดยตองอาศัยความรวมมือของชุมชน และการชวยเหลือ
สนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนหนวยงานดานสาธารณสุข สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมี
การวางแผนและกําหนดนโยบายรวมกัน เพื่อเฝาระวังและปองกันปญหาที่เกิดจากพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
รวมถึงการจัดใหมีการรณรงคทางสื่อตาง ๆ เพื่อใหประชาชนเกิดความตระหนักถึงโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้ง นี้เ ปนการศึกษาเชิง สํารวจ มีวัต ถุประสงคเ พื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่ม เครื่ องดื่ม แอลกอฮอล
และ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน จํานวน 272 คน โดยการสุมอยาง
อยางเปนระบบ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล โดยใชการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและไคสแควร
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการดื่มอยูในระดับเสี่ยงต่ํา รอยละ 67.30 รองลงมา
ไดแก ระดับเสี่ยง รอยละ 21.70 แบบอันตราย รอยละ 6.60 และ แบบติด รอยละ 4.40 และพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก เพศ อาชีพ และการ
รับรูขาวสารโฆษณา
คําสําคัญ: พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 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
ป จ จุ บัน อั ตราการดื่ม สุ ราที่ เ พิ่ ม ขึ้น ไมไ ด พ บในผู ใ หญ เ พีย งวัย เดีย ว แต ยัง มี วัย รุ นหรื อเยาวชนที่ ดื่ ม เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอลเพิ่มขึ้นจํานวนมาก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนกอนวัยอันควร นับเปนปญหาที่ควรใสใจ เพราะ
การดื่มสุราในชวงการเปนเยาวชนจะสงผลใหมีภาวะสุขภาพที่เปนปญหาในอนาคต และกอใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา เชน
ป ญ หาด า นการเงิ น เสี ย ความสั ม พั น ธ ภ ายในครอบครั ว เสี ย อนาคต หรื อ หนั ก ที่ สุ ด คื อ เสี ย ชี วิ ต การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลคลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการบริโภคของคนไทยในปจจุบัน และผูบริโภคกลุมใหญที่สุดก็คือกลุม
เยาวชน
ในรอบ 40 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2504-2547) อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนไทยเพิ่มขึ้น 33 เทาตัว
และอยูในอันดับที่ 40 ของโลก (WHO, 2004 อางอิงใน ฆัณฑนา ขอนดอก, 2555) และมีอัตราการดื่มเหลากลั่นมากเปน
อันดับ 5 ของโลก ซึ่งเปนตนเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรถึงรอยละ 90 ประชากรอายุตั้งแต 11 ปขึ้นไป มีการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นจากรอยละ 16.8 เปนรอยละ 20.2 (พ.ศ. 2550) โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนอายุ 15-19 ป
มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงที่สุด จากรอยละ 4.7 เปนรอยละ 8 รายงานการสํารวจนี้ทําใหเห็นวาผูที่มีประสบการณการดื่ม
เครื่องดื่ม แอลกอฮอลนั่นมีแ นวโน ม ที่จะยั ง คงดื่ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอลตอไป ซึ่ง เสี่ยงต อการเกิด ปญ หาสุข ภาพหรื อ
อันตรายดานอื่น ๆ
จัง หวัด เชียงใหมมีค วามชุ กของผู ดื่ม เครื่องดื่ม แอลกอฮอลใ นประชากรวั ยรุน (อายุ 15-19 ป) ร อยละ 18.5
(อันดับที่ 17 ของประเทศ) และมีความชุกของผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประชากร (อายุ 20 ปขึ้นไป) มากถึงรอยละ
42.7 (อันดับที่ 14 ของประเทศ) โดยสวนใหญดื่มเบียร รอยละ 67.0 รองลงมาคือ สุราแดง รอยละ 50.5 สุราขาวหรือสุรา
กลั่นชุม ชนรอยละ 41.0 และมี ดัชนีคะแนนความเสี่ยงตอปญหาแอลกอฮอลข องจัง หวั ด อยูที่ 0.660 เปนอั นดับที่ 5
ของประเทศ (ศูนยวิจัยปญหาสุรา, 2554) โรงพยาบาลสง เสริม สุข ภาพตํา บลบานแทนดอกไม ตั้ง อยูตําบลสบเตี๊ย ะ
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม มีประชากรในเขตรับผิดชอบทั้งหมดจํานวน 6,462 คน 11 หมูบาน จากขอมูลจําเปน
พื้นฐานป 2557 (จปฐ.) พบวาครัวเรือนที่ตกเกณฑจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีทั้งหมด 570 ครัวเรือน มีผูดื่ม
ทั้งหมด 679 คน ซึ่งสูงขึ้นกวาป 2556 ที่มีครัวเรือนตกเกณฑจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทั้งหมด 301 ครัวเรือน 250
คน จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนอายุ 15–25 ป ทั้งหมด 849 คน พบจํานวนผูดื่ม
199 คน คิดเปนรอยละ 23.43 (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแทนดอกไม, 10 พฤศจิกายน 2557)
การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเยาวชนเปนสิ่งสําคัญทีจะชวยลดปญหาความเสี่ยง
ต า ง ๆ เพราะกลุ ม เยาวชนอยู ใ นกลุ ม วั ย เรี ย น และเป น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ของประเทศในอนาคต ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า ว
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ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีความสัมพันธกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ของเยาวชนในเขต
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแทนดอกไม ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เพื่อที่จะไดนําขอมูล
ดานพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนและปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของเยาวชนไปวางแผน สรางมาตรการปองกันและรณรงคการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนในเขต
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
กลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ เยาวชนอายุ 15–25 ป ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานแทนดอกไม ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 849 คน คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางจาก
สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 272 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systemic
sampling)
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้ง นี้ คือ แบบสอบถาม ที่ผูวิจัยไดออกแบบจากการศึกษา แนวคิด
ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีทั้งหมด 6 สวน ไดแก
1. ปจจัยสวนบุคคล
2. ประสบการณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
3. ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
4. การรับรูขาวสารโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
5. การเห็นตัวแบบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
6. ความรูเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดย การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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
มากที่ สุ ด ร อ ยละ 32.0 ด า นรายได ก ลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ มี ร ายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ นอยู ร ะหว า ง 5,001–10,000 บาท
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จํ า นวน ร อ ยละ 64.3 โดยมี ร ายได เ ฉลี่ ย 7,586.54 บาท (S.D. = 2648.198) ด า นอาชี พ กลุ ม ตั ว อย า งประกอบอาชี พ
นักเรียนนักศึกษามากที่สุด รอยละ 37.1 รองลงมาคือมีอาชีพรับจาง รอยละ 34.2
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน พบวา สวนใหญมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
แบบเสี่ยงต่ํา รอยละ 67.30 รองลงมา คือ มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบเสี่ยง และมีพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบอันตราย รอยละ 21.70 และ 6.60 ตามลําดับ สวนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบ
ติด รอยละ 4.40
ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องที่มีแอลกอฮอลของเยาวชน
1. ประสบการณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรก
ในชวงอายุต่ํากวา 15 ป รอยละ 53.30 โดยมีอายุเฉลี่ย15.54 ป (S.D. = 1.945) เครื่องดื่มที่ดื่มในครั้งแรกสวนใหญ คือ
เบียร รอยละ 51.80 รองลงมาคือ เหลาแดง และ เหลาขาว รอยละ 21.30 และ 13.60 ตามลําดับ ดานเหตุผลในการดื่ม
ครั้งแรก คือ ความอยากรูอยากลองมากที่สุด รอยละ 39.70 รองลงมา คือ ถูกชักชวนจากเพื่อน รอยละ 25.4
2. ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา กลุมตัวอยางมีคาคะแนนสูงสุดเทากับ 71 คาคะแนนต่ําสุด 29
คาคะแนนเฉลี่ย 45.83 แบงตามระดับทัศนคติ กลุมตัวอยางมีทัศนคติสูง รอยละ 46.30 และมีทัศนคติต่ํา รอยละ 53.70
3. การรับรูขาวสารโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา สื่อที่ทําใหกลุมตัวอยางรูจักเครื่องดื่มแอลกอฮอลคือ
สื่อโทรทัศน รอยละ 23.90 และมีการรับรูสื่อขาวสารโฆษณาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอย รอยละ 42.30 ระดับการ
รับรูของสื่อที่รับรูมาก รอยละ 57.70
4. การเห็นตัวแบบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา อิทธิพลจากพอ-แม เกี่ยวกับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
มีคาคะแนนสูงสุดเทากับ 45 คาคะแนนต่ําสุด 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 แบงตามระดับอิทธิพลจากกลุมเพื่อนตอการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พบวา อิทธิพลจากกลุมเพื่อนมีมาก รอยละ 51.10 อิทธิพลจากกลุมเพื่อนมีนอย รอยละ 48.90 ดานอิทธิพล
จากสิ่งแวดลอม พบวา มีคาคะแนนสูงสุดเทากับ 39 คาคะแนนต่ําสุด 9 คาคะแนนเฉลี่ย 23.50 แบงตามระดับอิทธิพล
จากสิ่งแวดลอมตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา อิทธิพลจากสิ่งแวดลอมที่ไมดีมีมาก รอยละ 43.80 และอิทธิพล
จากสิ่งแวดลอมที่ไมดีมีนอย รอยละ 56.30
5. ความรู เ กี่ ย วกั บ การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล พบว า กลุ ม ตั ว อย า งมี ค ะแนนความรู เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลเฉลี่ยเทากับ 10.90 คะแนน คาคะแนนสูงสุด เทากับ 15 คาคะแนนต่ําสุด เทากับ 5 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.909 แบงตามระดับความรูเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา สวนใหญกลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลสูง รอยละ 57.70 และความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีต่ํา รอยละ 42.30
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
แบบเสี่ยงต่ํา รอยละ 67.30 รองลงมา คือ มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบเสี่ยง และมีพฤติกรรมการดื่ม
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เครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบอันตราย รอยละ 21.70 และ 6.60 ตามลําดับ สวน มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
แบบติด รอยละ 4.40
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ตาราง 1 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล
ปจจัย
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได
อาชีพ
ประสบการณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
การรับรูขาวสารโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
การเห็นตัวแบบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
อิทธิพลจากพอแม
อิทธิพลจากกลุมเพื่อน
อิทธิพลจากสิ่งแวดลอม
ความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล

𝑥2
19.800
2.030
3.706
2.205
24.545
0.215
5.195
6.948

P-value
0.000**
0.362
0.157
0.332
0.000**
0.898
0.074
0.031*

0.032
2.044
0.784

0.860
0.360
0.676

0.667

0.713

หมายเหตุ: *P-value = 0.05, **P-value = 0.001
จากผลการศึกษา พบวา เพศ อาชีพ และการรับรูขาวสารโฆษณาเครื่องดื่ม แอลกอฮอลมีความสัม พั นธกับ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน อายุ ระดับการศึกษา
รายได ประสบการณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การเห็นตัวแบบดาน อิทธิพล
จากพอ-แม อิทธิ พ ลจากกลุม เพื่อ น และอิ ทธิพ ลจากสิ่ง แวดลอม และความรูเ กี่ย วกับการดื่ม เครื่ องดื่ม แอลกอฮอล
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน

วิจารณและสรุปผล
พฤติกกรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน พบวา เยาวชนมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบเสี่ยงต่ํา
ร อ ยละ 67.30 ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของสมพร สิ ท ธิ ส งคราม (2549) เสกสรรค วิ ท ยปรี ช ากุ ล (2550)
และเกรี ยงไกร พึ่ ง เชื้ อ (2555) ที่พ บวา เยาวชนมีก ารดื่ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอลแ บบเสี่ย งต่ํา หรื อเสี่ ยงนอย เนื่องจาก
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กลุมเยาวชนเปนกลุมวัยที่ยังไมสามารถรับผิดชอบตัวเองไดอยางเต็มที่ เชน รายไดยังคงไดรับจากพอ-แม ทําใหพฤติกรรม
การดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับนอย
เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน โดยพบวา เพศชายมีการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ม ากกว า เพศหญิ ง คื อ ร อ ยละ 57.72 และ 42.28 ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของเพี ย งหทั ย
กุ ล มาตย (2550) สุ ภ า ชั ย ประเศี ย ร (2550) ยงยุ ท ธ ยั่ ง ยื น (2552) และปาลิ ด า ยอดวงษ (2555) ที่ พ บว า เพศ
มีความสั ม พัน ธกับ การดื่ม แอลกอฮอลข องของกลุ ม เยาวชน โดยเพศชายจะมีก ารดื่ ม เครื่องดื่ม แอลกอฮอลม ากกว า
เพศหญิง ทั้งนี้เนื่องจาก เพศชายเปนเพศที่มีความอยากรูอยากลอง มีสภาพอารมณที่เปลี่ยนแปลงงาย รวดเร็ว วูวาม
และมีการเจริญเติบโตของรางกายที่สมบูรณ รวมไปถึงคานิยมของคนไทยที่มองวาการที่เพศชายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เปนเรื่องปกติ
อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน โดยพบวา เยาวชนที่ประกอบอาชีพ
มี พ ฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ม ากกว า เยาวชนที่ ยั ง ไม ไ ด ป ระกอบอาชี พ ร อ ยละ 62.87 โดยเยาวชน
ที่ประกอบอาชีพมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบอันตรายสูงถึงรอยละ 4.04 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของจิราพร เยี่ยมขันติถาวร (2550) และสุภาวิดา นิ่มอราม (2553) ที่พบวา สวนใหญบุคคลที่อยูในกลุมแรงงานจะมี
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวา กลุมนักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก กลุมอายุที่ทําการวิจัยอยูในชวง
อายุ 15-25 ป ซึ่งเปนกลุมอายุของนักเรียนและนักศึกษา
การรับรูขาวสารโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของเยาวชน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยขอดุษฎี แสงดํา (2552) และกษิดินทร ไตรทิพย ( 2552) ที่พบวา อิทธิพลของสื่อ
มีความสัม พันธกับพฤติกรรมการดื่ม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล และความสัมพัน ธเปน ไปในเชิง บวกกับพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ทั้งนี้เนื่องจาก ปจจุบันการเขาถึงสื่อหรือขาวสารตาง ๆ เปนไปไดงาย สะดวก และรวดเร็ว รวมไปถึง
ไมมีการควบคุมสื่อตาง ๆ เชน ปายโฆษณา สื่อทางอินเทอรเน็ต จึงเปนการเปดโอกาสใหเยาวชนรับรูขาวสารโฆษณา
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดงายขึ้น และเปนกระตุนใหเยาวชนมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ผลจากการศึกษาในงานวิจัยเลมนี้พบวาเยาวชนมีระดับทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับนอย
และการรับสื่อขาวสารโฆษณามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล จึงควรใชสื่อเปนสื่อกลางใน
การรณรงคใหความรูแกเยาวชนเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีการจัดกิจกรรม หรือรณรงค เชน เสียงตามสาย จัดทําชุด
การเรียนรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลแจกไปยังโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ หรือ พัฒนาเพิ่มความรู ความเขาใจและความ
ตระหนักถึงโทษที่เกิดจากการดื่มสุราที่สงผลตอตนเอง ครอบครัว สังคมเศรษฐกิจ เพื่อเปนการปรับเปลี่ยนทัศนคติตอการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหดีขึ้น ซึ่งจะเปนการลดอัตราการเกิดนักดื่มหนาใหมได รวมไปถึงควรมีการควบคุมสื่อโฆษณาใน
พื้นที่ เชน ปายโฆษณาขนาดใหญ ปายสงเสริมการขาย เปนตน
2.จากการสํารวจขอมูลพบวา เยาวชนกลุมตัวอยางมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกในชวงอายุต่ํากวา 15
ป การควบคุมการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหกับเด็กอายุต่ํากวา 20 ปในพื้นที่ควรมีความจริงจังมากขึ้นกวาเดิม
เนื่องดวยเครื่องดื่มที่ดื่มครั้งแรกสวนใหญคือ เครื่องดื่มประเภทเบียร ซึ่งเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่หาซื้อไดงาย และราคา
ถูก รานคา รานสะดวกซื้อ ในพื้นที่จะตองไดรับคําแนะนําอยางเหมาะสม ตลอดจนใหความรวมมือกับภาคีภาคสวนในการ
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จําหนายสุรา เพื่อเปนการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมเยาวชน
3. ควรมีการศึกษาในกลุมตัวอยางที่มีความเจาะจง เชน กลุมวัยรุนชาย กลุมวัยรุนหญิง และควรมีการศึกษา
ปจจัยดานอื่นๆนอกเหนือจากที่ผูวิจัยไดศึกษาไป เชน วัฒนธรรม จิตวิทยา ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
การสูบบุหรี่ในเยาวชน เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีความสัมพันธตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนที่หลากหลาย
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ขอเสนอแนะ ตลอดจนขอคิดเห็นที่เปนประโยชน ทําใหวิจัยมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณอาจารย คณะแพทย
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ขอขอบพระคุณเยาวชนในพื้นที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแทนดอกไม ทุกคนที่ไดใหความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถามแกผูวิจัยเปนอยางดี
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ เปรียบเทียบ การรับรูประโยชน อุปสรรค สมรรถนะแหงตน การสนับสนุน
ทางสังคม และพฤติกรรมสุขภาพในการปองกันโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงของประชาชนที่อยูในและนอกโครงการ
หมู บ า นต น แบบสร า งสุ ข ภาพดี วิ ถี ชี วิ ต ไทย ตํ า บลสั น มะเค็ ด อํ า เภอพาน จั ง หวั ด เชี ย งราย การวิ จั ย นี้ เ ป น การวิ จั ย
เชิงเปรียบเทียบ (Comparative research) ในประชาชน ที่มีอายุ 20 ป ถึง อายุ 60 ป จํานวน 811 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย เปนแบบสอบถามโดยให อสม. เก็บขอมูลโดยการสุมกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง
ผลการวิจัย พบวา การรับรูประโยชน, อุปสรรค และสมรรถนะแหงตน เพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูง มีการรับรูที่ไมแตกตางกัน แตคะแนนการรับรูประโยชน,อุปสรรค และสมรรถนะแหงตน หมูบานในโครงการมีคา
กลางของคะแนน สูงกวาหมูบานนอกโครงการ ดานการสนับสนุนทางสังคม พบวา มีความแตกตางกัน หมูบานในโครงการ
จะไดรับการสนับสนุนทางสัง คม มากกวาหมูบานนอกโครงการ ดานพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการอารมณ และ
พฤติกรรมการลดหรื อเลิกดื่ม สุรา มีความแตกตางกัน หมูบานในโครงการ ดีกวาหมูบานนอกโครงการ สวนในดาน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย และการลดหรือหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ ไมมีความแตกตางกัน แตมีคากลาง
ของคะแนนหมูบานในโครงการ สูงกวาหมูบานนอกโครงการ ดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกกําลังกาย
ในภาพรวมทั้งการรับรู,การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ในโครงการหมูบานตนแบบฯ ดีกวา
หมูบานนอกโครงการ และเพื่อสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ ควรมีนโยบายใหทุกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
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ตําบล พัฒนาและขยายโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทยใหครอบคลุมทุกหมูบาน
คําสําคัญ : การรับรู, การสนับสนุนทางสังคม, พฤติกรรมสุขภาพ, โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง

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 selfcapacity 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
โรคติดตอเรื้อรัง กําลังเปนปญหาสาธารณสุขที่ทาทายของโลก องคการอนามัยโลกไดระบุวาในป พ.ศ. 2548
มีผูเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวของกับการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสมมากถึง 35 ลานคน หรือรอยละ 60 ของผูเสียชีวิต
ทั้ง หมด 58 ลา นคนทั่ว สํ า หรั บข อ มูล ประเทศไทย โรคความดัน โลหิ ตสู ง โรคหั ว ใจขาดเลื อ ด โรคหลอดเลื อดสมอง
โรคเบาหวาน อั ต ราการเข า พั ก รั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาลมี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง สถานการณ โ รคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง ของจังหวัดเชียงราย ในป2552-2553 พบวา ป2552 มีผูปวยเบาหวานรายใหม จํานวน 2,188 คน
คิ ด เป น ร อ ยละ 0.46 ผู ป ว ยความดั น โลหิ ต สู ง รายใหม จํ า นวน 5,043 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 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 และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กระทรวงสาธารณสุขไดเห็นความสําคัญของ
การดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง จึงไดดําเนินโครงการบูรณาการการสรางสุขภาพดีวิถิชีวิตไทย
ลดภั ย โรคไม ติ ด ต อ เรื้ อ รั ง มุ ง เน น การสร า งสุ ข ภาพดี วิ ถี ชี วิ ต ไทยด ว ยมาตรการหลั ก 3อ.2ส. เพื่ อ ส ง เสริ ม การบริ โ ภค
ที่ เ หมาะสม (ลดหวาน มั น เค็ ม เพิ่ ม ผั ก ผลไม ) การออกกํ า ลั ง กายที่ เ พี ย งพอ และการจั ด การอารมณ ไ ด เ หมาะสม
งดสูบบุหรี่หรือหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล. โดยใชแนวทางการลดความเสี่ยงตอโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพานใช หมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทย ซึ่งเปนกระบวนการ
ในการสรางความเขาใจ สรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน มีการใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรเปนเครื่องมือในการจัดทํา
แผนสุขภาพตําบล สงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดปจจัยเสี่ยง ของคนในหมูบาน การดําเนินการควบคุม และ
ป อ งกั น โรค จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ เป น อย า งยิ่ ง ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย ในฐานะที่ ป ฏิ บั ติ ง านในตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพาน จึงมีสนใจที่จะศึกษา การรับรู การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ระหวางหมูบานในและนอกโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถี
ชีวิตไทย ตําบลสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อเปรียบเทียบ การรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค การรับรู
สมรรถนะแหง ตน การสนับสนุนทางสัง คม และพฤติกรรมสุข ภาพในการปองกันโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสู ง
ของประชาชนที่อยูในและนอกโครงการหมูบานตนแบบสรางสุข ภาพดีวิถีชีวิต ไทย และนําผลการวิจัยเปนแนวทางใน
การวางแผนการดํ า เนิ น งาน ควบคุ ม ป อ งกั น โรค และดํ า เนิ น งานปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ เพื่ อ ลดอุ บั ติ ก ารณ
ของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตอไป

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีรูปแบบของการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Comparative research) ในประชาชนที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป
ถึง อายุ 60 ป ที่อาศัยอยูในโครงการหมูบานตนแบบสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย นอกโครงการหมูบานตนแบบสุขภาพดีวิถีชีวิไทย
จํานวน 811 คน ขนาดของกลุมตัวอยางคํานวณโดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Yamane) ใหมีความคาดเคลื่อน 0.05 ไดกลุม
ตัวอยางหมูบานในโครงการหมูบานตนแบบสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย จํานวน 463 คน หมูบานอยูนอกโครงการ จํานวน 348 คน
ให อสม. เปนผูดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสุมตัวอยางโดยสุมแบบเจาะจง เลือกผูที่สามารถอาน และตอบแบบสอบถามได
เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามแบบมีโครงสราง ซึ่ง มีคําถามแบบปลายปด (Closed-ended question) และปลายเปด
(Open-ended question) แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงออกเปน 4 สวนสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 20 ขอ สวนที่ 2
การรั บรู ในการปฏิบัติ พ ฤติ กรรม เพื่อป องกั นโรคเบาหวานและโรคความดัน โลหิต สูง ของประชาชน ไดแ ก การรับ รู
ประโยชน 20 ขอ การรับรูอุปสรรค 10 ขอ และการรับรูสมรรถนะแหงตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรม 11 ขอ สวนที่ 3
การสนับสนุนทางสังคม ในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน
8 ข อ ส ว นที่ 4 พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ เพื่ อ ป อ งกั น โรคเบาหวานและโรคความดั น โลหิ ต สู ง ของประชาชน ด า น 3อ.2ส.
(อาหาร ออกกําลังกาย การจัดการอารมณ งดหรือลดการดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล งดหรือเลิกสูบบุหรี่และ
หลีกเลี่ยงควันบุหรี่) 33 ขอ แบบสอบถามตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน และมีระดับความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.815 และ
ดําเนินการเก็บขอมูลระหวางมิถุนายน 2557–กันยายน 2557 การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห
ขอมูลทั่วไป การรับรู การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการปองกันโรคเบาหวาน และ
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โรคความดันโลหิตสูง โดยวิธีแจกแจงความถี่ รอยละ และใชสถิติอนุมาน Mann-Whitney U test ใชทดสอบความแตกตาง
การรั บ รู ป ระโยชน การรั บ รู อุ ป สรรค การรั บ รู ส มรรถนะแห ง ตน การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม และพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ในการปองกันโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงของประชาชน

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไป
กลุ ม ตั ว อย า งมี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 401 คน ส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง ร อ ยละ 54.9 อายุ อยู ร ะหว า ง 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
ร อ ยละ 35.7 ระดั บ น้ํ า ตาลในกระแสเลื อ ด น อ ยกว า 110 มก./ดล คิ ด เป น ร อ ยละ 47 ระดั บ ความดั น โลหิ ต อยู ช ว ง
120-139/80-89 mmHg คิดเปนรอยละ 54.9 การนับถือศาสนา นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 93.8 สถานภาพสมรส
อยูในสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 71.1 สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 64.6 การประกอบ
อาชีพ ภาพรวมสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 56.9 เคยตรวจสุภาพ คิดเปนรอยละ 64.8 ขอมูลดาน
สุขภาพ สวนใหญ ไมมีโรคประจําตัว คิดเปนรอยละ 68.8 และเจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 13.0
รองลงมา ปว ยดวยโรคเบาหวาน รอยละ 8.2 โรคภูมิแ พ รอยละ 4.0 ดานการได รับขอมูล ข าวสารดานสุข ภาพจาก
แหลงขอมูลสวนใหญไดรับจาก คําแนะนําจากเจาหนาที่สาธารณสุข แพทย หรือพยาบาล คิดเปนรอยละ 84.3 รองลงมา
โทรทัศน รอยละ 83.0 วิทยุ รอยละ 62.6 หนังสือพิมพและวารสารตาง ๆ รอยละ 58.9
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อการปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
1. พฤติ ก รรมด า นการบริ โ ภคอาหาร พฤติ ก รรมด า นการบริ โ ภคอาหาร ของประชาชนหมู บ า น
ในโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทยพฤติกรรมดานการบริโภคอาหาร ทานทานอาหารมากกวา วันละ 3 มื้อ
หมูบานในโครงการ มีการปฏิบัติพฤติกรรมเปนบางครั้งสูงสุด คิดเปนรอยละ 43.3 เชนเดียวกับหมูบานนอกโครงการมีการ
ปฏิบัติพฤติกรรมเปนบางครั้งมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.2 ทานอาหารที่มีไขมันต่ํา เชนเนื้อหมูไมติดมัน ในโครงการการ
ปฏิบัติพฤติกรรมเปนบางครั้งมากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.2 และนอกโครงการ คิดเปนรอยละ 69.4 ดานการใสผงชูรสลง
ในอาหารแตละมื้อ หมูบานในและนอกโครงการปฏิบัติพฤติกรรม คิดเปนรอยละ 47.0 และ 48.9 ตามลําดับ การทาน
อาหารหวานหรือใสกะทิ หมูบานในโครงการปฏิบัติ นาน ๆ ครั้ง มากสุดคิดเปนรอยละ 44.7 และหมูบานนอกโครงการ
ปฏิบัติพฤติกรรม บางครั้งมากสุดคิดเปนรอยละ 53.8 ดานทานอาหารประเภทผักปริมาณครึ่งหนึ่งของอาหารที่ทาน
แตละมื้อ ทั้งในและนอกโครงการปฏิบัติพฤติกรรมบางครั้ง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.3 และรอยละ 65.6 ตามลําดับ
ท า นทานอาหารประเภทต ม ลวก นึ่ ง อบมื้ อ ทั้ ง ในและนอกโครงการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมบ า งครั้ ง มากที่ สุ ด คิ ด เป น
ร อ ยละ 58.1 และ ร อ ยละ 64.5 ตามลํ า ดั บ ไม ดื่ ม น้ํ า อั ด ลมน้ํ า หวานโอเลี้ ย ง ชา กาแฟ หมู บ า นในโครงการปฏิ บั ติ
พฤติกรรมนานครั้งมากสุด คิดเปนรอยละ 44.7 สวนหมูบานนอกโครงการปฏิบัติพฤติกรรม บางครั้งมากสุดคิดเปนรอยละ
43.0 ทานมักใสน้ําปลาเพิ่มหรือเติมน้ําตาลลงในอาหารแตละมื้อทั้งในและนอกโครงการปฏิบัติพฤติกรรม นาน ๆ ครั้ง
มากที่สุด คิด เปนรอยละ 44.7 และรอยละ 49.5 ตามลําดับ ทานอาหารมื้อเย็นนอยกวามื้ออื่น ๆ มื้อ ทั้ง ในและนอก
โครงการปฏิบัติพฤติกรรมนาน ๆ ครั้ง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 50.7 และรอยละ 54.3 ตามลําดับ
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2. พฤติ ก รรมด า นการออกกํ า ลั ง กาย พฤติ ก รรมด า นการออกกํ า ลั ง กายของประชาชนหมู บ า น
ในโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทยทานออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที ประชาชน
ทั้งในและนอกโครงการปฏิบัติพฤติกรรมบางครั้ง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.7 และรอยละ 41.9 ตามลําดับ ทํากิจกรรม
หรือเลนกีฬาเบา ๆ ในยามวาง เชน กวาดบาน ซักผา รดน้ําตนไมทั้งในและนอกโครงการปฏิบัติพฤติกรรมประจํา มากที่สุด
คิดเปน 64.7 และ รอยละ 55.4 ตามลําดับชอบนอนดูทีวีมากกวาออกกําลังกายประชาชนทั้งในและนอกโครงการปฏิบัติ
พฤติกรรมบางครั้ง มากที่สุด คิดเปน รอยละ 44.4 และ รอยละ 45.7 ตามลําดับ
3. พฤติ ก รรมด า นการจั ด การอารมณ พฤติ ก รรมด า นการจั ด การอารมณ ของประชาชนหมู บ า น
ในโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทยทานจะเก็บตัวอยูคนเดียวเมื่อเครียดประชาชนทั้งในและนอกโครงการ
ไมเคยปฏิบัติพฤติกรรม มากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.5 และรอยละ 40.9 ตามลําดับเมื่อทานคิดมากจนปวด ศีรษะ ทานจะ
ฟกผอน หรือออกกําลังกายเพื่อคลายเครียดทั้งในและนอกโครงการปฏิบัติพฤติกรรมนานครั้ง มากที่สุด คิดเปนรอยละ
40.9 และรอยละ 37.6 ตามลําดับ ทานมองโลกในแงดีเสมอ ประชาชนทั้งในและนอกโครงการปฏิบัติพฤติกรรมเปนประจํา
มากที่สุด คิดเปนรอยละ63.7 และรอยละ 50.5 ตามลําดับ
4. พฤติกรรมดานการลดหรือเลิกดื่มสุร า พฤติกรรมดานการลดหรื อเลิกดื่มสุรา ของประชาชนหมูบาน
ในโครงการหมูบานตนแบบสรางสุข ภาพดีวิถีไทยพฤติกรรมการดื่ม สุรา เบียรเ หลาดองยา ประชาชนทั้ง ในและนอก
โครงการปฏิบัติพฤติกรรมบางครั้ง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.5 และรอยละ 39.5 ตามลําดับ การดื่มสุรา เพื่อคลาย
เครี ย ด ประชาชนทั้ ง ในและนอกโครงการไม เ คยปฏิ บั ติพ ฤติ ก รรม มากที่ สุ ด คิด เป น ร อยละ 59.1 และร อ ยละ 52.7
ตามลําดับ ทานดื่มสุรา กับเพื่อนรวมงาน หลังเลิกงาน ประชาชนในโครงการไมเคยปฏิบัติพฤติกรรม มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 45.6 สวนหมูบานนอกโครงการปฏิบัติพฤติกรรมนาน ๆ ครั้ง มากที่สุด คิดเปน รอยละ 31.2 และการดื่มสุรา
เพื่อชวยเจริญอาหารประชาชนทั้งในและนอกโครงการไมเคยปฏิบัติพฤติกรรม มากที่สุด คิดเปนรอยละ 59.1 เทากัน
5. พฤติ ก รรมด า นการลดหรื อ หลี ก เลี่ ย งควั น บุ ห รี่ พฤติ ก รรมด า นการลดหรื อ หลี ก เลี่ ย งควั น บุ ห รี่
ของประชาชนหมูบานในโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทยพฤติกรรมการสูบบุหรี่ประชาชนทั้งในและนอก
โครงการไมเคยปฏิบัติพฤติกรรม มากที่สุด คิดเปนรอยละ 76.7 และ รอยละ 79.6 ทานสูบบุหรี่เพื่อ คลายเครียด ทั้งใน
และนอกโครงการไมเคยปฏิบัติพฤติกรรม มากที่สุด คิดเปนรอยละ 79.1 และรอยละ 82.8 ตามลําดับ สูบบุหรี่เพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจทั้งในและนอกโครงการไมเคยปฏิบัติพฤติกรรม มากที่สุด คิดเปนรอยละ 80.9 รอยละ 91.9 ตามลําดับ และ
ไดรับควันบุห รี่จากคนใกลชิด ทานเสมอ ในโครงการไมเ คยไดรับควันบุห รี่จากคนใกลชิด ทานเสมอ มากที่สุด คิด เปน
รอยละ 30.2 นอกโครงการไดรับควันบุหรี่จากคนใกลชิดทานเสมอบางครั้ง มากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.3
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การเปรี ย บเที ย บการรั บ รู ประโยชน อุ ป สรรค สมรรถนะแห ง ตน เพื่ อ ป อ งกั น โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง ของหมูบาน ในและนอกโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทย
1. การเปรียบเทียบการรับรูประโยชน การรับรูอุปสรรค และการรับรูส มรรถนะแหงตน เพื่อปองกัน
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
พบว า การรั บ รู ป ระโยชน เพื่ อ ป อ งกั น โรคเบาหวานและโรคความดั น โลหิ ต สู ง ของประชาชนหมู บ า น
ในโครงการ มี ค า กลางอยู ที่ 210.6 คะแนน (ร อ ยละ 9–13)หมู บ า นนอกโครงการ มี ค า กลางอยู ที่ 189.9 คะแนน
(รอยละ 8-12) คากลางของคะแนนการรับรูประโยชน ของประชาชนหมูบานในโครงการ ไมแตกตางกับ หมูบานนอก
โครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.072)
การรับรูอุปสรรค ของประชาชนในโครงการมีคากลางอยูที่ 208.5 คะแนน (รอยละ 5-9) สวนหมูบานนอก
โครงการมีคากลางอยูที่ 192.4 คะแนน (รอยละ 5-8) คากลางของคะแนนการรับรูอุปสรรค ของประชาชนหมูบาน
ในโครงการ ไมแตกตางกับ หมูบานนอกโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.158)
การรับรูสมรรถนะแหงตน ของประชาชนหมูบานในโครงการมีคากลางอยูที่ 209.9 คะแนน (รอยละ 5-8)
สวนหมูบานนอกโครงการมีคากลางอยูที่ 190.8 คะแนน (รอยละ 5-7.5) คากลางของคะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตน
ของประชาชนหมู บ า นในโครงการ ไม แ ตกต า งกั บ หมู บ า นนอกโครงการอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
(p = 0.097) ดังรายละเอียดตามตาราง 1 ดังนี้
ตาราง 1 การเปรียบเทียบ การรับรูประโยชน รับรูอุปสรรค รับรูสมรรถนะแหงตน เพื่อปองกันโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงของประชาชน ในและนอกโครงการสรางสุขภาพดีวิถีไทย
การรับรูในการเพื่อการปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ดานการรับรูประโยชน
ในโครงการ
นอกโครงการ
ดานการรับรูอุปสรรค
ในโครงการ
นอกโครงการ
ดานการรับรูสมรรถนะ
ในโครงการ
นอกโครงการ

median

P25-P75

P-value

210.6
189.9

9-13
8-12

0.072

208.5
192.4

5-9
5-8

0.158

209.9
190.8

5-8
5-7.5

0.097

2. การเปรียบเทียบการสนับสนุนทางสังคม
การเปรี ย บเที ย บการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม เพื่ อ ป อ งกั น โรคเบาหวานและโรคความดั น โลหิ ต สู ง พบว า
การสนับสนุนทางสังคม เพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ของประชาชนหมูบานในโครงการ มีคากลาง
อยูที่ 236.8 คะแนน (รอยละ 7-11) หมูบานนอกโครงการ มีคากลางอยูที่ 159.6 คะแนน (รอยละ 6-9) โดยคากลาง
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ของคะแนนการสนับสนุนทางสังคม ของประชาชนหมูบานในโครงการสูงกวา หมูบานนอกโครงการ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.000**) ดังรายละเอียดตามตาราง 2 ดังนี้
ตาราง 2 การเปรียบเทียบ การสนับสนุนทางสังคม เพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ของประชาชน ใน และนอกโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทย
การสนับสนุนทางสังคม
ดานการสนับสนุนทางสังคม
ในโครงการ
นอกโครงการ

median

P25-P75

P-value

236.8
159.6

7-11
6-9

0.000**

หมายเหตุ: **P<0.01
3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
พบว า พฤติ ก รรมสุ ข ภาพด า นการบริ โ ภคอาหาร เพื่ อ ป อ งกั น โรคเบาหวานและโรคความดั น โลหิ ต สู ง
ของประชาชนหมูบานในโครงการ มีคากลางอยูที่ 202.4 คะแนน (รอยละ 22-25) หมูบานนอกโครงการ มีคากลางอยูที่
199.4 คะแนน (รอยละ 22-26) ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (คา p = 0.799)
ดานการออกกําลังกาย ของประชาชนในโครงการมีคากลางอยูที่ 207.1 คะแนน (รอยละ 7-10) หมูบาน
นอกโครงการมีคากลางอยูที่ 192.9 คะแนน (รอยละ 7-10) ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(คา p = 0.214)
ดานการจัดการอารมณ ของประชาชนหมูบา นในโครงการมีคากลางอยูที่ 226.7 คะแนน (รอยละ9.00-11.00)
สวนหมูบานนอกโครงการมีคากลางอยูที่ 171.3 คะแนน (รอยละ 8-10) โดยคากลางคะแนนพฤติกรรมดานการจัดการ
อารมณ ข องประชาชนหมู บ า นในโครงการจะสู ง กว า หมู บ า นนอกโครงการอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
(p = 0.000**)
พฤติกรรมการดื่ม สุ ราของประชาชนหมูบา นในโครงการมีค ากลางอยูที่ 211.5 คะแนน (รอ ยละ 10-16)
สว นหมูบานนอกโครงการมีคากลางอยูที่ 188.9 คะแนน (รอยละ 9-15) โดยคากลางคะแนนพฤติกรรมการดื่มสุรา
ของประชาชนหมูบานในโครงการจะสูงกวา หมูบานนอกโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.049*)
ด า นพฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ ของประชาชนหมู บ า นในโครงการมี ค า กลางอยู ที่ 200.6 คะแนน
(ร อ ยละ 13.00-16.00) ส ว นหมู บ า นนอกโครงการมี ค า กลางอยู ที่ 201.5 คะแนน (ร อ ยละ 13.00-16.00) ไม มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.938) รายละเอียดดังตาราง 3 ดังนี้
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบ พฤติกรรมสุขภาพ เพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ของประชาชน
ในและนอกโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทย
ดานพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการปองกันโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง
1. ดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ในโครงการ
นอกโครงการ
2. ดานพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ในโครงการ
นอกโครงการ
3. ดานพฤติกรรมการจัดการอารมณ
ในโครงการ
นอกโครงการ
4.ดานพฤติกรรมดานการลดหรือเลิกดื่มสุรา
ในโครงการ
นอกโครงการ
5. ดานพฤติกรรมการพฤติกรรมดานการลด
หรือหลีกเลี่ยงควันบุหรี่
ในโครงการ
นอกโครงการ

median

P25-P75

P value

202.4
199.4

22-25
22-26

0.799

207.1
192.9

7-10
7-10

0.214

226.7
171.3

9-11
8-10

0.000**

211.5
188.9

10-16
9-15

0.049*

200.6
201.5

13-16

13-16
0.938

หมายเหตุ: *P<0.05 ,**P<0.01

วิจารณและสรุปผล
สรุปผลการศึกษา
การรับรูประโยชน อุปสรรค และสมรรถนะแหงตนเพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง มีการรับรู
ที่ไมแตกตางกัน แตคะแนนดานการรับรูประโยชน อุปสรรค และสมรรถนะแหงตน ของประชาชนที่อาศัยอยูในโครงการ
หมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทยมีคากลางของคะแนนการรับรูสูงกวาประชาชนที่อาศัยอยูในหมูบานนอกโครงการ
หมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทย
การสนับสนุนทางสังคมเพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง พบวา การสนับสนุนทางสังคมเพื่อปองกัน
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีความแตกตางกัน โดย ประชาชนในโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทยจะไดรับ
การสนับสนุนทางสังคมเพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง มากกวา ประชาชนที่อยูนอกโครงการ
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พฤติกรรมสุขภาพเพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในดานพฤติกรรมการจัดการอารมณ และ
ดานพฤติกรรมดานการลดหรือเลิกดื่มสุรามีความแตกตางกัน โดยประชาชนที่อาศัยอยูในโครงการหมูบานตนแบบสราง
สุขภาพดีวิถีไทย มีพฤติกรรมสุขภาพดานพฤติกรรมการจัดการอารมณ และ ดานพฤติกรรมดานการลดหรือเลิกดื่มสุรา
เพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ดีกวา ประชาชนที่อาศัยอยูในหมูบานนอกโครงการหมูบานตนแบบ
สรางสุขภาพดีวิถีไทย สวนในดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดานพฤติกรรมการออกกําลังกาย และดานพฤติกรรม
การพฤติกรรมดานการลดหรือหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ไมมีความแตกตางกัน แตคากลางของคะแนนการปฏิบัติพฤติกรรม
สุ ข ภาพ ประชาชนที่ อ าศั ย อยู ใ นโครงการหมู บ า นต น แบบสร า งสุ ข ภาพดี วิ ถี ไ ทยด า นพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร
ดานพฤติกรรม การออกกําลังกาย สูงกวา ประชาชนที่อาศัยอยูในหมูบานนอกโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทย
อภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา การรับรูประโยชน รับรูอุปสรรค และการรับรูสมรรถนะแหงตน ระหวางประชาชน
ในโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทย และหมูบานนอกโครงการ ไมไดแตกตางกัน ซึ่งอาจเปนเพราะวาในการ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตองอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นถึงจะเห็นผลชัดเจน
มากขึ้น แตการรับรูมีแนวโนมไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากคากลางของคะแนนการรับรู ของหมูบานในโครงการทั้ง
3 ดาน ในแตละดานจะมีคากลาง สูงกวา ประชาชนนอกโครงการ แสดงวาประชาชนในโครงการหมูบานตนแบบ มีการรับรู
ประโยชน รับรูอุปสรรค และการรับรูสมรรถนะแหงตน เพื่อปองกันโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงดีกวาหมูบาน
นอกโครงการเล็ ก น อ ย ส ว นการได รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม เพื่ อ ป อ งกัน โรคเบาหวาน และโรคความดั น โลหิ ต สู ง
ของประชาชนในโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทย ดีกวา หมูบานนอกโครงการนั้นเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้ง
ไวอยางชัดเจน ในดานพฤติกรรมสุขภาพเพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในดานพฤติกรรมการจัดการ
อารมณ และดานพฤติกรรมดานการลดหรือเลิกดื่มสุรามีความแตกตางกัน โดยประชาชนที่อาศัยอยูในโครงการหมูบาน
ตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทย มีพฤติกรรมสุขภาพดานพฤติกรรมการจัดการอารมณ และ ดานพฤติกรรมดานการลดหรือ
เลิกดื่มสุราเพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ดีกวา ประชาชนที่อาศัยอยูในหมูบานนอกโครงการหมูบาน
ตนแบบสรางสุข ภาพดีวิถีไทย สวนในดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ดานพฤติกรรมการออกกําลัง กาย และดาน
พฤติกรรมการพฤติกรรมดานการลดหรือหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ ไมมีความแตกตางกัน แตมีแนวโนมไปในทิศทางที่ดีขึ้นเชนกัน
โดยมีคากลางของคะแนนการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ประชาชนที่อาศัยอยูในโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดี
วิถีไทย สูงกวาประชาชนที่อาศัยอยูในหมูบานนอกโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทย ดานพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร ดานพฤติกรรมการออกกําลังกาย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของพันธทิพา อินทรศร ที่ไดประเมินโครงการ
หมูบานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พบวา ประชาชนประชาชนมีความเขาใจ และมีความสามารถในการดําเนินโครงการ
มีการบูรณาการกิจกรรมตาง ๆ โดยมีสวนรวมของชุมชน และปรับชวงเวลาของกิจกรรมโครงการใหเขากับวิถีชีวิตของ
ประชาชน ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย โดยรวมอยูในระดับสูง และการศึกษาของ
ปริมประภา กอนแกว ที่ไดศึกษาปจจัยทํานายพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของขาราชการที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
โดยไดศึกษากลุมตัวอยางที่เปนขาราชการที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ที่อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก จํานวน 267 คน
พบวา มีปจจัย 3 ตัวแปร ไดแก อิทธิพลระหวางบุคคล ความรูสึกที่มีตอการปฏิบัติพฤติกรรม และการรับรูความสามารถ
ของตนเอง ที่สามารถทํานายพฤติกรรมสรางสุขภาพได
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การรับรูประโยชน รับรูอุปสรรค และการรับรูสมรรถนะแหงตน จะมีผลตอการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของคน
ในชุมชน ซึ่งจะสอดคลองกับการศึกษาของ ดวงรัตน วัฒนากิจ (2554) วา การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
การศึกษาของ กิ่งกาญจน สิทธิขันแกว และรุงระวี นาวีเจริญ (2554) การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูปวยเบาหวาน ชนิดที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทาง
ระดับ 0.05 ดานการรับรูสมรรถนะแหงตน สอดคลองกับการศึกษาของ ดวงรัตน วัฒนกิจไกรเลิศ (2554) การรับรู
สมรรถนะในการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุข ภาพมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสรางเสริม สุขภาพอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการศึกษาของปริมประภา กอนแกว (2554) พบวา มีปจจัย 3 ตัวแปร ไดแก อิทธิพล
ระหวางบุคคล,ความรูสึกที่มีตอการปฏิบัติพฤติกรรม และการรับรูความสามารถของตนเองสามารถทํานายพฤติกรรม
สรางสุขภาพได
การสนับสนุนทางสังคมในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพนั้น ในการดําเนินโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดี
วิถีไทย ไดสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมกันจัดทําแผนสุขภาพชุมชน รวมกับทองถิ่นเพื่อสรางเปนนโยบายสาธารณะ
ด า นการส ง เสริ ม สุ ข ภาพ โดยจั ด ให มี ส ถานที่ อ อกกํ า ลั ง กาย เช น ลานกี ฬ า และสนั บ สนุ น อุ ป กรณ ก ารเล น กี ฬ า
มีการปรั บปรุ ง สถานที่ออกกํ าลัง กาย สนับสนุน อุ ปกรณแ ละจั ด การแขง ขั น กีฬ า เพื่อ กระตุน ใหป ระชาชนหัน มาใสใ จ
ตอสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพมากขึ้น ซึ่งจะสอดคลองกับ แนวคิดของเพนเดอร ที่ไดกลาวไววา อิทธิพลระหวาง
บุคคล เปนความรูสึกนึกคิดเกี่ยวของกับพฤติกรรม ความเชื่อ เจตคติของบุคคลอื่น ไดแก ครอบครัว เพื่อน บุคลากร
ดานสาธารณสุข การที่บุคคลไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลเหลานี้ จะสงผลโดยตรงตอการปฏิบัติพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพ และทางออมโดยผานเจตจํานงในการปฏิบัติพฤติกรรมตามแผน และสอดคลองกับ จิตราพร เภาบัว
ที่ ก ล า วไว ว า การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมเป น การสร า งปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คล ทํ า ให มี ก ารแลกเปลี่ ย น ความรู สึ ก
ความคิดเห็น คําปรึกษา กําลังใจ ใหสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะนําไปสูการมีพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพ และเสาวนีย วรรละออ ซึ่งไดทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมเปน
ปจจัยที่มีความสําคัญในการดูแลผูที่เปนเบาหวาน บุคลากรในทีมสุขภาพตองทําความเขาใจปจจัยที่เกี่ยวของกับแรง
สนับสนุนทางสังคม
ในการดําเนินงานโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทย ไดมีการสงเสริมใหคนในชุมชน เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการมีพฤติกรรมสุขภาพโดยใชหลัก 3อ.2 ส. มีการสนับสนุนสงเสริม ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ
และปจจัยเสริม ใหประชาชนเกิดการเรียนรู โดยมีการใหความรู ในรูปแบบการรณรงค สรางความตระหนักแกประชาชนให
เกิดการรับรูถึงประโยชน ของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพโดยการรณรงคประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ และสรางเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากตนแบบในชุมชนเพื่อใหเกิดมุงมั่น ที่จะปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ และรวมกันหาแนวทางในการกําจัด
หรือแกไขปญหาที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ โดยสงเสริมใหประชาชนดําเนินชีวิตโดยใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
ดังนั้นโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทย เปนกระบวนการเพื่อพัฒนาและกระตุนปจจัยตาง ๆ ที่มีผล
ต อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ โดยเน น หลั ก การส ง เสริ ม สุ ข ภาพ 3อ.2ส. ได แ ก ด า นการบริ โ ภคอาหาร การออกกํ า ลั ง กาย
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การจัดการอารมณ พฤติกรรมดานการลดหรือเลิกดื่มสุรา และพฤติกรรมดานการลดหรือหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ เพื่อให
ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ควรมีการกําหนดนโยบายใหทุกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดําเนินการการสราง และขยายหมูบาน
ตนแบบใหครอบคลุมทุกหมูบาน และขับเคลื่อนใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ในการดํ า เนิ น การวิ จั ย ครั้ ง ต อ ไปควรดํ า เนิ น การศึ ก ษาถึ ง ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ พฤติ ก รรมของประชาชน
เพื่อปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และควรศึกษาเปรียบเทียบประผลกอนการดําเนินงาน และหลังการ
ดําเนินงานโครงการหมูบานตนแบบสรางสุขภาพดีวิถีไทยรวมทั้งการประเมินผลการดําเนินงานทั้งระบบ เพื่อที่จะสามารถ
พัฒนารูปแบบการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.รั ต นา ทรั พ ย บํ า เรอ ที่ ไ ด ใ ห คํ า ชี้ แ นะเกี่ ย วกั บ การทํ า วิ จั ย ครั้ ง นี้
ตลอดจนถึงผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ทานศักดิ์ดา ธานินทร สาธารณสุขอําเภอพาน บุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลสันมะเค็ด ที่ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย และอาสาสมัครสาธารณสุขบานกลวยและบานสันมะเค็ดที่ชวยเก็บ
ขอมูลวิจัย และประชาชนที่ใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม และผูเกี่ยวของทุกทานที่ใหกําลังและชวยเหลือจนงานวิจัย
ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
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บทคัดยอ
อาหารเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต ความปลอดภัยของอาหารจึงเปนสิ่งสําคัญ หากอาหารเกิดการ
ปนเปอนขึ้นยอมสงผลตอสุขภาพของมนุษย การปนเปอนของอาหารเกิดจากหลายปจจัย เชน สถานที่ประกอบอาหาร
สุขลักษณะสวนบุคคล การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถาม เพื่อศึกษาสถานการณสุขาภิบาล
อาหารของโรงเรียนเวียงเจดียวิทยา อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของการสุขาภิบาลอาหาร
ในกลุมตัวอยาง 10 คน พบวาไมผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 100 จากการตรวจสอบลักษณะทางเคมีในตัวอยางอาหาร
พบวาไมมีการปนเปอน คิดเปน รอยละ 100 และการตรวจสอบลักษณะทางชีวภาพ พบวามีการปนเปอนโคลิฟอรม
แบคทีเรียมากที่สุดในตัวอยางอาหาร รอยละ 53.85 และพบในภาชนะและอุปกรณ รอยละ 29.03
ผลการวิจัยนี้สามารถนําไปวางแผนพัฒนาความรูดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการ และที่มีสวนเกี่ยวของ
ควรนําขอมูลไปกําหนดนโยบายดานคุณภาพรานอาหาร รวมทั้งมีการเฝาระวังติดตามอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ : สุขาภิบาลอาหาร ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางทางเคมี ลักษณะทางทางชีวภาพ
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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
อาหารเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญของมนุษย เพราะถาหากขาดอาหารแลวยอมสงผลกระทบตอสุขภาพของ
มนุษย ปจจุบันการบริโภคอาหารของคนไดเ ปลี่ยนจากการปรุง หรื อประกอบอาหารในบานไปเปน การบริโภคอาหาร
นอกบาน เพื่อความสะดวกในการดํารงชีวิต เกิดผลกระทบที่สําคัญตามมาคือปญหาสุขภาพของประชาชน เกิดความเสี่ยง
ตอ การเจ็ บป ว ยด ว ยโรคติ ด เชื้ อจากอาหาร (Food-born infection) และโรคอาหารเป น พิษ (Food poisoning) ทั้ง 2 โรค
เรียกวา เปนโรคที่เกิดจากอาหาร (Food born disease) (กองระบาดวิทยา, 2547)
จากข อ มู ล การเฝ า ระวั ง โรคอาหารเป น พิ ษ ของสํ า นั ก ระบาดวิ ท ยา กรมควบคุ ม โรค มี ร ายงานว า ตั้ ง แต
วันที่ 1 มกราคม-21 ตุล าคม 2556 พบผูปวยจํานวน 108,507 ราย คิดเปน อัต ราปวย 170.81 ตอแสนประชากร และ
มีผูเสียชีวิต 1 ราย และจากขอมูลการเฝาระวังทางระบาดวิทยาอําเภอลี้ ในป 2556 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม-30 ตุลาคม
2556 พบผู ปว ยด ว ยโรคอาหารเป น พิษ จํ า นวน 198 ราย คิด เป นอั ต ราป ว ย 290.02 ต อ แสนประชากร ไม มี รายงาน
ผูเสียชีวิต ในป 2557 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม-30 กรกฎาคม 2556 พบผูปวยสะสม จํานวน 233 ราย คิดเปนอัตราปวย
345.69 ตอแสนประชากร ไมมีรายงานผูเสียชีวิต สถานการณโรคอาหารเปนพิษของอําเภอลี้ในป 2557 มีแนวโนมสูงขึ้น
เมื่อ เปรีย บเทีย บกั บป 2556 และจากค ามั ธยฐานย อนหลั ง 5 ป นอกจากนี้จ ากขอ มูล การเฝ าระวั ง ทางระบาดวิ ทยา
อํ า เภอลี้ พบว า มี อุ บั ติ ก ารณ ข องการเกิ ด โรคอาหารเป น พิ ษ กั บ เด็ ก นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นเวี ย งเจดี ย วิ ท ยา ในช ว ง
เดื อ นกรกฎาคม 2557 โดยพบผู ที่ มี อ าการทั้ ง หมด 13 ราย เข า รั บ รั บ การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาล จํ า นวน 9 ราย และ
ตรวจคัดกรองในโรงเรียน จํานวน 4 ราย และจากการสอบสวนโรคเบื้องตนพบวานักเรียนที่มีอาการทั้งหมดไดรับประทาน
อาหารจากรานอาหารในโรงเรียน (โรงพยาบาลลี้, 2557)
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ดังนั้น สถานประกอบการอาหารในโรงเรียนจึงตองใหความสําคัญในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยของ
อาหารเพื่อปองกันอันตรายตาง ๆ ที่เกิดจากอาหารไมสะอาดโดยการจัดการในเรื่องจัดสถานที่และปฏิบัติใหถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณดานสุขาภิบาลอาหารของรานจําหนาย
อาหารในโรงเรียนเวียงเจดียวิทยา อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เพื่อการเฝาระวังดานสุขาภิบาลอาหารและนําไปสูการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียน เพื่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนและบุคลากรการศึกษาตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเคมี และลักษณะทางชีวภาพ ของการสุขาภิบาลอาหารของราน
จําหนายอาหารในโรงเรียนเวียงเจดียวิทยา อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน

วิธีการศึกษา
รูปแบบการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยประชากรที่ศึกษาไดแก รานจําหนายอาหารทุกรานใน
โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา อําเภอลี้ จังหวัดลพูน จํานวน 10 ราน เครื่องมือในการศึกษาตามกรอบแนวคิดการศึกษา คือ
1. การเฝาระวังทางกายภาพ ใชแบบสํารวจโรงอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข จํานวน 30 ขอ
2. การเฝาระวังทางเคมี ใชชุดตรวจคุณภาพอาหารทดสอบ บอแรกซ ฟอรมาลิน กรดซาลิซิลิค สารฟอกขาว
และสารเคมีตกคางในผัก ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
3. การเฝาระวังทางชีวภาพ โดยการตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรียดวยน้ํายาตรวจการปนเปอนเบื้องตน(SI–2) ใน
อาหารปรุงสุก ภาชนะอุปกรณ และมือผูสัมผัสอาหาร
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล มีวิธีการดังนี้
1. การเฝาระวังทางกายภาพ เก็บรวบรวมขอมูลดานสุขาภิบาลอาหารโดยการสอบถามและสํารวจภายในราน
จําหนายอาหารทุกรานในโรงเรียน
2. การเฝาระวังทางเคมี เก็บรวบรวมขอมูลสารปนเปอนบอแรกซ ฟอรมาลิน กรดซาลิซิลิค สารฟอกขาว และ
สารเคมีตกคางในผัก โดยการสุมจากรานจําหนายอาหาร เนื่องจากการเก็บตัวอยางอาหารไมจําเปนตองเก็บทุกชนิด จึงใช
วิธีการสุมในอาหารที่มักพบมีการปนเปอนบอย
3. การเฝาระวังทางชีวภาพ เก็บขอมูลดานการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรีย ในอาหารปรุงสุกและเครื่องดื่ม
ภาชนะอุปกรณ และมือผูสัมผัสอาหาร โดยการเก็บตัวอยางทุกรานตามเกณฑมาตรฐานทางแบคทีเรีย
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และใชสถิติการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 90 อายุอยูในชวง 36-40 ป รอยละ 30 และอยูใ นชวง 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 ท อ 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) เคยการผานการอบรมดานสุขาภิบาลอาหาร รอยละ 90
ผลการสํารวจสถานการณสุขาภิบาลอาหารดานกายภาพ
จากการสํารวจขอมูลดานกายภาพ โดยใชแบบสํารวจโรงอาหาร ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 30 ขอ ผลการสํารวจ พบวา ไมมีรานอาหารที่ผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 100 เมื่อพิจารณา
รายขอตามเกณฑมาตรฐาน มีขอกําหนดที่ผานทุกราน จํานวน 17 ขอ ไดแก ขอที่ 1–5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 27, 28, 29
และ 30 พบวา ดานสถานที่รับประทานอาหารและบริเวณทั่วไป สะอาด เปนระเบียบ โตะ เกาอี้ สะอาด แข็งแรง จัดเปน
ระเบียบ มีการระบายอากาศที่ดี ดานบริเวณที่เตรียม-ปรุงอาหาร สะอาด เปนระเบียบ พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็ง เรียบ
สภาพดี มีการระบายอากาศรวมทั้งกลิ่นและควันจากการทําอาหารไดดี โตะเตรียม-ปรุงอาหาร และผนังบริเวณ เตาไฟ
ทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย มีสภาพดี และพื้นโตะตองสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม. ดานตัวอาหาร น้ํา น้ําแข็ง
เครื่องดื่มมีตูสําหรับปกปดอาหารที่ปรุงสําเร็จแลว และดานหนาของตูตองเปนกระจก น้ําดื่ม เครื่องดื่ม น้ําผลไมสะอาด
ใสในภาชนะที่สะอาด มีฝาปด มีกอกหรือทางเทรินน้ํา หรือมีอุปกรณที่มีดามสําหรับตักโดยเฉพาะ และวางสูงจากพื้นอยาง
นอย 60 ซม. ดานภาชนะอุปกรณ ลางภาชนะอุปกรณดวยวิธีการอยางนอย 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 ลางดวยน้ํายาลาง
ภาชนะ และขั้นตอนที่ 2 ลางดวยน้ําสะอาด 2 ครั้ง หรือลางดวยน้ําไหลและอุปกรณการลางตองสูงจากพื้น อยางนอย
60 ซม. และใชอางลางภาชนะอุปกรณที่มีทอระบายน้ําที่ใชการไดดี อยางนอย 2 อาง ดานผูปรุง ผูเสิรฟ มีการแตงกาย
สะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูกผากันเปอนสีขาว หรือมีเครื่องแบบ ผูปรุงจะตองใสหมวก หรือเน็ทคลุมผมดวย เปนผูมีสุขภาพดี
ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคผิวหนัง มีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปนั้น มีสุขนิสัยที่ดี เชน ตัดเล็บสั้น ไมสูบบุหรี่ในขณะ
ปฏิบัติงานไมใชมือหยิบจับอาหารที่ปรุงเสร็จแลวโดยตรง สวนขอกําหนดตามเกณฑมาตรฐาน ที่ไมผานทุกราน จํานวน 4 ขอ
ไดแก ขอที่ 23 มีทอหรือรางระบายน้ําที่มีสภาพดี ไมแตกราว ระบายน้ําจากหองครัวและที่ลางภาชนะอุปกรณลงสูทอ
ระบายหรือแหลงบําบัดไดดี และตองไมระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา ขอที่ 24 มีบอดักเศษอาหารและดักไขมันที่ใชการไดดี
กอนระบายน้ําเสียทิ้ง ขอที่ 25 หองน้ํา หองสวมตองสะอาด ไมมีกลิ่นเหม็น มีน้ําใชเพียงพอ และ ขอที่ 26 หองสวมแยกเปน
สัดสวน ประตูไมเปดสูบริเวณที่เตรียม-ปรุงอาหาร ที่ลางและเก็บภาชนะอุปกรณ ที่เก็บอาหาร และตองมีอางลางมือ
ที่ใชการไดดีอยูในบริเวณหองสวม
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ผลการสํารวจสถานการณสุขาภิบาลอาหารดานเคมี
ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะทางเคมีของการสุขาภิบาลอาหาร
ลักษณะทางเคมีของการสุขาภิบาล
บอแรกซ
ไมพบสารปนเปอน
พบสารปนเปอน
ฟอรมาลีน
ไมพบสารปนเปอน
พบสารปนเปอน
สารกันรา(กรดซาลิซิลิค)
ไมพบสารปนเปอน
พบสารปนเปอน
สารฟอกขาว
ไมพบสารปนเปอน
พบสารปนเปอน
สารเคมีตกคาง
ไมพบสารปนเปอน
พบสารปนเปอน
รวม

จํานวน
8
8
0
2
2
0
3
3
0
2
2
0
5
5
0
20

รอยละ
100
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100

จากตาราง 1 จากการใชชุดตรวจคุณภาพอาหารทดสอบสารปนเปอน บอแรกซ ฟอรมาลีน กรดซาลิซิลิค สาร
ฟอกขาว และสารเคมีตกคางในผัก ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย จากรานอาหารทุกรานที่เปดจําหนาย จํานวน 10 ราน
ทําการตรวจคุณภาพอาหาร จํานวน 20 ตัวอยาง ผลการตรวจ พบวา ไมพบสารปนเปอน บอแรกซ ฟอรมาลีน กรดซาลิซิ
ลิค สารฟอกขาว และสารเคมีตกคางในผัก ในตัวอยางอาหารทั้งหมด จํานวน 20 ตัวอยาง (รอยละ 100)
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ผลการสํารวจสถานการณสุขาภิบาลอาหารดานชีวภาพ
ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะทางชีวภาพของการสุขาภิบาล
ลักษณะทางชีวภาพของการสุขาภิบาล

จํานวน

อาหาร
ไมพบแบคทีเรีย
พบแบคทีเรีย
ภาชนะ / อุปกรณประกอบอาหาร
ไมพบแบคทีเรีย
พบแบคทีเรีย
มือผูสัมผัสอาหาร
ไมพบแบคทีเรีย
พบแบคทีเรีย
รวม

รอยละ

12
14

46.15
53.85

22
9

70.97
29.03

9
1
67

90
10
100

จากตาราง 2 พบวา การตรวจลักษณะทางชีวภาพของการสุขาภิบาล โดยการตรวจการปนเปอนโคลิฟอรม
แบคทีเรียดวยน้ํายาตรวจการปนเปอนเบื้องตน (SI–2) จํานวน 67 ตัวอยาง พบวา มีการปนเปอนแบคทีเ รีย 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
การศึกษาครั้งนี้ ใชแนวทางการเฝาระวังทางดานสุขาภิบาลอาหาร ทั้งหมด 3 องคประกอบ คือ 1. การเฝาระวัง
ทางกายภาพ 2. การเฝาระวังทางเคมี และ 3. การเฝาระวังทางกายภาพ การอภิปรายผลจะพิจารณาถึงผลการสํารวจทั้ง
3 ดาน
1. การเฝาระวังทางกายภาพ พบวา ไมมีรานอาหารที่ผานเกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารทั้งหมด รอยละ 100
แตกตางกับการศึกษาของ อุดม วรโครต และนันทา ศรีนา (2547) ไดศึกษาการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร พบวา สภาวะการสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ทั้ง 10 แหง อยูในระดับดี รอยละ 10 และไมเขาเกณฑ รอยละ 90 ซึ่งจากการตรวจลักษณะทางกายภาพ
แสดงใหเห็นวาโรงอาหารของโรงเรียนยังมีสภาพการสุขาภิบาลอาหารไมดี โดยเฉพาะดานการรวบรวมขยะและน้ําโสโครก
ไกแก ทอหรือรางระบายน้ํามีสภาพชํารุด แตกราว ไมมีที่ระบายน้ําจากหองครัวและ ที่ลางภาชนะอุปกรณลงสูทอระบาย
หรือแหลงบําบัดไดดี มีบอดักเศษอาหารไมมีที่ดักไขมันที่ใชการไดดี กอนระบายน้ําเสียทิ้ง หองน้ํา หองสวมไมสะอาด มี
กลิ่นเหม็น หองสวมไมไดแยกเปนสัดสวน ดังนั้นผูที่มีสวนเกี่ยวของควรจะตระหนักและรวมกันพัฒนาระบบการสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียนใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลอาหารเพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภค
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2. การเฝาระวังทางเคมี พบวา ไมพ บสารปนเปอนบอแรกซ ฟอรม าลีน กรดซาลิซิลิค สารฟอกขาว และ
สารเคมี ต กค า งในผั ก ในตั ว อย า งอาหาร ร อ ยละ 100 แตกต า งกั บ การศึ ก ษาของ ลภั ส รดา หนุ ม คํ า และ ชุ ติ ว รรณ
ปุรินทราภิบาล (2551) ไดศึกษาสถานการณดานสุขาภิบาลอาหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต พบสารเคมี
ตกคางเกินมาตรฐานในผักสด รอยละ 2 ซึ่งจากการตรวจลักษณะทางเคมี แสดงวาในขั้นตอนของการเลือกวัตถุดิบมี
ประสิทธิภาพไมมีการนําวัตถุดิบที่มีการปนเปอนมาใชในการประกอบอาหาร
3. การเฝาระวังทางชีวภาพ โดยการตรวจการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรีย พบวา ตัวอยางมีการปนเปอน
แบคทีเรีย รอยละ 35.82 โดยตัวอยางที่มีการปนเปอนมากที่สุด คือ อาหาร มีการปนเปอน รอยละ 53.85 รองลงมา คือ
ภาชนะ/อุปกรณ รอยละ 29.03 และมือผูสัมผัสอาหาร รอยละ 10 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ลภัสรดา หนุมคํา,
ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล (2551) พบวาตัวอยางอาหารมีการปนเปอนมากที่สุด รอยละ 22 รองลงมือ คือ มือ รอยละ 4
และภาชนะอุปกรณ รอยละ 3.5 ซึ่งจากการตรวจลักษณะทางชีวภาพ แสดงใหเห็นวายังมีการปนเปอนแบคทีเรียของ
อาหารทั้งที่มาจากอาหาร การปนเปอนจากภาชนะ/อุปกรณประกอบอาหาร และมือผูสัมผัสอาหาร ซึ่งมาจากขั้นตอน
ตางๆ หากพิจารณารวมกับ การปฏิบัติตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบวารานขาย
อาหาร และน้ํา/ของหวาน จํานวนทั้งหมด 10 ราน ไมผานเกณฑมาตรฐานทุกขอ
ขอเสนอแนะ
ควรมีการพัฒนาทั้งความรูและเจตคติดานสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการจําหนายอาหาร ลูกจางภายใน
ราน หรือผูสัมผัสอาหารทุกคน เพื่อใหสามารถนําความรูนั้นไปปฏิบัติอยางถูกตอง หนวยงานหรือผูที่มีสวนรับผิดชอบใน
การประเมินโรงอาหารตองมีความรูดานสุขาภิบาลอาหาร มีการกําหนดนโยบายคุณภาพรานอาหาร เฝาระวังและติดตาม
ผลอยางตอเนื่อง
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ที่ไดเขารวมการวิจัยในครั้งนี้
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การปรับปรุงระบบรวบรวมน้ําเสียโรงพยาบาลนาน
Improved Wastewater Collection System Nan Hospitals
นพรุจ เปยงชมภู 1* และกิตติพงษ วุฒิจํานงค2
0

Nopparut Piengchompoo1* and Kittipong Vuthijumnonk2
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ําเสียโรงพยาบาลนาน ผลการศึกษาพบวา
ระบบรวบรวมน้ํ า เสี ย ป จ จุ บั น มี ป ริ ม าณน้ํ า เสี ย ที่ ผ า นการบํ า บั ด แล ว มี ป ริ ม าณน อ ยกว า ปริ ม าณน้ํ า ที่ ใ ช จ ริ ง
แสดงวาระบบการรวบรวมน้ําเสียอาจมีปญหา เชน การรั่วออกจากระบบรวบรวม และการตกสะสมของตะกอนในบอแมน
โฮล หรือทอ เมื่อทําการสํารวจบอแมนโฮล จํานวน 104 บอ ในระบบรวบรวมน้ําเสีย พบวา มีจํานวน 74 บอ ที่ควรจะตอง
ทําการบํารุงรักษา ในขณะที่อีก 30 บอที่เหลือ จําเปนจะตองทําการกอสรางใหมทดแทนของเดิม การปรับปรุงระบบ
รวบรวมน้ําเสีย ตามผลของการสํารวจ ตองใชเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,090,000 บาท ระบบรวบน้ําเสียที่ไดรับการ
ปรับปรุงแลวนี้ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการรวบรวมน้ําเสีย ไปยังโรงบําบัดน้ําเสียไดดียิ่งขึ้น
คําสําคัญ : ระบบรวบรวมน้ําเสียภาย แมนโฮล ประสิทธิภาพ 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
น้ํา เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตประจําวันและการประกอบกิจกรรมตางๆของมนุษย ทั้งดานการ
สาธารณูปโภค อุปโภคบริโภค กิจกรรมตางๆเหลานี้จะกอใหเกิดน้ําเสีย ซึ่งประกอบดวยสารอินทรีย โดยจุลินทรียตางๆที่มี
อยูในสิ่งแวดลอม กอใหเกิดน้ําเนาเสีย เปนแหลงเพาะพันธุของเชื้อโรคและยังมีกลิ่นที่ไมพึ่งประสงค อาจกอใหเกิดมลพิษ
ทางแหลงน้ําธรรมชาติ และเพื่อการอนุรักษแหลงน้ําธรรมชาติใหปลอดภัยเพื่อการใชสอยของคนและสัตวดังนั้นตองมีการ
บําบัดน้ํากอนปลอยลงสูแหลงน้ําทางธรรมชาติเพื่อประโยชนสูงสุดของแหลงน้ําทางธรรมชาติอยางยังยืน
เนื่องดวยโรงพยาบาลนานเปนโรงพยาบาลประจําจังหวัดที่มีการขยายตัวเพื่อรองรับประชาชนที่มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น และไดมีก ารใช งานมานาน ระบบไดมี การปรับปรุ งมานานไม เพียงพอตอ การรองรับ ผูรับบริการโรงพยาบาล
จึงมีนโยบายการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียจากเดิม ซึ่งเปนระบบบําบัดน้ําเสียขนาด 250 ลูกบาศกเมตรตอวัน
แตเนื่องจากปจจุบันไดมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําที่ผานการบําบัดจากระบบปจจุบัน พบวาน้ํายังมีตะกอนปะปนอยูมาก
ระบบทํางานไมเต็มความสามารถ เพราะมีกําลังไมพอที่จะบําบัดน้ําเสียใหไดมาตรฐาน และมีการปนเปอนจากสารพิษ
โลหะหนั ก เกิ น ค า มาตรฐาน ทางโรงพยาบาลน า นจึ ง ได ข อความอนุ เ คราะห ไ ปทางกองวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล อ ม
กรมสงเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข ชวยออกแบบปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียใหใหม และทางกองวิศวกรรมฯ
ไดออกแบบใหเปนระบบบําบัดน้ําเสียขนาด 1,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน เมื่อรวมกับของเดิมจึงเพิ่มเปน 1,250 ลูกบาศก
เมตรตอวัน แตเมื่อมีการตรวจสอบน้ําที่ผานการบําบัดเมื่อปลอยลงสูสาธารณะพบวามีน้ําปริมาณ 650 ลูกบาศกเมตรตอ
วัน เมื่อเปรียบเทียบกับการใชน้ําประปาตอวัน กลับพบวามีการใชน้ํามากกวาน้ําที่ปลอยลงสูระบบบําบัด โรงพยาบาลนาน
มีน้ําเสียจากอาคารรักษาผูปวย อาคารสํานักงาน อาคารพัก และบริเวณพื้นที่อื่นๆภายในโรงพยาบาลนาน ซึ่งเกิดจาก
กิจกรรมตางๆของการใหบริการ พักอาศัยของเจาหนาที่ และบุคลากร ของโรงพยาบาลนาน โดยน้ําเสียที่เกิดขึ้นจะระบาย
ลงสู ร างระบบรวบรวมน้ํ า เสี ย แสดงว า ระบบรวบรวมน้ํ า เสี ย ไม ส ามารถเก็ บ รวบรวมน้ํ า เสี ย ได ทั้ ง หมด
จึงตั้งขอสังเกตวาระบบการรวบรวมน้ําเสียอาจจะเกิดความเสียหาย ทําใหระบบไมสามารถเก็บรวบรวมน้ําเสียที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดได จึงทําใหการรวบรวมน้ําเสียลงไปยังโรงบําบัดน้ําเสียไมเปนตามปริมาณที่ใชจริง จึงจําเปนที่จะตองทําการหา
สาเหตุที่แทจริงของระบบรวบรวมน้ําเสีย วาทําไมจึงไมสามารถรวบรวมน้ําเสียไดทั้งหมด และควรจะทําการปรับปรุง
อยางไร เพื่อรองรับการขยายตัวของโรงพยาบาล และการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูรับบริการและบุคลากรในโรงพยาบาลนาน
ในอนาคต

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาขอบกพรองของระบบรวบรวมน้ําเสียของโรงพยาบาลนาน
2. เพื่อศึกษาวิธีการหรือขบวนการในการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ําเสีย
3. เพื่อประเมินคาลงทุนในการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ําเสีย
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ
1. คอมฟวเตอร พกพารุน Acer ASPIRE 4736
1.1. ใชเพื่อพิมพและรวบรวมขอมูล และวิเคราะหบทความในเชิงปฏิบัติการขอมูลงานวิจัย
1.2. ใชเพื่อคํานวณออกแบบ เขียนแบบงานกอสรางระบบรวบรวมน้ําเสีย และประมาณราคาคากอสราง
2. โปรแกรมออกแบบกอสราง และจัดทําขอมูล
2.1. ในการออกแบบ เขียนแบบไดใชโปรแกรม Auto CAD 2009. โปรแกรม Google Sketup 8
2.2. ในการคํานวณราคากอสรางและวิเคราะหขอมูล ไดใชโปรแกรม Microsoft Excel 2003
2.3. การพิมพขอมูลและรวบรวมขอมูลในการวิจัย ไดใชโปรแกรม Microsoft Word
3. เครื่องพิมพเอกสาร สแกนเนอร Cannon All in one.
4. เทปวัดระยะ ใชในการสํารวจพื้นที่จริงใชในการวัดระยะหางของแนวทอระบายน้ําเสีย และวัดระยะของบอ
แมนโฮล (Manhole)
5. เครื่องคํานวณ ใชในการคํานวณและประมาณการคากอสรางบอแมนโฮล (Manhole)
วิธีการศึกษา
1. รวบรวมขอมูลพื้นที่การใชน้ําของโรงพยาบาลนาน ตรวจสอบปริมาณน้ําที่ใชจริงในแตละวัน โดยใชเปนขอมูล
ในการตรวจสอบปริมาณน้ําที่จะถูกปลอยลงสูระบบรวบรวมน้ําเสีย
2. ประเมินปริมาณการใชน้ําประปา เนื่องจากน้ําประปาจะมีการใชอยูสองระบบคือ โรงพยาบาลผลิตน้ําประปา
เพื่อใชเอง แตปจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มจึงไมสามารถผลิตน้ําใหเพียงพอได จึงไดนําน้ําจากการประปาสวนภูมิภาคเขามา
ใชในตึกรักษาผูปวยบางตึก ทําใหปริมาณน้ําเสียในระบบรวบรวมน้ําเสียเพิ่มมากขึ้น
3. ทําการสํารวจบอแมนโฮล (Manhole) จํานวน, ขนาด และเสนทางการไหลของน้ําเสีย, จุดที่มีความเสี่ยงตอการ
ที่จะเกิดความเสียหายของระบบรวบรวมน้ําเสีย จากการสํารวจปริมาณของบอดักเศษตะกอน พบวามีจํานวนบอแมน
โฮล (Manhole) ที่ยังใชงานอยูจํานวนทั้งหมด 104 บอ ขนาด 0.60 x 0.80 x 1.20 เมตร ลักษณะบอเปนแบบดักตะกอน
ปลอยน้ําไหลตามธรรมชาติ
4. สํารวจเสนทางการไหลของน้ําเสียทั้งหมด จากการสํารวจเสนทางการไหลของน้ําเสีย พบวามีระยะทางการ
ไหลประมาณ 3,817เมตร บางเสนทางมีการกอสรางทับแนวทอ ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหากับระบบรวบรวมน้ําเสียได

ผลการศึกษา
พบวาบอ Manholes มีเศษตะกอนคงคางอยูมากและบางบอมีการทรุดแตกเสียหาย และเมื่อสังเกตดูวาเศษ
ตะกอนตกสะสมอยูมานาน ไมมีการดูแลรักษา มีกากตะกอนทับถมจนกลายเปนดินจึงตื้นเขิน และบางจุดมีเศษดินที่เกิด
จากการทรุ ดของบ อ พื้น ที่บางจุ ดมีก ารกอสรา งทับ แนวทอ ระบาย ทําใหบ อ Manhole ทรุ ดตัว เกิ ดความเสีย หาย
บางจุดควรจะทําบอ Manhole เพิ่ม โดยเฉพาะอยางยิ่งที่จุดแยกจุดเลี้ยวของแนวทอระบาย เพราะบางจุดมีทอมาตอในบอ
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Manhole มากเกิ น ความพอดี และจุด ที่ มีก ารรวมน้ํ า บอ Manhole มีข นาดที่ เล็ ก ทํา ใหก ารลงไปบํ ารุ ง รัก ษายาก
ทําใหเปนสาเหตุที่ทําใหระบบไมสามารถรวบรวมน้ําเสียไดเต็มประสิทธิภาพ
ไดมีการสันนิษฐานวาอาจจะมีการแตกของทอรวบรวมน้ําเสีย เนื่องจากเมื่อป 2557 ไดมีการเจาะทดสอบดินเพื่อ
ใชคํานวณหาเสาเข็มอาคารทางเชื่อม พบวาเมื่อเจาะหลุมทดสอบพบวา ที่ระยะความลึก 3-4 เมตร จากผิวดิน น้ําใตดินมี
ปริมาณมากผิดปกติ และยังสังเกตพบวาบริเวณรอบอาคารบางหลังใตถุนมีแองน้ํา เหมือนพื้นที่มีความชุมน้ําอยูเสมอ
แมจะอยูสูงกวาระดับน้ําของแมน้ํานานอยูมาก
จากการสํารวจบอ Manhole ทั้งหมดแลว มีขอเสนอใหทําการปรับปรุงจํานวนทั้งหมด 104 บอ โดยแบงเปนการ
บํารุงรักษา จํานวน 74 บอ โดยการทําการลางตะกอนออกพรอมซอมแซมในสวนที่เสียหาย และทําการกอสรางทดแทนใน
บอที่เสียหาย และอยูในสภาพที่จะใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 30 แหง จากขอเสนอดังกลาว ไดทําการประเมิน
ราคา สําหรับทั้งการบํารุงรักษาบอ และการกอสรางทดแทนของเดิม ตามขอกําหนด ดังนี้
1. การบํ า รุ ง รั ก ษาบ อ Manholes จํ า นวน 74 แห ง ค า ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ทั้ ง หมด 1,800,000 บาท
(หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน) แบงเปนคาดําเนินการ
1.1. คาจางขุดลอกตะกอนออกจากบอ คิดเปนราคาเหมารวม บอละ 18,500 บาท รวมเปนเงินทั้งหมด
= 74 x 18,500 บาท = 1,369,000 บาท (A)
1.2. คาขนตะกอนที่ขุดออกมา นําไปทิ้งยังจุดที่กําหนด พรอมคาเชารถน้ําแรงดันสูง เหมารวมเปนเงิน
ทั้งหมด 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 (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน)
ตารางที่ 1 แสดงคาบํารุงรักษาระบบ Manholes
ลําดับที่
1
2

รายการ
ทําการขุดลอกตะกอนออกจากบอ Manholes จํานวน 74 แหง
คิดราคาแบบเหมารวมและคาทํางานยากขยะติดเชื้อ
ค า ขนตะกอนที่ ขุ ด ออกขนทิ้ ง ที่ บ อ ขยะเทศบาลเมื อ งน า น
พรอมใชรถน้ําแรงดันสูงเพื่อทําการลางบอระบบน้ําเสีย
ราคารวมทั้งหมด + Factor F 1.2726
ปรับราคาใหเหมาสม
( หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน )

จํานวนงบประมาณ
1,369,000 บาท (A)
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45,600 บาท (B)
1,800,219.96 บาท
1,800,000.00 บาท

รายละเอียด และวิธีการคิดคางานนี้เปนคาเฉลี่ยของการบํารุงรักษาบอ Manholes ทั้ง 74 บอ เนื่องจากจุดที่ตั้ง
ของบอ Manholes บางบออยูใตถุนอาคารและมีความสูงของอาคารไมเกิน 0.80 เมตร และพื้นที่มีน้ําขังแฉะ เขาทํางานได
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ยาก และมีกากของเสียที่มีการตกตะกอนสะสมมานาน จนกลายเปนดินตองขุดดวยแรงคน บางบอเนื่องจากไมไดเปดฝา
บอมานานประกอบกับอยูในพื้นที่ยากจะเขาถึง จึงจําเปนตองใชรถน้ําแรงดันสูง มาฉีดน้ําเพื่อทําการลางบอที่มีตะกอน
สะสมอยูนาน และเมื่อใชน้ําแรงดันสูงก็อาจจะทําใหทอเกิดความเสียหายได ทําใหตองใชแรงงานคนในการตักออก และ
ทําการทะลวงทอเดิม เอากากตะกอนที่ตกคางออกเพื่อใหการไหลของน้ําเสียมีความคลองตัวดีขึ้น สวนตะกอนที่ขนออกก็
จะนําไปทําการฝงกลบเปนปุยใหดินตอไป สวนบอ Manholes จํานวน 30 บอ มีความเสียหายจากการกอสรางอาคาร
มีการแตกหักทําใหน้ําไหลออกจากบอ ไมไหลไปตามระบบรวบน้ําเสียเดิม จึงตองดําเนินการกอสรางปรับปรุงใหม
ทดแทนของเดิมที่เกิดความเสียหาย เพื่อการใชงานระบบรวบรวมน้ําเสียไดอยางมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด
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 ใชงบประมาณคากอสรางทั้งหมด
2,290,000 มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
2.1. คากอสรางบอใหมทดแทน บอละ 23,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น = 30 x 23,000 = 720,000
บาท (A)
2.2. คาตอทอใหมเขาบอ Manholes โดยใชทอ PVC. Ø 10” ชั้น 8.5 มอก. ความยาวรวมประมาณ 850
เมตร ราคาเมตรละ 1,150 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น = 850 x 1,150 = 977,500 บาท ( B )
2.3. ขุดบอเดิมออกพรอมขนทิ้งระยะทางที่ขนทิ้งหางจากโรงพยาบาลนาน 18 กิโลเมตร คิดราคาแบบ
เหมารวมตอจุดๆละ 3,500 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น = 30 x 3,500 = 105,000 บาท (C)
2.4. รวมราคาคากอสรางบอ Manholes ทดแทนของเดิมจํานวน 30 บอ รวมเปนเงินทั้งสิ้น = (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
ลําดับที่
1
2
3

รายการ
คาทําบอใหมทดแทนของเดิมที่เสียหาย
คาตอทอใหมทดแทนของเดิมที่เสียหาย
คาขุดบอเดิมออกพรอมขนทิ้ง
ราคารวมทั้งหมด + Factor F 1.2726
ปรับราคาใหเหมาสม
(สองลานสองแสนเกาหมื่นบาทถวน)

จํานวนงบประมาณ
720,000
บาท
977,500
บาท
105,000
บาท
2,293,861.50 บาท
2,290,000.00 บาท
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หมายเหตุ

เนื่องจากของเดิมชํารุดเสียหายและบางจุดก็เปนชวงแนวตอทอหลายทาง จึงจําเปนที่จะตองใชบอที่มีขนาดใหญ
ขึ้นกวาของเดิมเพื่อใหสามารถรวบรวมน้ําไดดีขึ้น และคนจะสามารถลงไปทํางานเมื่อเกิดการตกสะสมของตะกอนมากขึ้น
เพราะบางจุดอยูบริเวณทางแยกของแนวทอรวบรวมน้ําเสีย
3. รวมเปนงบประมาณในการบํารุงรักษาระบบและคากอสรางทดแทนของเดิมชํารุด รวมทั้งหมด 104 บอ
จะเปนงบประมาณที่ตองใชเทากับ 1,800,000 + 2,290.000 = 4,090,000 บาท

วิจารณและสรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาพบวาระบบรวบรวมน้ําเสียในปจจุบันมีปญหา เนื่องจากสามารถรวบรวมปริมาณเสียไปยังโรงบําบัดได
นอยกวาปริมาณน้ําที่ใชจริง ซึ่งอาจจะมีการรั่วซึมออกจากระบบรวบรวม และการตกทับถมของตะกอน จึงไดสํารวจบอ
Manhole พบวามีจํานวน 104 บอ ที่มีปญหาแตกตางกัน จึงไดกําหนดวิธีการปรับปรุงแตกตางกัน 2 แบบ คือ ทําการ
บํ า รุ ง รั ก ษาจํ า นวน 74 แห ง โดยการขุ ด ลอกตะกอนที่ ต กทั บ ถมออกไป และทํ า ก อ สร า งบ อ ใหม ท ดแทนของเดิ ม
จํานวน 30 บอ ใชงบประมาณในการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ําเสีย ทั้งหมด 4,090,000 บาท (สี่ลานเกาหมื่นบาทถวน)
การปรับปรุงระบบรวบน้ําเสียนี้ ถาไดดําเนินการแลว ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการรวบรวมน้ําเสียไดดีขึ้น

วิจารณผลการวิจัย
ระบบรวบรวมน้ําเสียจะประกอบดวย ทอรวบรวมน้ําเสีย และ Manholes ที่ใชเปนที่พัก และรวบรวมตะกอน
เปนจุดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือความลาดเทของทอรวบรวมน้ําเสีย ระบบรวบรวมน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพจะตอง
สามารถ ทําการรวบรวมน้ําเสียที่ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไปยังโรงบําบัดน้ําเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ
ถาระบบรวบรวมน้ําเสียมีปญหาไมสามารถรวบรวมน้ําเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดได ก็จะเปนผลทําใหน้ําเสียไหลลงไป
ยังแหลงน้ําใตดิน ซึ่งจะมีผลกระทบกับคุณภาพของแหลงน้ําใตดินในบริเวณใกลเคียง เมื่อมีการตรวจพบวาระบบรวบรวม
น้ําเสียมีปญหา ก็ควรจะตองทําการศึกษาหาสาเหตุนั้นๆ และดําเนินการแกโดยเร็ว
ความสามารถของโรงบําบัดน้ําเสีย (Treatment Plant) จะตองสัมพันธกับปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะทําการ
บําบั ดน้ํา เสี ย ใหมีคุ ณภาพอยูในเกณฑม าตรฐานหลั งการบํ าบัด ก อนที่ จะปลอ ยลงทางน้ํา ธรรมชาติ ทั้งนี้ เนื่องจาก
วาระบบรวบรวมน้ําเสีย มีการรวบรวมปริมาณน้ําเสียที่สงไปยังโรงบําบัดนอยกวา ปริมาณที่ควรจะเปน หรือที่ออกแบบไว
ก็จะทําใหโรงบําบัดน้ําเสียทํางานไดไมเต็มประสิทธิภาพ แตถาระบบรวบรวมน้ําเสีย นําน้ําเสียไปยังโรงบําบัดในปริมาณที่
มากกวาความสามารถของโรงบําบัด ก็จะทําใหคุณภาพของน้ําหลังการบําบัดต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด เมื่อปลอย
ลงทางน้ําธรรมชาติก็อาจจะกอใหเกิดมลพิษ หรือคุณภาพของน้ําในทางน้ํานั้นๆตอไป
ในการศึ ก ษานี้ ไ ด ศึ ก ษาถึ ง ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ระบบรวบรวมน้ํ า เสี ย ของโรงพยาบาล จั ง หวั ด น า น
เนื่องจากสังเกตวา ระบบรวบรวมน้ําเสีย นําน้ําเสียไปยังโรงบําบัดนอยกวาที่ควรจะเปน ทําใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้น
และไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงแกไข ระบบรวบรวมน้ําเสียของโรงพยาบาล รวมทั้งทําการประมาณราคาคาใชจายใน
การปรับปรุงระบบน้ําเสียครั้งนี้ ในวงเงิน 4,090,000 บาท ซึ่งถือวาเปนขอมูลสําคัญสําหรับผูบริหารโรงพยาบาล ที่จะ
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ขอมูลนี้ไปพิจารณาวา จะดําเนินการอยางไร กับระบบบําบัดน้ําเสียที่มีอยูในปจจุบัน และที่กําลังดําเนินการกอสราง
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย ในขณะที่ระบบรวบรวมน้ําเสียยังคงมีปญหาอยู
ขอเสนอแนะ
1. เนื่องดวยโรงพยาบาลจังหวัดนานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากร
ในอนาคต จึงควรจัดหาระบบที่บําบัดน้ําเสียที่สามารถใชพื้นที่การทํางานไมมาก แตมีประสิทธิภาพในการ
บําบัดที่มีประสิทธิภาพสูง
2. ควรจะทําการเพิ่มจุดและเสนทางรวบรวมน้ําเสีย เพื่อรองรับกับการขยายตัวของโรงพยาบาล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการกอสรางอาคารใหมเพิ่มขึ้น เพื่อใหระบบรวบรวมน้ําเสีย สามารถรวบรวมน้ําเสียไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนดวยดีจากมหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน ที่ใหการ
สนับสนุนอุปกรณและเครื่องมือในการทําวิจัย ตลอดจนขาราชการ พนักงานและเจาหนาที่ของโรงพยาบาล ที่ใหขอมูลที่
เปนประโยชนในการทํางาน ตลอดจนกรมอนามัยและสิ่งแวดลอม และกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณะสุข ที่ใหขอมูล
ในโครงการวิจั ย นี้ ขอขอบคุ ณ คณาจารย สาขาวิ ชาบริ ห ารงานกอ สร า ง มหาวิท ยาลัย พะเยา ที่ไ ดใ ห ความรู และให
คําแนะนําในการทําการวิจัยครั้งนี้
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การพัฒนาแหลงน้ําเพือ่ การเกษตรกรรม กรณีศึกษาหมูบานราษฏรพัฒนา ตําบลสระ
อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
Water Resources Development for Agriculture : Case Study Ratphattana Village,
Sra Sub-District, Chiang Muan District, Phayao Province
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Ratio : B/C Ratio) เทากับ 0.87 และ 4.49 ตามลําดับ ดังนั้น ในการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่นี้จึงควร
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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 จังหวัดพะเยามีเนื้อที่ถือครองการเกษตร 1,442,361 ไร สวนใหญจะเปนที่ทํานามากที่สุด
ประมาณ 678,646 ไร ที่ปลูกพืชไรพืชผัก ประมาณ 507,007 ไร ที่ปลูกไมผลไมยืนตน ประมาณ 256,708 ไร นอกนั้นเปน
ที่อยูอาศัย ที่สวนผักและไมดอก ที่ทุงหญาเลี้ยงสัตว ที่รกราง และเนื้อที่ทําการเกษตรอื่นๆ อาชีพหลัก ของประชากร คือ
การทํานา และพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ ขาว โดยเฉพาะขาวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ ที่สุดของภาคเหนือ
พื้นที่ บานราษฎรพัฒนา ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยาเปนอีกพื้นที่หนึ่งที่ประชากรในพื้นที่สวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีสินคาทางการเกษตรที่สําคัญคือ ขาว ซึ่งมักประสบปญหาภัยแลงขาดแคลนน้ําเพื่อใชทํา
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค อยูเปนประจํา รายงานการศึกษาคนควานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน
น้ําเพื่อใชใ นการเพาะปลูก ของเกษตรกรในพื้ นที่ บานราษฎรพัฒนา ตํ าบลสระ อํ าเภอเชีย งมว น จั งหวัดพะเยา โดย
ทําการศึกษาบริเวณพื้นที่ปลูกขาวของเกษตรทั้งหมด 2,200 ไร และใชอุปโภคบริโภคในพื้นที่บานราษฎรพัฒนาและหมูบาน
ใกลเคียง เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินโครงการพัฒนาแหลงน้ําและแกปญหาภัยแลงไดอยางเหมาะสม
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาปริมาณน้ําทาในพื้นที่บานราษฎรพัฒนา ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
2. ประเมินความเพียงพอของปริมาณน้ําในพื้นที่ตอการใชน้ําในทุกกิจกรรมของพื้นที่
3. ศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง
4 ศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรมในการดําเนินโครงการ

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ
1. เครื่องคณิตกรณแบบพกพา (COMPUTER NOTEBOOK) พรอมติดตั้ง โปรแกรม MS OFFICE
2. เครื่องมือวัดพื้นที่ (DIGITAL PLANIMETER)
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วิธีการศึกษา
1. การวิเคราะหปริมาณน้าํ ทีเ่ ขามาในพืน้ ที่ (Inflow)
ปริมาณน้ําที่เขามาในพื้นที่ ประกอบดวย ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ และปริมาณน้ําทาของลําน้ํายมที่ไหล
เขามาในพื้นที่
2. การวิเคราะหหาปริมาณการใชนา้ํ จากกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ (Outflow)
เปนการวิเคราะหหาปริมาณการใชน้ําทั้งหมดภายในพื้นที่ โดยแบงออกเปน
2.1 การใชนา้ํ เพื่อการอุปโภค-บริโภค
ปริมาณการใชน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค จะมีคาเทากับ ผลคูณของ จํานวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่กับ
อัตราการใชน้ําเฉลี่ยในพื้นที่ชนบท ซึ่งกําหนดใหมีคาประมาณ 60 ลิตร/คน/วัน (ปราโมทย ไมกลัด, มิถุนายน 2557, คูมือ
งานสระเก็บน้ําสําหรับชุมชน หนา 2)
2.2 ปริมาณการใชน้ําเพื่อการเกษตร
ปริมาณการใชน้ําเพื่อการเกษตร ขึ้นกับชนิดของพืช ขนาดของพื้นที่เพาะปลูก และอัตราการใชน้ําของพืช
โดยคาปริมาณการใชน้ําเพื่อการเกษตร จะเปนอัตราการใชน้ํารายเดือน
3. การวิเคราะหสมดุลน้ํา
เพื่อคํานวณหาความพอเพียงของปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยูในพื้นที่ จาก
3.1 ปริมาณน้ําทารวมที่เขามาในพื้นที่ (Inflow) มากกวา ปริมาณการใชน้ําในพื้นที่ (Outflow) แสดงวา
ปริมาณน้ําตนทุนมีเพียงตอความตองการ
3.2 ปริมาณน้ําทารวมที่เขามาในพื้นที่ (Inflow) นอยกวา ปริมาณการใชน้ําในพื้นที่ (Outflow) แสดงวา
ปริมาณน้ําตนทุนมีไมเพียงตอความตองการ
4. การกําหนดประเภทของโครงการ
เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลแลวทําใหทราบถึงปริมาณน้ําตนทุนที่มี และเมื่อพิจารณาสภาพภูมิประเทศแลว
สามารถนํามาเลือกรูปแบบการพัฒนาแหลงน้ําการตามแนวทางที่เหมาะสม
5. การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม
5.1 การวิเคราะหตน ทุนของโครงการ
การประเมินตนทุนดานเศรษฐกิจของโครงการจะคิดเฉพาะในสวนของคาใชจายทางตรง (Direct Cost)
แบงออกเปน 2 สวน คือ คาใชจายในการลงทุน และคาใชจายรายปในการดําเนินงานและบํารุงรักษาระบบชลประทาน โดย
มีผลการวิเคราะหตนทุนในแตละดาน ดังนี้
5.1.1 คาใชจายในการลงทุน
คาใชจายในการลงทุนในการดําเนินโครงการ เปนผลจากการศึกษาของผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรม
ซึ่งจะรวมถึงคาสํารวจภูมิประเทศ คาออกแบบรายละเอียด คากอสรางหรือปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานระบบชลประทาน
คาควบคุมการกอสราง รวมทั้งคาลงทุนทดแทนเมื่ออายุการใชงานของสิ่งกอสรางหมดลงกอนสิ้นอายุโครงการ
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5.1.2 คาใชจายในการดําเนินการบํารุงรักษา
คาใชจายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นประจําปสําหรับการดําเนินงาน
การสงน้ํา คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาระบบ ซึ่งรวมถึงคาบํารุงรักษาปกติประจําป และการบํารุงรักษาพิเศษ
(Periodic Maintenance) และคาใชจายในการบริหารจัดการโครงการ ในการประเมินคาใชจายในการสงน้ําและบํารุงรักษา
และการบริหารจัดการใชอัตรา รอยละ 1 ของคากอสราง
5.2 การวิเคราะหผลประโยชนของโครงการ
ในการคิดผลประโยชนดานการเกษตร จะคิดจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะปลูก และการเพิ่มขึ้นของ
ผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากมีการกระจายน้ําอยางทั่วถึง ทําใหเกษตรกรมีความมั่นใจในการลงทุน และใชปจจัยการ
ผลิ ต อย า งเหมาะสม และผลประโยชนจ ากการลดตน ทุ น การผลิต ในส ว นของค า ใช จ า ยในการสู บ น้ํ า ที่ ลดลง ในการ
ประเมินผลประโยชนสวนเพิ่มดานการเกษตร ไดทําการเปรียบเทียบผลประโยชนดานการเกษตรในกรณีที่ไมมีการปรับปรุง
โครงการ และกรณีที่มีการปรับปรุงโครงการ ตามรายละเอียดการประเมิน ดังนี้
5.2.1 พื้นที่การเกษตร
จากผลการศึกษา โครงสรางการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่โครงการ มีกิจกรรมการเกษตรที่สําคัญ
ที่มีการผลิต ไดแก การปลูกขาวนาป จํานวน 2,200 ไร ในอนาคตกรณีมีการปรับปรุงโครงการ รูปแบบการผลิตดาน
การเกษตรที่สําคัญไมมีการเปลี่ยนแปลง คงมีเฉพาะการปรับเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกของขาวนาปรังตามปริมาณน้ําที่ไดรับ
5.2.2 ปริมาณผลผลิต
จากผลการพยากรณผลผลิตตอไร แยกตามพันธุ (ที่ความชื้น 15%) ปเพาะปลูก 2555/56 ของขาว
เหนียวพันธุ กข.6 ที่อยูนอกเขตการจัดเขตศักยภาพการผลิตขาวจังหวัดพะเยา ของกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
คือ 519 กก./ไร
5.2.3 ราคาผลผลิต
จากราคาขาวเปลือก ความชื้น 15% ณ จุดรับซื้อแหลงผลิตภาคเหนือ ของสํานักพัฒนาผลิตภัณฑ
ขาว กรมการขาว ประจําวันที่ 13 มกราคม 2558 ขาวเหนียวพันธุ กข 6 ราคา 11,350 บาท/ตัน
5.2.4 ผลประโยชนสวนเพิ่มทางการเกษตร
จากข อ มู ล พื้ น ที่ เพาะปลู ก ผลผลิ ต ราคาผลผลิ ต ที่ ก ล าวข า งต น ได นํ า ไปจั ด ทํ า ประมาณการ
ผลประโยชนของโครงการทั้งในกรณีไมมีและมีโครงการ
5.3 การวิเคราะหความเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร
คือ การวิเคราะหงบประมาณ (Cost) ที่ใชไป เมื่อเทียบกับผลประโยชนที่ไดรับ (Benefit) โดยพิจารณา
ตัวชี้วัด (Indicator) คือ อัตราสวนระหวางผลประโยชนตอคาใชจาย (Benefit Cost Ratio : B/C Ratio) ซึ่งเกณฑการพิจารณา
วาตัวชี้วัดมีความเหมาะสม หรือ มูลคาการลงทุนเมื่อเทียบกับผลประโยชนที่ไดรับคุมคาหรือไมนั้นมีเกณฑกําหนด ดังนี้
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มูลคาผลประโยชนจากโครงการที่เกิดขึ้นในปที่ t
มูลคาการลงทุนในโครงการที่เกิดขึ้นในปที่ t
อัตราคิดลด ( Discount Rate )
อายุของโครงการ หรือ ปที่สิ้นสุดอายุของโครงการ
อัตราสวนผลประโยชนตอทุน

อัตราสวนระหวางประโยชนเทียบกับตนทุนอาจเทากับ 1 หรือมากกวา 1 หรือนอยกวา 1 แตเกณฑที่ใชไปเพื่อ
ยอมรับโครงการก็คืออัตราสวนจะตองมากกวา 1

ผลการศึกษา
การวิเคราะหสมดุลน้าํ
วิเคราะหปริมาณน้ําที่เขามาในพื้นที่ (INFLOW) จากการคํานวณปริมาณน้ําทาของน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ ดวยวิธี
SCS-CN Method รวมกับปริมาณน้ําทาจากลําน้ํายมที่ไหลผานพื้นที่ที่ทําการศึกษาจากสถานีวัดปริมาณน้ํา และ
วิเคราะหปริมาณการใชน้ําจากกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ (Outflow) จากการใชน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค รวมกับปริมาณ
การใชในเพื่อการเกษตรในพื้นที่ สามารถสรุปสมดุลของน้ําในพื้นที่ ไดดัง ตาราง 1
ตาราง 1 สมดุลของน้ําในพื้นที่
ประเภท

สมดุลน้ําในพื้นที่ (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.

11.35

8.18

7.38

9.01

31.29

43.40

86.48

214.29

236.56

83.41

35.13

19.13

0.83

0.75

0.27

0.0027

0.0028

1.43

0.83

0.83

0.81

0.22

1.43

0.83

10.52

7.43

7.11

9.0073

31.2872

41.97

85.65

213.46

235.75

83.19

33.70

18.30

ปริมาณน้ําที่
เขามาในพื้นที่
(Inflow)
ปริมาณการ
ใชน้ําในพื้นที่
(Outflow)
คงเหลือ

การกําหนดประเภทโครงการ
จากขอมูลปริมาณน้ําที่เขามาในพื้นที่ (INFLOW) ปริมาณตนทุนสวนใหญมาจากลําน้ํายม ซึ่งเปนลําน้ําธรรมชาติ
และจากการพิจารณาลักษณะภูมิประเทศแลว สามารถกําหนดประเภทของโครงการได 2 ลักษณะ คือ
1. โครงการประตูระบายน้ํา
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2. โครงการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม
การวิเคราะหตนทุนของโครงการ
รายละเอียดการประมาณราคาคากอสรางเบื้องตนของทั้ง 2 โครงการ จากการเปรียบเทียบกับโครงการ
ประเภทเดียวกันที่มีขนาดพื้นที่สงน้ําใกลเคียงกันและมีความยาวของคลองสงน้ําใกลเคียงกัน ที่ขอรับอนุมัติงบประมาณ
รายจ า ยประจํ า ป 2558 และ ป 2559 ของโครงการชลประทานพะเยา สํ า นั ก ชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ สามารถสรุปรายละเอียดตนทุนของโครงการไดดัง ตาราง 2 และ ตาราง 3 โดยใชอัตราคิด
ลดรอยละ 12 ตอป ซึ่งเปนอัตราขั้นสูงสุด ตามแนวทางและหลักเกณฑการวิเคราะหโครงการ ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งกําหนดไวระหวาง รอยละ 9 ถึง 12
ตาราง 2 สรุปตนทุนของโครงการประตูระบายน้ํา
รายการตนทุน

เปนเงิน

อายุโครงการ

อัตรา

Capital

คิดเปนตนทุน

โครงการ

(บาท)

(ป)

คิดลด

Recovery

รายป

3,210,000.00

50

12%

0.12042

386,548.20

98,000,000.00

50

12%

0.12042

11,801,160.00

9,000,000.00

10

12%

0.17698

1,592,820.00

1.งานสํารวจและออกแบบ
รายละเอียด (3%)
2.คากอสรางโครงการ
2.1 งานประตูระบายน้ํา
2.2 งานระบบสงน้าํ
และอาคารประกอบ
รวมคาลงทุนทั้งหมด
3.คาบํารุงรักษา (1%)

110,210,000.00

13,780,528.20

1,102,100.00

1,102,100.00
รวม

14,882,628.20

ตาราง 3 สรุปตนทุนของโครงการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา
รายการตนทุน

เปนเงิน

อายุโครงการ

อัตรา

Capital

คิดเปนตนทุน

โครงการ

(บาท)

(ป)

คิดลด

Recovery

รายป

450,000.00

10

12%

0.17698

79,641.00

6,000,000.00

10

12%

0.17698

1,061,880.00

9,000,000.00

10

12%

0.17698

1,592,820.00

1.งานสํารวจและออกแบบ
รายละเอียด (3%)
2.คากอสรางโครงการ
2.1) งานสูบน้ําดวยพลังงาน
ไฟฟา
2.2 งานระบบสงน้าํ
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รายการตนทุน

เปนเงิน

อายุโครงการ

อัตรา

Capital

คิดเปนตนทุน

และอาคารประกอบ
รวมคาลงทุนทั้งหมด
3.คาบํารุงรักษา (1%)

15,450,000.00

2,734,341.00

154,500.00

154,500.00
รวม

2,888,841.00

การวิเคราะหผลประโยชนของโครงการ
จากปริมาณผลผลิตตอไร และราคาผลผลิตการเกษตร สามารถสรุปผลประโยชน ที่เพิ่มขึ้นของโครงการ ไดดัง
ตาราง 4
ผลตอบแทน/ไร
=
จํานวนผลผลิต/ไร x ราคาขาวเปลือก ณ จุดรับซื้อ
=
( 519/1,000 ) ตัน/ไร x 11,350 บาท/ตัน
=
5,890 บาท / ไร
ตาราง 4 สรุปผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นของโครงการ
กรณีไมมีโครงการ
รายการ

จํานวน ผลตอบแทน/ไร

กรณีมีโครงการ
เปนเงิน

จํานวน ผลตอบแทน/ไร

ผลตอบแทนสุทธิ
เปนเงิน

ที่เพิ่มขึ้น
(บาท)

(ไร)

(บาท)

(บาท)

(ไร)

(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

การวิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม
จากการวิเคราะหตนทุนของโครงการและการวิเคราะหผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นของโครงการสามารถวิเคราะหความ
เหมาะสมของโครงการประตูระบายน้ํา และโครงการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา ตาม ตาราง 5
ตาราง 5 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม
รายการ

ผลการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร
อัตราคิดลด

BENEFIT

โครงการประตูระบายน้ํา

12%

12,958,000

โครงการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา

12%

12,958,000
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COST

B/C

14,882,628.20 0.87
2,888,841.00

4.49

จากผลการวิเคราะหพบวา โครงการประตูระบายน้ํา มีอัตราสวนระหวางผลประโยชนตอคาใชจาย(Benefit Cost
Ratio : B/C Ratio) เทากับ 0.87 และ โครงการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา ใหคา อัตราสวนระหวางผลประโยชนตอคาใชจาย
(Benefit Cost Ratio : B/C Ratio) เทากับ 4.49

วิจารณและสรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. ปริมาณน้ําทาที่ไหลเขามาในพื้นที่มีปริมาณรวมประมาณ 785.64 ลานลูกบาศกเมตรตอป ซึ่งมีความเพียงพอตอ
ความตองการใชน้ําในทุกกิจกรรม ที่มีคาประมาณ 8.23 ลานลูกบาศกเมตรตอป
2. จากการศึกษาพบวา ปริมาณน้ํามีเพียงพอตอความตองการ แตเนื่องจากยังขาดการพัฒนาระบบชลประทานที่
เหมาะสม ทํ า ให ไ ม ส ามารถนํ า ปริ ม าณน้ํ า ต น ทุ น ไปใช เพื่ อ การเพาะปลู ก และเพื่ อ การอุ ป โภค-บริ โ ภค ได อ ย า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ
3. จากปริมาณน้ําตนทุนและสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ สามารถพัฒนาระบบชลประทานเพื่อนําน้ําตนทุนไปใชใน
กิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ที่ทําการศึกษาได 2 ลักษณะ คือ
3.1 โครงการประตูระบายน้ํา
3.2 โครงการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา
4. จากการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรมของทั้ง 2 โครงการ พบวาโครงการประตูระบายน้ํา
มีอัตราสวนระหวางผลประโยชนตอคาใชจาย (Benefit Cost Ratio : B/C Ratio) เทากับ 0.87 และ โครงการสูบน้ําดวย
พลังงานไฟฟา มีอัตราสวนระหวางผลประโยชนตอคาใชจาย (Benefit Cost Ratio : B/C Ratio) เทากับ 4.49

วิจารณผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรกรรม กรณีศึกษา บานราษฎรพัฒนา ตําบลสระ อําเภอเชียง
มวน จังหวัดพะเยา เพื่อทําการเปรียบเทียบปริมาณความตองการใชน้ํากับปริมาณน้ําตนทุนในพื้นที่ โดยปริมาณน้ําตนทุน
ในพื้นที่ นอกจากมีปริมาณน้ําฝนแลว ยังมีน้ําจากลําน้ํายม ปริมาณน้ําจากแหลงน้ําตนทุนดังกลาว มีเพียงพอตอความ
ปริมาณความตองการใชน้ําในพื้นที่ ซึ่งจากปริมาณน้ําต นทุนและสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ สามารถพัฒนาระบบ
ชลประทานเพื่อนําน้ําตนทุนไปใชในกิจกรรมตางๆได 2 ลักษณะ คือ โครงการประตูระบายน้ํา และ โครงการสูบน้ําดวย
พลังงานไฟฟา ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม พบวาโครงการประตูระบายน้ํา และโครงการสูบน้ํา
ดวยพลังงานไฟฟา มีคาอัตราสวนของผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio : B/C Ratio) เทากับ 0.87 และ 4.49
ตามลําดับ ดังนั้น ในการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่นี้จึงควรเลือกการดําเนินโครงการเปนสถานีสูบน้ํา
ดวยพลังงานไฟฟา
ขอเสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบวาปริมาณน้ําในพื้นที่มีเพียงพอตอความตองการ แตยังขาดระบบชลประทานที่เหมาะสมทําให
ไมสามารถนําน้ําตนทุนที่มีอยูไปใชไดอยางเต็มประสิทธิ จึงควรไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
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2. การเก็บรวบรวมขอมูลดานตางๆ ของหนวยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่ ควรมีการรวบรวมขอมูลโดย
ละเอียดและควรมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อใชประโยชนในการวิเคราะหโครงการในดานตางๆ ซึ่งมี
ความตองการในการใชงานขอมูลที่มีความถูกตองแมนยําสูงสุด เพื่อสามารถชวยเหลือประชากรในพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
3. นอกจากการศึกษาและนําเสนอขอมูลการพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่เกษตรกรรมของหมูบานราษฎรพัฒนา ควรมี
การศึกษาสํารวจพื้นที่ในหมูบานอื่นๆ โดยรอบดวย โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยูในเขตลําน้ํายม เพื่อทําการวางแผนการบริหาร
จัดการน้ํา และนําไปสูการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพและยุติธรรม รวมถึงการ
สรางจิตสานึกใหกับราษฎรในพื้นที่ ใหตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการน้ําดวย

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนดวยดีจาก มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณขาราชการและเจาหนาที่ของสํานักงาน
ชลประทาน จังหวัดพะเยา ที่ใหความอนุเคราะหในการใชอุปกรณสําหรับทํางานวิจัย และเอื้อเฟอสถานที่ในการเก็บขอมูล
ขอขอบคุ ณ คณาจารย ประจํ า หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร ม หาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารงานก อ สร า ง คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทความรู และใหคําปรึกษาแนวทางในการแกไขปญหา
และใหกําลังใจแกผูวิจัยมาโดยตลอด รวมทั้งชวยตรวจทาน แกไขรายงานการศึกษาคนควานี้จนแลวเสร็จสมบูรณ
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การวางผังบริเวณและความคุมคาการจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดิน ศูนยวิจัย
และพัฒนาประมงน้ําจืด กวานพะเยา
Land Adjustment and Worthy at Value for Money Wise Exhibition of Phayao
Inland Fisheries Research and Development Center
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บทคัดยอ
รายงานการศึก ษานี้มี วัตถุป ระสงคเพื่ อศึก ษาตน ทุนคา ใชจ าย และรายได มาวิเคราะหเปรียบเทียบรายไดและ
คาใชจายในการกอสรางและบริหารจัดการ และวิเคราะหขอมูลความเปนไปได (Feasibility Study) ทางการเงิน โดยนํา
เกณฑทางเศรษฐศาสตรมาใชในการวิเคราะหเปนขอมูลใหกับผูดําเนินการจัดงานนิทรรศการ “ปญญาของแผนดิน” ผล
การศึกษาพบวา มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิมีคาเทากับ 12,629,505 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการมีคา
มากกวาอัตราดอกเบี้ยแบบทบตนทุกวันมีคาเทากับ 1.097% ตอวัน อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C) มีคาเทากับ 11
ดังนั้นความคุมคาการจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดินศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กวานพะเยาเปนนิทรรศการ
ที่นาลงทุนมาก
คําสําคัญ: 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
แนวคิดการจัดงานนิทรรศการ “ปญญาของแผนดิน” โดยพระสหกรณ ภูริวฑฒโก และพระครูสุจินธรรมสาร หรือ
พะเยาสะยาดอ ครูบาธรรมาจิณณะ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อจัดหาทุนรวมสรางพระเจดียชเวดากอง (จําลอง) และจัดหาทุน
สมทบสรางศูนยการเรียนรู วิชาของแผนดิน “พุทธกษัตริย-พุทธเกษตรฯ” ในรูปแบบการแสดงนิทรรศการทางวิชาการ
วิชาของแผนดินและกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช พระมหากษัตริยผูทรงงานหนักที่สุดของโลก ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพะเยา (ฝงตะวันตก)
ดังนั้นในการศึกษาความเปนไปไดของการจัดงานนิทรรศการ “ปญญาของแผนดิน” จึงดําเนินการเพื่อศึกษาความ
คุมคาในการจัดงานเพื่อหาทุนรวมสรางพระเจดียชเวดากอง (จําลอง) และจัดหาทุนสมทบสรางศูนยการเรียนรูวิชาของ
แผนดิน “พุทธกษัตริย-พุธเกษตร” เพื่อที่จะใชประโยชนในการทํากิจกรรมตางๆ ซึ่งประชาชนจะมีสวนรวมในการพัฒนา
พื้นที่ใหเปนแหลงทองเที่ยว แหลงการคา โดยความสําคัญตองการจะสรางแหลงศึกษาและเรียนรู สําหรับ นิสิต นักศึกษา
และประชาชนโดยทั่วไป รูปแบบของการจัดงานนิทรรศการ “ปญญาของแผนดิน” นั้นประกอบไปดวยการจัดงานใน 3
พื้นที่ใหญๆ คือ พื้นที่สวนที่ 1 จะเปนพื้นที่ขายสินคาเพื่อใหประชาชนไดจับจายใชสอยสินคาที่ตองการ พื้นที่สวนที่ 2 เปน
สวนของเวทีการแสดงและพิพิธภัณฑประมง (จําลอง) เพื่อใหผูสนใจไดรับชมการแสดงศิลป วัฒนธรรม และนิทรรศการ
“ปญญาของแผนดิน” และพื้นที่สวนที่ 3 จะเปนตลาดน้ําอาเซียนจัดทําเพื่อใหประชาชนไดเขาชม และทองเที่ยวการจัด
งานตลาดน้ําของทุกประเทศในอาเซียนซึ่งจัดทําเปนพื้นที่ใหเชาแสดงสินคานานาชนิด หรือ คอมมูนิตี้มอลล(Community
Mall) โดยในสวนของการจัดงานและจัดกิจกรรมในครั้งนี้ตองมีตนทุน และคาใชจายในการดําเนินงาน

ภาพที่ 1 ผังบริเวณการจัดงานนิทรรศการ “ปญญาของแผนดิน”
จากป ญ หาดั ง กล า วทํ า ให ผู ทํ า การศึ ก ษา มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง ความคุ ม ค า ของการลงทุ น การจั ด งาน
นิทรรศการ “ปญญาของแผนดิน” บริเวณศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพะเยา (ฝงตะวันตก) ดังกลาว เพื่อตองการ
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ทราบถึงความคุมคาของการลงทุนหรือไม ซึ่งหากโครงการดังกลาวคุมคา ก็จะสามารถทําการจัดหาทุนรวมกอสราง พระ
เจดียชเวดากอง (จําลอง) และจัดหาทุนสมทบสรางศูนยการเรียนรูวิชาของแผนดิน “พุทธกษัตริย-พุทธเกษตร” ใหสําเร็จ
ไดตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
การศึกษาความคุมคาของการจัดงานนิทรรศการ “ปญญาของแผนดิน” ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด พะเยา
(ฝงตะวันตก) มีวัตถุประสงคหลักของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาตนทุน คาใชจาย และรายไดจากการจัดงานนิทรรศการ “ปญญาของแผนดิน” ศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืด พะเยา (ฝงตะวันตก)
2. เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบรายไดและคาใชจายในการกอสรางและบริหารจัดการ งานนิทรรศการ “ปญญาของ
แผนดิน” ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด พะเยา (ฝงตะวันตก)

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
2. เครื่องคํานวณ และโปรแกรม MS OFFICE
วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. คนหารายละเอียดการเสนอราคากอสรางพื้นที่จัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดิน
2. วิเคราะหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value ;NPV)
มูล คา ปจ จุบันของผลตอบแทนสุท ธิห มายถึ งการคํ านวณหาผลรวมมูล คา ปจ จุ บัน ของผลตอบแทนสุท ธิข อง
โครงการโดยการหาผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับหรือผลตอบแทน (มูลคาปจจุบันของผลได) กับ
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายหรือตนทุน (มูลคาปจจุบันของตนทุน) ซึ่งสามารถเขียนเปนความสัมพันธไดดังนี้
มูลคาปจจุบัน = มูลคาปจจุบันของผลได – มูลคาปจจุบันของตนทุน
n

NPV = ∑
t =0

Bt − C t
(1 + i )t

ถาคา NPV ที่คํานวณไดมคี ามากกวา 0 แสดงวาโครงการใหผลตอบแทนคุมคา
ถาคา NPV ที่คํานวณไดมคี านอยกวา 0 แสดงวาโครงการใหผลตอบแทนไมคุมคา
3. วิเคราะหผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return; IRR)
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการหมายถึงอัตราสวนคิดลดที่ทําใหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิมีคา
เปนศูนยสามารถคํานวณไดจากสมการความสัมพันธดังนี้
n

IRR ที่ทําให: NPV =0∑
t =0
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Bt − C t
=
(1 + i )t

ถา IRR สูงกวาคาเสียโอกาสของทุน (r) แสดงวาการลงทุนคุมคา
ถา IRR สูงกวาคาเสียโอกาสของทุน (r) แสดงวาการลงทุนไมคมุ คา
4. วิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทนตอคาใชจาย (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio)
อัตราผลตอบแทนตอคาใชจายหมายถึงอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางผลตอบแทนซึ่งสามารถคํานวณออกมาใน
รูปของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนเทียบกับมูลคาปจจุบันของตนทุนที่จายไปในการดําเนินการของโครงการสามารถ
คํานวณไดจากสมการความสัมพันธดังนี้
n

B/C=

Bt

∑ (1 + i )
t =1
n

Ct

t

∑ (1 + i )
t =1

t

ตัดสินใจลงทุนเมื่อ B/C Ratio มีคามากกวาหรือเทากับ 1
ตัดสินใจไมลงทุนเมื่อ B/C Ratio มีคานอยหรือเทากับ 1

ผลการศึกษา
จากการศึกษา การวางผังบริเวณและความคุมคาการจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดินศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืดกวานพะเยาเปนการศึกษาโดยใชขอมูลทุติยภูมิ และการวิเคราะหขอมูลโดยเกณฑทางเศรษฐศาสตรที่นํามาใช
ในการวิเคราะห หาไดจาก
ตารางที่ 1 คากอสรางพื้นที่จัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดิน
ราคาวัสดุ
ลําดับ

รายการ

จํานวน

หนวย

ราคาตอ
หนวย (บาท)

รวม
(บาท)

รวมราคา
(บาท)

1

ZONE 1 รานคา

1.1

งานเตรียมการ

1.00

เหมา

10,000

10,000

10,000

1.2

งานปรับพื้นที่
งานกอสรางรานคาเชา
ขนาดพื้นที่ 3x3 ตร.ม.

1.00

เหมา

10,000

10,000

10,000

15

หอง

2,500

375,000

375,000

15

หอง

25

37,500

37,500

1.3
1.4

งานไฟฟา-แสงสวางชั่วคราว

1.5

งานประปาชั่วคราว

15

หอง

12

18,000

18,000

1.6

งานปายโครงการ

1.00

เหมา

25,00

25,000

25,000

475,500

475,500

รวม
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ตาราง คากอสรางพื้นที่จัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดิน (ตอ)
ราคาวัสดุ
ลําดับ

รายการ

จํานวน

หนวย

ราคาตอ
หนวย (บาท)

รวมราคา
(บาท)

รวม
(บาท)

2

ZONE 2 เวทีการแสดง

2.1

งานเตรียมการ

1.00

เหมา

10,000

10,000

10,000

2.2

งานปรับพื้นที่

1.00

เหมา

10,000

10,000

10,000

2.3

งานกอสรางเวทีการแสดง

1.00

เหมา

25,000

25,000

25,000

2.4

งานไฟฟา-แสงสวางชั่วคราว

1.00

เหมา

5,000

5,000

5,000

1.00

เหมา

3,000

3,000

3,000

53,000

53,000

2.5

งานปายโครงการ
รวม

3

ZONE 3 พิพธิ ภัณฑจําลอง

2.1

งานเตรียมการ

1.00

เหมา

2,500

2,500

2,500

2.2

งานปรับพื้นที่

1.00

เหมา

2,500

2,500

2,500

2.3

งานกอสรางปายคัตเอาท

1.00

เหมา

5,000

5,000

5,000

2.4

งานไฟฟา-แสงสวางชั่วคราว

1.00

เหมา

1,200

1,200

1,200

เหมา

25,000

-

-

11,200

11,200

2.6

งานปายโครงการ
รวม

4

ZONE 4 ตลาดน้าํ

2.1

งานเตรียมการ

1.00

เหมา

10,000

10,000

10,000

2.2

งานปรับพื้นที่
งานกอสรางรานคาเชา
ขนาดพื้นที่ 3x6 ตร.ม.

1.00

เหมา

10,000

10,000

10,000

84.00

ซุม

4,500

675,000

630,000

15

หอง

25

37,500

37,500

2.3
2.4

งานไฟฟา-แสงสวางชั่วคราว

2.5

งานประปาชั่วคราว

15

หอง

12

18,000

18,000

2.6

งานปายโครงการ

1.00

เหมา

25,000

25,000

25,000

730,500

730,500

รวม
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รวมราคาทัง้ หมด

1,270,200

1,270,200

แบบซุมตลาดน้าํ อาเซียน
หาอัตราดอกเบี้ยแบบทบตนทุกวัน
จากการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
7.25%
= 0.0199%
365

7.25%

ตอป

คิดเปนอัตราดอกเบี้ยแบบทบตนทุกวัน

หามูลคาทีเ่ พิ่มขึ้นจากการจัดนิทรรศการ
จากการเชาที่ขายของมี 2 ลักษณะ
1. คาเชาราน
1.1 รานคาเชา ขนาดพื้นที่ 3x3 ตร.ม. มีรานคาจํานวน 150 หอง คิดเปนเงิน 400 บาท/วัน
จะไดคา เชารานคาเทากับ 400 × 150 × 10 = 600,000 บาท
1.2 รานคาเชา ขนาดพื้นที่ 3x6 ตร.ม. มีรานคาจํานวน 88 หอง คิดเปนเงิน 800 บาท/วัน
จะไดคา เชารานคาเทากับ 800 × 88 × 10 = 704,000 บาท
2. คาบัตรเขาชมนิทรรศการ ราคาบัตรละ 25 บาท ผูคนที่จะเขาชมประมาณ 350 คน/วัน
จะไดคา เขาชมเทากับ 25 × 350 × 10 = 87,500 บาท
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จะไดเทากับ

วิเคราะหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value ;NPV)
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิหมายถึงการคํานวณหาผลรวมมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ
โดยการหาผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดรับหรือผลตอบแทน (มูลคาปจจุบันของผลได) กับมูลคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสดจายหรือตนทุน (มูลคาปจจุบันของตนทุน) ซึ่งสามารถเขียนเปนความสัมพันธไดดังนี้
การลงทุนคากอสรางทั้งหมดเทากับ 1,270,200 บาท
มูลคาที่เพิ่มขึ้นจากการจัดนิทรรศการเทากับ 1,391,500 บาท
อัตราดอกเบี้ยแบบทบตนทุกวันเทากับ 0.02%
จะได
=
NPV 1,391,500(P / A,0.02%,10) − 1,270,200
10
(1 + 0.02%) − 1
NPV 1,391,500(
=
10 ) − 1,270,200
i (1 + 0,02%)
NPV 13,899,705 − 1,270,200
=
NPV = 12,629,505 บาท
NPV ที่ไดมีคามากกวา 0 แสดงวามีความเปนไปไดที่จะดําเนินการจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดินศูนยวิจัย
และพัฒนาประมงน้ําจืด กวานพะเยา เนื่องจาก NPV ไมติดลบ
วิเคราะหผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return; IRR)
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการหมายถึงอัตราสวนคิดลดที่ทําใหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิมีคาเปน
ศูนยสามารถคํานวณไดจากสมการความสัมพันธดังนี้
การลงทุนคากอสรางทั้งหมดเทากับ 1,270,200 บาท
มูลคาที่เพิ่มขึ้นจากการจัดนิทรรศการเทากับ 1,391,500 บาท
อัตราดอกเบี้ยแบบทบตนทุกวันเทากับ 0.02%
จะได

1,391,500(P / A, i ,10) = 1,270,200
10
(1 + i ) − 1
1,391,500(
10 ) = 1,270,200
i (1 + i )

irr = 1.095%

IRR ที่ไดมีคา 1.097% แสดงวาอัตราผลตอบแทนภายในโครงการมีคามากกวาอัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู
ที่กําหนดไว 0.02% แสดงวากิจการการจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดินศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กวาน
พะเยา ควรจะลงทุนตอไป
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วิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทนตอคาใชจา ย (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio)
อัตราผลตอบแทนตอคาใชจายหมายถึงอัตราสวนเปรียบเทียบระหวางผลตอบแทนซึ่งสามารถคํานวณออกมาในรูป
ของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนเทียบกับมูลคาปจจุบันของตนทุนที่จายไปในการดําเนินการของโครงการสามารถ
คํานวณไดจากสมการความสัมพันธดังนี้
การลงทุนคากอสรางทั้งหมดเทากับ 1,270,200 บาท
มูลคาที่เพิ่มขึ้นจากการจัดนิทรรศการเทากับ 1,391,500 บาท
อัตราดอกเบี้ยแบบทบตนทุกวันเทากับ 0.02%
10
(1 + 0.02%) − 1
1,391,500(
10 )
i (1 + 0,02%)
B /C =
จะได
1,270,200
13,899,705
B /C =
1,270,200
B / C = 10.94
การลงทุนของการจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดินศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กวานพะเยามีอัตราสวน
ของผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 11 แสดงวาผลตอบแทนที่เกิดขึ้น จากการลงทุนใหผลมากกวาหรือคุมคากับคาใชจายที่
เสียไป

วิจารณและสรุปผล
จากการศึกษาการวางผังบริเวณและความคุมคาการจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดินศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงน้ําจืด กวานพะเยา เพื่อทราบถึงตนทุนคาใชจายและรายไดของการจัดงานนิทรรศการ “ปญญาของแผนดิน”
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด พะเยา (ฝงตะวันตก) ผลการศึกษาที่ไดจะนําไปเป นขอมูลใหกับผูดําเนินการจัดงาน
นิทรรศการ “ปญญาของแผนดิน” หรือผูที่เกี่ยวของ ไดตัดสินใจในการจัดงานนิทรรศการ”ปญญาของแผนดิน” ศูนยวิจัย
และพัฒนาประมงน้ําจืด พะเยา (ฝงตะวันตก) สามารถสรุปไดดังนี้
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนการจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดิน
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กวานพะเยาแลวนํามาประมาณการตนทุนและผลตอบแทนในอีก 10 วันจากนั้นก็นํามา
วิเคราะหหาคาทางทฤษฎีสามารถสรุปไดดังนี้
ผลการศึกษาพบวามีความเหมาะสมและความเปนไดทางเศรษฐศาสตรเมื่อเทียบกับเกณฑในการตัดสินใจลงทุน ณ
ระดับอัตราดอกเบี้ยแบบทบตนทุกวัน 0.02%
1. มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของการจัดงานนิทรรศการปญญาของมีคา
เทากับ 12,629,505 บาทแสดงวาใหผลตอบแทนที่นาสนใจ
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2. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) ของการจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดิน
มีคามากกวาอัตราดอกเบี้ยกูยืม (แบบทบตนทุกวัน 0.02%) คือมีคาเทากับ 1.097% แสดงวาผลตอบแทนนาลงทุน
3. อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C Ratio) ของการจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดิน
มีคาเทากับ 11 แสดงวาโครงการนี้มีผลบวกมากกวาผลงานเสีย
สรุปไดวาความคุมคาการจัดงานนิทรรศการปญญาของแผนดินศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กวานพะเยาเปน
นิทรรศการที่นาลงทุนและมีความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร
ขอเสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบวานิทรรศการที่ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหนั้นผลการวิเคราะหจะใหผลตอบแทนใกลเคียงกับ
ความจริงมากนอยเพียงใดนั้นจะขึ้นอยูกับการประมาณการดานตนทุนและผลตอบแทนวามีความคลาดเคลื่อนมากนอย
เพียงใด
2. ในการเก็บรวบรวมขอมูลดานตางๆ ของหนวยงานราชการ ที่เกี่ยวของ ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยละเอียด
เพื่อใชประโยชนในการวิเคราะหโครงการในดานตางๆ ซึ่งมีความตองการในการใชงาน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากบุพการี ครอบครัวที่เปนผูใหกําลังใจมาโดยตลอดขอขอบคุณรุนพี่ เพื่อนๆ คณะ
วิศวกรรมศาสตรม หาวิ ทยาลั ยพะเยา สาขาวิช าการจัด การบริห ารงานกอ สรา งที่ใ หคํา แนะนํา และแลกเปลี่ย น
ประสบการณที่ ดี ใ นระหว า งการศึ ก ษาค น คว า มาโดยตลอด และได รับ การสนั บ สนุ น ด ว ยดี จ ากมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ขอขอบคุณ ดร. ธีระพจน ศุภวิริยะกิจ ทานอาจารยที่ปรึกษา ที่ใหคําปรึกษา คําแนะนําแกไขตรวจทานความถูกตอง
เรียบรอยและขอบกพรองตางๆ ขอขอบคุณ บริษัท The one Development จํากัด และขอขอบคุณ บริษัท Ppsn Co.,LTD ที่
ใหความอนุเคราะหในการใชอุปกรณสําหรับทํางานวิจัย และขอขอบคุณ นายภานุกร ชวยค้ําชู ที่ชวยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
งานวิจัยครั้งนี้
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การวิเคราะหความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัยในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Risk Analysis of Residential Construction Business in Muang District, Chiang Rai
Province
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Kamol Takeaw1* Bungon Sawatsuk2 and Nattapong Damrongwiriyanupap3
บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและศึกษาผลกระทบของปญหาและอุปสรรคใน
การประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งไดทําการเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางคือ ผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางที่จดทะเบียนกับสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด
เชียงราย 12 ราย ผลการศึกษาพบวา โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงของธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัยโดยภาพรวม ดาน
งานบริหารองคกรมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =3.31) สวนระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปญหาและอุปสรรคภาพรวมมีระดับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ งานบริหารองคกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =3.73)
คําสําคัญ: ความเสี่ยง ธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัย

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
ธุรกิจรับเหมากอสรางเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเปน
ธุรกิจที่ผลักดันและชวยขับเคลื่อนกลไกลวงจรธุรกิจที่เกี่ยวของ เปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงในดานตาง ๆ สูงมากการ
ดําเนินงานมักจะประสบกับเหตุการณที่ไมแนนอน (Uncertainty) หรือ “ความเสี่ยง (Risk)” เกิดขึ้นไดตลอดเวลาโครงการ
กอสรางเปนงานที่มีความซับซอนและตองใชความเขาใจดานเทคนิคการออกแบบการกอสรางและการบริหารจัดการ
รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนของเปาหมาย วัตถุประสงค ทรัพยากรมนุษยและอื่น ๆ เชน ความคาดหวัง สัญญากับผู
วาจาง ตารางการทํางานงบประมาณและแผนงานตาง ๆ ดังนั้นผูจัดการโครงการจําเปนจะตองมีความเขาใจในแผนงาน
โครงการอยางชัดเจน และแผนงานโครงการจะตองเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณที่ไมแนนอนแตจะตองอยูในกรอบของ
การบรรลุวัตถุประสงคของการกอสราง
ในป 2557 ตลาดที่อยูอาศัยไทยโดยรวมยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ราคาที่อยูอาศัยจะสูงขึ้นตามตนทุน
ที่ดินและตนทุนกอสรางที่ปรับสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่ยังต่ําและการแขงขันปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงินเปนปจจัย
สําคั ญในการขับเคลื่อ นกํา ลัง ซื้อ โดยกําลั งซื้อ ภายในประเทศจะเปนตั วขับ เคลื่ อนหลัก ในตลาด กลุ มที่เติบโตจะเป น
คอนโดมิเนียม ในกทม.และปริมณฑล สวนในภูมิภาคกลุมที่เติบโตจะเปนบานจัดสรร ในจังหวัดใหญๆสําหรับทิศทางในอีก
3 ปขางหนา (ป 2558-2560) คาดวาตลาดที่อยูอาศัยไทย ยังมีโอกาสขยายตัวไดอีกมาก เนื่องจากในป 2558 จะเกิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทําใหมีการรวมกันทางเศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียนมากขึ้นและเมื่อเปรียบเทียบ
ประเทศในกลุม AEC ทั้งหมด จังหวัดเชียงราย มีความนาสนใจในระดับตน ๆ ประกอบกับสภาพแวดลอมโดยรวมเอื้อตอ
การที่จะมีคนตางชาติเขามามาใชประโยชนในแงการพักผอน การอยูอาศัย การลงทุน ซึ่งจะสงผลทําใหมีการขยายตัวใน
ดานการใชประโยชนที่ดิน มีการเปลี่ยนแปลงทางดานผูบริโภค โดยจะมีผูบริโภคในกลุมคนตางชาติเขามามากขึ้น การ
เติบโตของที่อยูอาศัยจะขยายตัวไปสูเมืองใหญ ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมืองที่ตอเชื่อมกับประเทศในกลุม AEC อยางจังหวัด
เชียงราย
แตเนื่องดวยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ยังมีความเสี่ยงในการกอสรางดวยปจจุบันประสบกับภัยแผนดินไหวยังคง
เปนภัยธรรมชาติที่ยังไมสามารถพยากรณไดการปองกันและบรรเทาภัยแผนดินไหวที่มีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีและ
ความรูในปจจุบันจําเปนตองการขอมูลความสั่นสะเทือนของพื้นดินที่ถูกตองจากระบบตรวจวัดที่มีมาตรฐาน สําหรับงาน
ดานแผนดินไหวและวิศวกรรมแผนดินไหวปจจุบันหนวยงานที่มีระบบเครือขายตรวจความสั่นสะเทือนในระดับชาติและเปน
มาตรฐานสากล ไดแก สํานักเฝาระวังแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยาทําหนาที่ในการตรวจและวิเคราะหแผนดินไหวทั้ง
ภายในและตางประเทศ จําเปนตองมีการวางแผน ทั้งทางดานนโยบาย ดานปฏิบัติการดานวิชาการ วิเคราะหวิจัยและดาน
มวลชน การพัฒนาโครงการกอสรางใหมเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่องตามแผนการขยายธุรกิจเชิงรุกของผูประกอบการ
รับเหมากอสราง จึงมีความจําเปนตองใหความสําคัญกับการควบคุมดูแลการกอสรางโครงการตาง ๆ มากขึ้น เพื่อรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของงานกอ สราง ตลอดจนการใชงบประมาณให เปนไปตามแผนการลงทุนและเป นไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ระบุปจจัยความเสี่ยงในการกอสรางมีโอกาสที่มีจะเกิดสูงและสงผล
กระทบอยางมากในการดําเนินกิจการกอสรางและนําผลวิเคราะหมากําหนดแนวทางควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยง
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และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยการสอบถามผูประกอบธุรกิจรับเหมา
กอสรางบานพักอาศัยในเขตพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย เพื่อหาแนวทางการแกไขความเสี่ยงที่นําเสนอในงานวิจัยนี้
สามารถชวยลดโอกาสเกิดความเสี่ยงที่ทําใหงานกอสรางลาชากวาแผน เพิ่มคุณภาพของงาน เพิ่มความปลอดภัยและเพิ่ม
ประสิทธิผล ของงานกอสรางตอไป (จังหวัดเชียงราย, 2556)
ผูศึกษาในฐานะที่เปนผูที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัยในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงรายจึงสนใจที่จะวิเคราะหหาความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัยในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย และศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัยในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย เพื่อนําผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดมาเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานใหผูรับเหมากอสรางรายใหม

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย
2. เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัยในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหหาความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัย ในเขตพื้นที่อําเภอ
เมืองเชียงราย มีขอบเขตของการทําวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาคือผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ที่จดทะเบียนกับสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงราย จํานวน 12 ราย (สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด
เชียงราย, 2557 )
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
ประกอบดวย ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน และตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรตน ไดแก ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ระดับการศึกษาสูงสุด
ประสบการณการทํางานในการกอสรางบานพักอาศัย รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตําแหนง และประเภทของสถานประกอบการ
ตัวแปรตาม ไดแก ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัย

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ
1. แบบสอบถามความคิดเห็น
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วิธีการศึกษา
1. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่แจกใหผูตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงทําการตรวจสอบความถูกตองและความ
สมบูรณของคําตอบในแบบสอบถามทั้งหมดเพื่อนําไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิตินําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาทํา
การวิเคราะหโดยประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติซึ่งไดเลือกใชสถิติในการวิเคราะหดังตอไปนี้
2. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอมูล
เบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยางดังนี้
2.1 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่1 ลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยการอธิบายขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชคารอยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)
2.2 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 2, 3 และ 4 คือโอกาสในการเกิดเหตุการณผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ปญหาโดยใชวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคาโดยไดแบงออกเปน 5 ระดับซึ่งผูวิจัยไดกําหนดระดับคะแนนใหผูตอบแบบสอบถาม

ผลการศึกษา
ระดับโอกาสที่เกิดเหตุการณขึ้นจากความเสี่ยงตอธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัย ตามความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมพบวา ระดับเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณตอธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัยที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก งานบริหารองคกรมีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย = 3.31) อยูในระดับปานกลาง รองลงมา
คื อ งานเอกสาร มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 2.78 และลํ า ดั บ สุ ด ท า ยคื อ งานโครงสร า ง มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 2.71 ส ว นงาน
สถาปตยกรรม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (คาเฉลี่ย = 2.41)อยูในระดับนอย ดังแสดงในตาราง 1

ตาราง 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแตละดาน
รายการประเมิน
งานบริหารองคกร
1. ดานการบริหารและการจัดการโครงการ
2. ดานงบประมาณ
3. ดานปจจัยภายนอก
งานเอกสาร
1. ดานแบบกอสราง
2. ดานสัญญากอสราง
3. ดานประมาณราคา

คาเฉลี่ย
3.31
2.60
3.48
3.58
2.78
2.95
3.00
2.39
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S.D
1.06
1.04
1.09
1.04
1.16
1.05
1.18
1.26

ระดับโอกาสที่เกิดขึน้
ปานกลาง
นอย
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย

ตาราง 1 (ตอ)
รายการประเมิน
งานโครงสราง
1. ดานบุคลากรหรือแรงงาน
2. ดานเครื่องจักรกล
3. ดานวัสดุกอสราง
4. ดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและอื่น ๆ
งานสถาปตยกรรม
1. ดานบุคลากรหรือแรงงาน
2. ดานเครื่องจักรกล
3. ดานวัสดุกอสราง
4. ดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและอื่น ๆ
งานระบบไดแกงานไฟฟา ประปา และสุขาภิบาล
1. ดานบุคลากรหรือแรงงาน
2. ดานเครื่องจักรกล
3. ดานวัสดุกอสราง
4. ดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและอื่น ๆ

คาเฉลี่ย
2.71
2.62
2.71
2.69
2.81
2.41
2.48
2.39
2.40
2.36
2.42
2.55
2.34
2.39
2.39

S.D
1.11
1.14
0.98
1.17
1.15
1.05
1.11
1.08
0.92
1.10
0.90
1.25
0.85
0.78
0.70

ระดับโอกาสที่เกิดขึน้
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย
นอย

ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีตอธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัย ตามความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามในภาพรวมพบวา มีระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นมากที่สุด 3 ลําดับแรกไดแก งานบริหารองคกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด
(คาเฉลี่ย = 3.73) โดยดานงบประมาณ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.05) อยูในระดับมาก รองลงมาคือ งาน
โครงสราง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 โดยดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและอื่น ๆ มีคามากที่สุด (คาเฉลี่ย = 3.67)
และงานเอกสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 โดยดานแบบกอสรางมีคามากที่สุด (คาเฉลี่ย = 3.38) ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละดาน
รายการประเมิน

คาเฉลี่ย
3.73
3.20
4.05
3.95

งานบริหารองคกร
1. ดานการบริหารและการจัดการโครงการ
2. ดานงบประมาณ
3. ดานปจจัยภายนอก
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S.D
1.00
1.09
0.91
1.00

ระดับโอกาสที่เกิดขึน้
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

ตาราง 2 (ตอ)
รายการประเมิน

คาเฉลี่ย
3.33
3.38
3.37
3.25
3.39
3.35
3.31
3.23
3.67
3.21
3.26
3.09
3.42
3.08
3.20
3.28
3.08
3.17
3.25

งานเอกสาร
1. ดานแบบกอสราง
2. ดานสัญญากอสราง
3. ดานประมาณราคา
งานโครงสราง
1. ดานบุคลากรหรือแรงงาน
2. ดานเครื่องจักรกล
3. ดานวัสดุกอสราง
4. ดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและอื่น ๆ
งานสถาปตยกรรม
1. ดานบุคลากรหรือแรงงาน
2. ดานเครื่องจักรกล
3. ดานวัสดุกอสราง
4. ดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและอื่น ๆ
งานระบบไดแกงานไฟฟา ประปา และสุขาภิบาล
1. ดานบุคลากรหรือแรงงาน
2. ดานเครื่องจักรกล
3. ดานวัสดุกอสราง
4. ดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและอื่น ๆ

S.D
1.13
1.04
1.22
1.14
1.15
1.28
1.10
1.03
1.17
1.25
1.32
1.22
1.09
1.36
1.16
1.24
1.13
1.07
1.18

ระดับโอกาสที่เกิดขึน้
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ตาราง 3 คาเฉลี่ยและรอยละปจจัยปญหาและอุปสรรคที่มีตอธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัย
เหตุการณที่เกิดขึ้น
1
2
3
4
5
6

ดานการบริหารและการจัดการโครงการ
ดานงบประมาณ
ดานปจจัยภายนอก
ดานแบบกอสราง
ดานสัญญากอสราง
ดานประมาณราคา
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คากอสราง

ระยะเวลา

16
36
30
6
8
19

46
3
14
18
34
8

ขอบเขต
งาน
29
12
8
17
12
1

คุณภาพ
งาน
40
3
8
27
4
10

ตาราง 3 (ตอ)
เหตุการณที่เกิดขึ้น
7
8
9
10

ดานบุคลากรหรือแรงงาน
ดานเครื่องจักรกล
ดานวัสดุกอสราง
ดานความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานและอื่น ๆ
รวม
คาเฉลี่ยรวม
รอยละ

คากอสราง

ระยะเวลา

15
13
27
3
173
17.30
43.25

43
28
27
9
230
23.00
57.50

ขอบเขต
งาน
17
12
16
13
137
13.70
34.25

คุณภาพ
งาน
66
35
20
11
224
22.40
56.00

จากตาราง 3 แสดงถึง ผลกระทบรายปจ จั ยที่ เปน ป ญหาและอุป สรรคตอ ธุ รกิ จ รับ เหมากอ สรา งของผูต อบ
แบบสอบถามตอธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัย ตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมพบวา ระยะ
ระยะเวลาในการกอสราง มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย = 23.00) คิดเปนรอยละ 57.50 รองลงมาคือ คุณภาพของงานในการ
กอสราง มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย = 22.40) คิดเปนรอยละ 56 และขอบเขตงานในการกอสราง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
(คาเฉลี่ย = 13.70) คิดเปนรอยละ 34.25

วิจารณและสรุปผล
วิจารณผล
จากการวิเคราะหความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
ผูรับเหมาก อสร างสว นใหญ เปน เพศชาย อายุ 31–40 ป ตํา แหนง งานผูจั ดการ ระดับ การศึ ก ษาอยู ในระดั บ
ปริญญาตรี ประสบการณในงานกอสรางอาคารพักอาศัยมากกวา 15 ป ประเภทของสถานประกอบการสวนใหญเปนหาง
หุนสวนจากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ทั้งนี้เนื่องจากงานดานการรับเหมากอสรางเปนงานที่ตองปฏิบัติงานในพื้นที่
กอสรางจึงตองการบุคลากรที่มีความกระฉับกระเฉง มีความรูความสามารถ และตองมีประสบการณ และรับความเชื่อมั่น
ในโครงการและมีความรับผิดชอบ เพราะบุคลากรหรือแรงงานที่มีความสามารถ มีประสบการณ จะสามารถแกปญหา
หนางานไดดี เพราะไดเจอและประสบกับปญหามากอน
ดานตําแหนงงาน พบวาตําแหนงงานที่แตกตางกันมีผลตอความสามารถในการทํางานและการทํางานแตกตางกัน
เนื่องจากวิศวกรโครงการและผูรับเหมากอ สราง ทํา งานประจํ าเฉพาะหนา และเนื้องานก อสรา งเป นสวนใหญ สว น
ผูจัดการและกรรมการผูจัดการ ทํางานในเฉพาะเทคนิค การพบปะ และสื่อสารกับบุคคลดานอื่น ๆ จึงทําใหความสามารถ
ในการใหบริการนอยกวาตําแหนงอื่น ๆ
งานบริหารองคกร พบวา ระดับเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณความเสี่ยงตอธุรกิจรับเหมากอสรางบานพัก
อาศัย ตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมพบวา งานบริหารองคกร มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย = 3.31)
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คิดเปนรอยละ 66.20 อยูในระดับปานกลาง และงานสถาปตยกรรม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (คาเฉลี่ย = 2.41) คิดเปนรอยละ
48.20 อยูในระดับนอย และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงตอธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัย ตามความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมพบวา งานบริหารองคกรมีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย = 3.73)คิดเปนรอยละ 74.60 อยู
ในระดับมาก สวนงานระบบไดแกงานไฟฟา ประปา และสุขาภิบาลมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (คาเฉลี่ย = 3.20) คิดเปนรอยละ
64 ซึ่ งอยู ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงใหเห็ นวา ปจจัย ทุกด าน มีอิทธิ ผลต อความเสี่ ยงของธุร กิจรั บเหมากอ สรา ง ซึ่ ง
หมายความวา ทุกดานในงานบริหารองคกรที่ผูวิจัยไดยกมานี้ ลวนมีโอกาสในการเกิดเหตุการณตอธุรกิจรับเหมากอสราง
บานพักอาศัยทั้งสิ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤตวิทย สรรพคุณ (2551) ไดศึกษาการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน
การใชผูรับเหมาชวงของโครงการอาคารสูงเพื่อประเมินโอกาสและระดับความรุนแรงของเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ ที่
เกิดจากผูรับเหมาชวงในโครงการกอสรางอาคารสูงที่สงผลตอผูรับเหมาหลักของโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จากการศึกษาพบวาเหตุการณที่ประเมินวาจะเกิดมากคือความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานการทํางาน
ลาชาการ เรงงาน และความประมาทจากการทํางานผูรับเหมาชวงซึ่งพบวาสงผลกระทบตอเวลา คุณภาพ และความ
ปลอดภัยโดยรวมของโครงการโดยเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุตาง ๆ แลวนั้นเห็นไดวาการรับงานหลายงานของผูรับเหมาชวง
สงผลทําใหเกิดเหตุการณความเสี่ยงดานอื่น ๆ ดวย เพราะเมื่อผูรับเหมาชวงรับงานหลายงานแตไมมีการจัดการดานอื่น ๆ
ที่ดีพอจะทําใหมีปญหาตามมาไดและเมื่อพิจารณาขนาดของโครงการพบวาโครงการที่มีมูลคาสูงจะมีแนวโนมใหเกิดความ
เสี่ยงสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งอาคารเฉพาะทางเชนโรงแรม โรงพยาบาล จะมีแนวโนมเกิดความเสี่ยงมากกวาการกอสราง
อาคารประเภทที่อยูอาศัยหรืออาคารพาณิชยทั่วไปและถามีการจางผูรับเหมาชวงมากหลากหลายรายเทาใดก็จะมีแนวโนม
เกิดความเสี่ยงมากเทานั้น

สรุปผล
ผลการศึกษา การวิเคราะหความเสี่ยงในการประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัยมีดังนี้
ตอนที่ 1 ปจจัยดานบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะหดวยคาความถี่ และรอยละ
ดานเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดไดแกเพศชายคิดเปนรอยละ 83.33 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ
16.67
ดานอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดไดแกอายุ 31–40 ปคิดเปนรอยละ 58.33 รองลงมาไดแกอายุ 41–50
และอายุต่ํากวา 30 ปคิดเปนรอยละ 16.67 และอายุที่มีจํานวนนอยที่สุดไดแกอายุมากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ8.33
ด า นระดั บ การศึ ก ษา พบว า ผู ต อบแบบสอบถามมากที่ สุ ด ได แ ก ร ะดั บ ต่ํ า ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป น ร อ ยละ 50
รองลงมาไดแกปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 41.67 และนอยที่สุด ไดแก สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 8.33
ดานตําแหนงงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดไดแก ผูจัดการ คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาไดแก
วิศวกรโครงการ กรรมการผูจัดการ และผูรับเหมากอสราง คิดเปนรอยละ 16.67 เทากัน
ดา นรายได พบว า ผู ตอบแบบสอบมี รายได ตอ ป ม ากที่สุ ด ได แก 3,000,000 บาทต อ ป และต่ํ า ที่สุ ด ได แ ก
180,000 บาทตอป
ดานประสบการณในงานกอสรางอาคารพักอาศัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดไดแกประสบการณใน
งานกอสรางอาคารพักอาศัยมากกวา 15 ปคิดเปนรอยละ 33.33 รองลงมาไดแกประสบการณในงานกอสรางอาคารพัก
อาศัยระหวาง 6-10 ป คิดเปนรอยละ 25 และประสบการณในงานกอสรางอาคารพักอาศัยระหวาง 3–5 ป และ 11–15 ป
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คิดเปนรอยละ 16.67 และนอยที่สุด ไดแก ประสบการณในงานกอสรางอาคารพักอาศัยต่ํากวา 3 ป คิดเปนรอยละ 8.33
ตามลําดับ
ดานประเภทของสถานประกอบการ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มากที่สุดไดแก หางหุนสวนจํากัด/หางหุนสวน
นิติบุคคล คิดเปนรอยละ 83.34 รองลงมาไดแก รานคาบุคคลธรรมดา คิดเปนรอยละ 16.66
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุการณประกอบดวยงานบริหารองคกร งาน
เอกสาร งานโครงสราง งานสถาปตยกรรม และงานระบบไดแก งานไฟฟา งานประปาและสุขาภิบาลโดยการวิเคราะหดวย
คาเฉลี่ยของประชากร และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 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 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงประกอบดวยงานบริหารองคกร งาน
เอกสาร งานโครงสราง งานสถาปตยกรรม และงานระบบไดแก งานไฟฟางาน ประปาและสุขาภิบาลโดยการวิเคราะหดวย
คาเฉลี่ยของประชากร และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร พบวา ปจจัยหลักดานตาง ๆ ของผูรับเหมากอสราง
บานพักอาศัย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญตอความเสี่ยงโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก งาน
บริหารองคกร งานโครงสราง งานเอกสาร งานสถาปตยกรรมและงานระบบซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78, 3.39, 3.33, 3.21,
และ 3.20 ตามลําดับ
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบรายปจจัยที่เกิดจากปญหา และอุปสรรค ประกอบดวยคาใชจาย
ในการกอสราง ระยะเวลาในการกอสราง ขอบเขตงานกอสราง และคุณภาพงานกอสราง โดยการวิเคราะหดวย คาความถี่
และรอยละ แสดงใหเห็นวาผลกระทบรายปจจัยของผูตอบแบบสอบถามตอธุรกิจรับเหมากอสรางบานพักอาศัย ตามความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมพบวา ระยะเวลาในการกอสราง มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย = 23.00) คิดเปน
รอยละ 57.50 รองลงมาคือ คุณภาพของงานในการกอสราง มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย = 22.40) คิดเปนรอยละ 56 และ
ขอบเขตงานในการกอสราง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (คาเฉลี่ย = 13.70) คิดเปนรอยละ 34.25
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูรับเหมากอสรางรายใหมสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปประยุกตใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ
กอสรางอาคารที่พักอาศัย
2. ทําใหผูรับเหมากอสรางทราบแนวทางที่ทําใหเกิดผลกระทบตอปจจัยเสี่ยงตอการบริหารโครงการกอสราง
3. ผูรับเหมากอสรางงานอาคารที่พักอาศัย ไดแนวทางในการใหความสําคัญกับปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการเงินและ
งบประมาณกอสรางโดยเนนในเรื่องของการเสนองานราคาที่เหมาะสม และสภาพคลองทางการเงินที่ดีในการดําเนิน
โครงการ

651

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาในปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตองานกอสรางและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับการบริหาร
จัดการโครงการกอสรางของผูรับเหมา
2. ควรมีการศึกษาโดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลแบบอื่น ๆ รวมกับการใชแบบสอบถาม เชนการสังเกต เพื่อใหได
ขอมูลที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจาก คณาจารยทุกทานในสาขาวิชา
การบริหารงานกอสราง มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู และใหคําปรึกษาในเรื่องตาง ๆ
ในการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้และขอขอบคุณผูรับเหมากอสรางสําหรับงานกอสรางที่พักอาศัยในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงรายที่ไดใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดียิ่งทุกทานรวมถึง เทศบาลตําบลสายน้ําคํา
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา การศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอเพื่อนรวม
สาขาอาชีพ และผูที่สนใจทุกทาน หากการศึกษาคนควานี้ยังพอมีคุณคาและประโยชนบาง ผูศึกษาขอบมอบความดีทั้งหมด
ใหกับครูบาอาจารยทุกทาน และบิดา มารดาที่อบรมสั่งสอนจนเติบใหญมาจนวันนี้
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การวิเคราะหสถานการณการลงทุนอาคารพาณิชยในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หลังจากเปดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แหงที่ 4
Scenario Analysis of Commercial Building Investment in Chiang Khong District
Chiang Rai Province After the Opening of the 4th Thai-Lao Friendship Bridge
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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 โดยการกอสรางสะพานมิตรภาพขามแมน้ําโขง
ไทย – ลาว แหงที่ 4 (เชียงของ – หวยทราย) เปนการเชื่อมตอถนนเสนทาง R3A จากกรุงเทพมหานคร – คุณหมิง เพื่อ
สรางเศรษฐกิจที่ดีระหวาง จีน – ลาว – ไทย เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมในกลุมประเทศอนุภาคลุมน้ําโขง เปนการบูรณา
การเศรษฐกิจทางดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเปนการสรางอําเภอเชียงของใหเปนฐานการ
ผลิตและการลงทุนที่สามารถเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบานตามยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและการพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจเชียงราย – เชียงใหม – ลําพูน ตามแผนพัฒนาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เปนการพัฒนาระดับ
ภูมิภาคที่จะเชื่อมจุดการคาที่มีความสําคัญและเปดโอกาสการลงทุนในการลงทุนในอําเภอเชียงของรวมถึงนโยบายการ
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตรอําเภอเชียงของที่รวมมือกันระหวางผูบริหารอําเภอเชียงของ ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหสามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อําเภอเชียงของจังหวัด
เชียงราย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2546)
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงเปนการศึกษาเพื่อวิเคราะหสถานการณการลงทุนอาคารพาณิชย และนโยบายการ
พัฒนาในพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงที่ 4 ในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในบริบท
ของสภาพเขตเศรษฐกิจใหม เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนอาคารพาณิชย ในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หลัง จากเปด สะพานมิ ตรภาพไทย-ลาว แหง ที่ 4เพื่อ นําไปประกอบการตั ดสิน ใจการลงทุน ใหเกิดประโยชน ความคุ ม
คาสูงสุด

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อวิ เคราะหสถานการณการลงทุ นอาคารพาณิชย ในอํา เภอเชียงของ จั งหวัด เชียงราย หลังจากเป ด
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 4
2. เพื่อศึกษาปจจัยการตัดสินใจลงทุนอาคารพาณิชย ในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย หลังจากเปดสะพาน
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มิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 4

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
การศึกษานี้มีสมมติฐานคือสะพานมิตรภาพขามแมน้ําโขง ไทย – ลาว แหงที่ 4 (เชียงของ – หวยทราย) ทําให
สถานการณในอําเภอเชียงของเปลี่ยนแปลงและมีผลตอการตัดสินใจการลงทุนอาคารพาณิชย ในอําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย และปจจัยพื้นฐานของอาคารพาณิชย มีผลตอการตัดสินใจการลงทุนอาคารพาณิชย ในอําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ดังแสดงเปนกรอบความคิดไดในรูปที่ 1

ปจจัยพื้นฐานของอาคารพาณิชย
1. จํานวนชั้น
2. จํานวนคูหา
3. พื้นที่ใชสอยตอคูหา
4. ราคาตอหนวย
5. คุณภาพการกอสราง
ปจจัยดานสถานการณการเปดสะพานมิตรภาพขาม
แมน้ําโขง ไทย – ลาว แหงที่ 4
1. คาดการณวาจะเปนแหลงกระจายสินคาไปสู
ประเทศเพื่อนบาน
2. คาดการณวาจะมีการเติบโตของธุรกิจทองเที่ยว
3. คาดการณวาจะมีความหลากหลายของธุรกิจ

การตัดสินใจลงทุนอาคารพาณิชย ใน
อํ า เภอเชี ย งของ จั ง หวั ด เชี ย งราย
หลังจากเปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แหงที่ 4

รูปที่ 1 กรอบความคิดของการศึกษา

วิธีการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ที่ทําการศึกษา ไดแก
บานดอนมหาวัน บานโจโก ในตําบลเวียง และบานใหมทุงหมด บานทุงงิ้ว ในตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับ คือ รวบรวมขอมูลประชากรและเลือกจํานวนกลุมตัวอยาง การสราง
เครื่องมือในการศึกษา (แบบสอบถาม) การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูใชอาคารพาณิชยในโครงการตางๆ ที่กอสรางในเขตเทศบาลตําบลสถาน
และเขตเทศบาลตําบลเวียงอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายหลังเปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 4 จํานวน 95 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล
1. แบบสอบถาม โดยวิธีการสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถาม ดังตอไปนี้
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
1.2 สรางแบบสอบถามโดยกําหนดขอบเขตและเนื้อหาใหครอบคลุมวัตถุประสงค และสามารถวัดตัวแปรที่
นิยามไวได
1.3 ลักษณะของเครื่องมือ เปนแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย มี 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check list) สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยการ
สรางของอาคารพาณิชยของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check list) สวนที่ 3 ขอมูลปจจัย
ทางดานตางๆที่มีผลตอการเลือกลงทุนอาคารพาณิชย เปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา (Rating scale)
2. แบบสัมภาษณ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสัมภาษณ ดังตอไปนี้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ
2.2 สรางแบบสัมภาษณโดยกําหนดขอบเขตและเนื้อหาใหครอบคลุมวัตถุประสงค และสามารถวัดตัวแปรที่
นิยามไวได
2.3 ลักษณะของเครื่องมือ เปนแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย มี 2 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลบุคคล สวนที่ 2
เปนสภาพทั่วไป การเติบโต สถานการณการลงทุน การกอสรางอาคารพาณิชย ของอําเภอเชียงของ หลังเปดสะพาน แหง
ที่ 4 -หลังเปดสะพาน แหงที่ 4
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. แบบสอบถาม
ดําเนินการโดยการลงพื้นที่จริงแจกแบบสอบถามใหกับผูใชอาคารพาณิชยในโครงการตางๆ ในเขตเทศบาลตําบล
สถาน และเขตเทศบาลตําบลเวียงอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการตอบแบบสอบถาม
2. แบบสัมภาษณ
ทํ า การเก็ บ ข อ มู ล ตามแบบสั ม ภาษณ ด ว ยการสนทนา ซั ก ถามพู ด คุ ย กั บ นายกเทศมนตรี ตํ า บลสถาน
ปลัดเทศบาลตําบลสถาน นายกเทศมนตรีตําบลเวียง ปลัดเทศบาลตําบลเวียง นายอําเภอเชียงของ ปลัดอําเภอเชียง
ของหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจนครบจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 6 ชุด และตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของ
แบบสอบถามทุกฉบับ
การวิเคราะหขอมูล
1. แบบสอบถาม การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และใชสถิติ
ดังตอไปนี้
1.1. คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) เพื่อใชอธิบายความถี่และรอยละของขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถาม ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยพื้นฐานของเจาของอาคารพาณิชยในโครงการตาง ๆ ในเขตเทศบาลตําบลสถาน
และเทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ โดยใชความถี่ และคารอยละแลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย สวนที่ 2
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ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของอาคารพาณิชยในโครงการตาง ๆ ในเขตอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับระดับปจจัยในการเลือกอาคาร อิทธิพล และตัวแปรตางที่เกี่ยวของกับความเหมาะสมในทําเลที่ตั้งและกิจการของ
ผูตอบแบบสอบถาม และสวนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาคารพาณิชยในโครงการตาง ๆ ในเขตอําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
1.2. คาเฉลี่ย (𝑋�) ใชอธิบายคาเฉลี่ยของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 3 ระดับการตัดสินใจซื้ออาคาร
พาณิชย ในเขตอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
1.3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.) เพื่อใชอธิบายคาเบี่ยงเบนของขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถาม ตอนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาคารพาณิชย ในเขตอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
2. แบบสัมภาษณ นําขอมูลแบบสัมภาษณมาการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจัดใหเปนระบบ แยกแยะองคประกอบ รวมทั้ง
เชื่อมโยงและหาความสัมพันธของขอมูล

ผลการศึกษา
ขอมูลของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางจากผูใชอาคารพาณิชยในเขตเทศบาลตําบลสถานและเขตเทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงรายจํานวน 95 คน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 64.21 อายุอยู
ระหวาง 31-40 ป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 37.89 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 34.74
เปนผูเชาอาคาร จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 54.74 ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงความถี่ และรอยละขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
95

รอยละ
100.00

1) ชาย
2) หญิง
รวม

34
61
95

35.79
64.21
100.00

1) 20 - 30 ป
2) 31 – 40 ป
3) 41 – 50 ป
4) มากกวา 50 ป
รวม

22
36
23
14
95

23.16
37.89
21.21
14.74
100.00

ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

2. อายุ

657

3. ระดับการศึกษา
1) ต่ํากวามัธยมศึกษา
2) มัธยมศึกษา
3) ปวช. – ปวส. / อนุปริญญา
4) ปริญญาตรี
5) สูงกวาปริญญาตรี
รวม
4. ความเกี่ยวของกับอาคารพาณิชย
1) เจาของอาคาร
2) ผูเชาอาคาร
3) ผูซื้ออาคาร
รวม

9
18
27
33
8
95

9.47
18.95
28.42
34.74
8.42
100.00

14
52
29
95

14.74
54.74
30.52
100.00

ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของอาคารพาณิชยในเขตเทศบาลตําบลสถานและเทศบาลตําบลเวียง
การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทั่วไปของอาคารพาณิชยของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย จํานวนชั้นของอาคาร
พาณิชย จํานวนคูหาของอาคารพาณิชย พื้นที่ใชสอยตอ 1 คูหาของอาคารพาณิชย ราคาตอหนวยของอาคารพาณิชย ผล
การวิเคราะหโดยใชความถี่ และ คารอยละ รายละเอียดดังตาราง 2 ตอไปนี้
ตาราง 2 แสดงความถี่ และรอยละขอมูลพื้นฐานทั่วไปของอาคารพาณิชยของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของอาคารพาณิชย
ของผูตอบแบบสอบถาม
1. จํานวนชั้นของอาคารพาณิชย
1) 1 ชั้น
2) 1 ½ ชั้น
3) 2 ชั้น
4) 3 ชั้น
รวม
2. จํานวนคูหาของอาคารพาณิชย
1) นอยกวา 4 คูหา
2) 4 - 8 คูหา
3) 8 - 12 คูหา
รวม
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จํานวน
95

รอยละ
100.00

7
5
24
59
95

7.37
5.26
25.26
62.11
100.00

16
58
21
95

16.84
61.05
22.11
100.00

3. พื้นที่ใชสอยตอ 1 คูหาของอาคารพาณิชย
1) นอยกวา 100 ตร.ม.
2) 100 – 150 ตร.ม.
3) 151 – 200 ตร.ม.
รวม
4. ราคาตอหนวยของอาคารพาณิชย
1) ต่ํากวา 2 ลานบาท
2) 2 ลานบาท – 2.5 ลานบาท
3) 2.5 ลานบาท – 3 ลานบาท
4) มากกวา 3 ลานบาท
รวม

15
24
56
95

15.79
25.26
58.95
100.00

15
24
43
13
95

15.79
25.26
45.26
13.69
100.00

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหจากกลุมตัวอยางจํานวน 95 คน พบวาอาคารพาณิชยตัวอยางสวนใหญเปน
อาคาร 3 ชั้น จํานวน 59 คูหา คิดเปนรอยละ 62.11 จํานวนคูหา 4-8 คูหา จํานวน 58 คูหา คิดเปนรอยละ 61.05 พื้นที่ใช
สอยตอ 1 คูหา 151-200 ตร.ม. จํานวน 56 คูหา คิดเปนรอยละ 58.95 ราคาตอคูหา 2.5 ลานบาท-3ลานบาท จํานวน
43 คูหา คิดเปนรอยละ 45.26
ตาราง 3 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนอาคารพาณิชยในเขตเทศบาลตําบล
สถานและเทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน
𝑋�
อาคารพาณิชย
1. ปจจัยพื้นฐานของอาคารพาณิชย
1.1 ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการคมนาคม
3.71
1.2 รูปแบบอาคารสวยงามทันสมัย
3.63
1.3 ความเหมาะสมของราคา
3.57
1.4 รูปแบบอาคารเอื้อประโยชนเหมาะแกการคาขาย
3.54
1.5 ออกแบบจัดการพื้นที่ไดอยางเหมาะสม
3.54
1.6 มีการออกแบบใหมีอากาศถายเทไดดี
3.52
2. ปจจัยดานสถานการณหลังเปดสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แหงที่ 4
2.1 คาดการณวาจะมีความหลากหลายของธุรกิจที่จะเพิ่มขึ้น
3.82
2.2 คาดการณวาจะเปนแหลงกระจายสินคาไปสูประเทศเพื่อน 3.60
บาน
ลําดับ
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S.D.

ระดับคะแนน

0.756
1.011
0.953
0.897
0.873
0.823

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.785
0.830

มาก
มาก

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนอาคารพาณิชยในเขตเทศบาลตําบลสถานและเทศบาลตําบลเวียง
ปจจัยทางดานตางๆ ที่มีผลตอการลงทุนอาคารพาณิชยไดสรุปไวในตารางที่ 3 โดยเรียงลําดับจากปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจมากไปหานอย ปจจัยพื้นฐานของอาคารพาณิชยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนที่สําคัญมาก คือ ทําเลที่ตั้ง
สะดวกตอการคมนาคม (𝑋�=3.71) รูปแบบอาคารสวยงามทันสมัย (𝑋�=3.63)ความเหมาะสมของราคา (𝑋�=3.57)รูปแบบ
อาคารเอื้อประโยชนเหมาะแกการคาขาย (𝑋�=3.54)ออกแบบจัดการพื้นที่ไดอยางเหมาะสม (𝑋�=3.54)และมีการออกแบบ
ใหมีอากาศถายเทไดดี (𝑋�=3.52) สําหรับปจจัยดานสถานการณหลังเปดสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แหงที่ 4 พบวา ปจจัย
ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนที่สําคัญมาก คือ คาดการณวาจะมีความหลากหลายของธุรกิจที่จะเพิ่มขึ้น (𝑋�=3.82) และ
คาดการณวาจะเปนแหลงกระจายสินคาไปสูประเทศเพื่อนบาน (𝑋�=3.60)

สรุปผลการศึกษา

จากแผนการพัฒนาตามยุทธศาสตรอําเภอเชียงของและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดใหความสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เชน 1.การสงเสริมความรวมมือการคาชายแดนในภาพรวม เพื่อใหเกิดการแขงขันเสรีทางเศรษฐกิจกับ
กลุมประเทศ GMS/AEC+6 2.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานหลักเพื่ออํานวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส รวมทั้งสนับสนุน
การลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุมประเทศ GMS/AC+6 3.พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบ
logistic เพื่อสนับสนุนทางการคาและบริการการคาชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ใกลเขตชายแดนรวมทั้งพัฒนาและสรางความ
เขมแข็งใหผูประกอบการทองถิ่น 4.วางแผนแมบทและแผนการบริหารจัดการเมืองศูนยกลางความเจริญอยางมีบูรณาการ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสูสังคมเมืองและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ดังนั้น ผูที่มีความสนใจลงทุนในอาคารพาณิชยควรตัดสินใจลงทุนเนื่องจากสถานการณการคาการคมนาคม
ธุรกิจหลังการเปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว พบวาธุรกิจมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นจากเดิมเนื่องจากมีการเขามาลงทุน
เพิ่มขึ้นซึ่งเปนธุรกิจที่รองรับการเปดประเทศของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนซึ่งปจจุบันหลังการเปดสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว ประเทศไทยถือเปนจุดที่มีการขนสงสินคาขามชายแดนที่สําคัญและปริมาณการขนสงโดยรถสงสินคาเพิ่มขึ้น
สามารถวิเคราะหไดจากการขยายถนนสี่เลนเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม อาคารพาณิชยควรมีลักษณะที่มีถนนเชื่อมกับเสนทาง
ขนสงหลัก มีรูปทรงที่ทันสมัย และมีราคาสมเหตุสมผล

อภิปรายผล
จากการรวบรวมขอมูลอาคารพาณิชยที่ไดกอสรางในอําเภอเชียงของ แลวมาวิเคราะหสถานการณเปรียบเทียบ
กับป จจัย ที่มีผ ลต อการตัด สินใจในการลงทุน อาคารพาณิช ยที่สําคั ญมาก สรุป ไดดั งแสดงในตารางที่ 4 จะเห็นไดว า
สถานการณในปจจุบันอาคารพาณิชยที่กอสรางในปจจุบันมีทําเลที่ตั้งติดถนนหรือในซอยที่สามารถเขา-ออก ไดสะดวก
งายตอการคมนาคมขนสง อาคารพาณิชยมีการกอสรางมีรูปแบบที่ทันสมัยสวยงามและมีการพัฒนารูปแบบที่สวยงามขึ้น
ตรงตามความตองการของตลาดอาคารพาณิชยมีราคาอาจจะสูงและปรับลดลงตามสถานการณของความเคลื่อนไหวของ
เศรษฐกิจการคาชายแดน อาคารพาณิชยมีการออกแบบใหเอื้อประโยชนเหมาะแกการคาขายเพิ่มขึ้นตามความตองการ
ของผูใชอาคารพาณิชยมีการออกแบบใหมีพื้นที่ที่เหมาะสมมีพื้นที่ใชสอยใหสอดคลองกับความตองการของผูใชอาคาร
พาณิชย
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ตาราง 4 การวิเคราะหสถานการณปจจุบันกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในอําเภอเชียงของ
ลําดับ

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน
อาคารพาณิชย
1. ปจจัยพื้นฐานของอาคารพาณิชย
1.1
ทําเลที่ตั้งสะดวกตอการคมนาคม
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

สถานการณปจจุบัน

อาคารพาณิชยที่กอสรางในปจจุบันมีทําเลที่ตั้งติดถนนหรือในซอย
ที่สามารถเขา-ออก ไดสะดวกงายตอการคมนาคมขนสง
รูปแบบอาคารสวยงามทันสมัย
อาคารพาณิชยที่กอสรางมีรูปแบบที่ทันสมัยสวยงามและมีการ
พัฒนารูปแบบที่สวยงามขึ้นตรงตามความตองการของตลาด
ความเหมาะสมของราคา
อาคารพาณิชยมีราคาตามมาตรฐานอาจจะสูงและปรับลดลงตาม
สถานการณของความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจการคาชายแดน
รูปแบบอาคารเอื้อประโยชนเหมาะแก อาคารพาณิชยมีการออกแบบใหเอื้อประโยชนเหมาะแกการคาขาย
การคาขาย
เพิ่มขึ้นตามความตองการของผูใ ชอาคาร
ออกแบบจัดการพื้นที่ไดอยางเหมาะสม อาคารพาณิชยมีการออกแบบใหมีพื้นที่ที่เหมาะสมมีพื้นที่ใชสอยให
สอดคลองกับความตองการของผูใชอาคาร
มีการออกแบบใหมีอากาศถายเทไดดี อาคารพาณิชยมีการออกแบบใหอาคารมีการถายเทอากาศไดดี รับ
กับสภาพอากาศของประเทศไทย

2. ปจจัยดานสถานการณหลังเปดสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แหงที่ 4
2.1
คาดการณวาจะมีความหลากหลาย
สถานการณการคาการคมนาคมธุรกิจหลังการเปดสะพานมิตรภาพ
ของธุรกิจที่จะเพิ่มขึ้น
ไทย-ลาว พบวาธุรกิจมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นจากเดิมเนื่องจาก
มีการเขามาลงทุนเพิ่มขึ้นซึ่งเปนธุรกิจที่รองรับการเปดประเทศของ
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
2.2
คาดการณวาจะเปนแหลงกระจาย
สถานการณการคาการคมนาคมธุรกิจหลังการเปดสะพานมิตรภาพ
สินคาไปสูประเทศเพื่อนบาน
ไทย-ลาว ประเทศไทยเปน จุดที่มีการขนสงสิ นคาขามชายแดนที่
สํ า คั ญ และปริ ม าณการขนส ง โดยรถส ง สิ น ค า เพิ่ ม ขึ้ น สามารถ
วิเคราะหไดจากการขยายถนนสี่เลน
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การศึกษา “ความเปนไปได” ของโครงการ กอสรางคอนโดมิเนียมภายใตคากอสราง และเงินทุนที่ดิน จังหวัด
ชลบุรี เปนกรณีศึกษาที่เนน ถึงขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน โดยใชเกณฑ การ
ตัดสินใจในการลงทุนโครงการไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสวนสวนผลประโยชนตอทุน (BCR) อัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR) โครงการอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม ที่ทําการศึกษาตามเงื่อนไขทั้งเรื่องมูลคาที่ดินแบบไมคิด
มูลคา (ที่ดินมรดก) หรือ 10 ลานบาท ผลที่ไดจากการวิเคราะหกระแสเงินสดของโครงการ พบวาเงื่อนไขที่ใหผลตอบแทน
ดีที่สุด คือ การที่เจาของโครงการสามารถไดที่ดินมรดกแบบไมคิดมูลคา และมูลคางานกอสรางพรอมตกแตง 45 ลานบาท
สรางผลตอบแทนไดถึง 35.7% และภายใตผลตอบแทนที่คาดหวัง 15% หากตีราคาที่ดินถึง 10 ลานบาทแลว การทํา
โครงการนี้ความนาสนใจเริ่มจะมีนอยลง คือไดผลตอบแทนภายในเพียง 16.8% อัตราสวน B/C เทากับ 1.07 สวนล้ํามูลคา
หุนอยูที่ 1.72 บาท และหากมูลคาการกอสรางและตกแตงภายในสูง 52.0 ลานบาทแลว โครงการนี้ไมอยูในจุดคุมทุน
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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
ปจจุบันเขตพื้นที่บางแสน มีนิคมอุตสาหกรรมอยูมากที่ขึ้นอยูรอบๆ เขตเมืองชลบุรี ทําใหเกิดการขยายตัวของ
ประชากรที่เขามาทํางานและพักอาศัยอยูในเขตอําเภอเมืองชลบุรีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามลําดับ จากการสํารวจพบวาคนที่
เขามาทํางานสวนใหญมักจะเริ่มตนดวยการหาหองพักอาศัยที่มีขนาดตั้งแต 20- 50 ตารางเมตร เนื่องดวยราคาที่ไมสูง
จนเกินไป (ไมเกิน 1,000,000 บาท) ประกอบกับราคาที่สามารถผอนชําระรายเดือนแลวถูกกวาการเชารายเดือน ทําให
ความสามารถที่จะเปนเจาของที่พักเองได คอนโดมิเนียมจึงเปนโครงการที่ตอบโจทยกับผูที่ตองการมาอยูอาศัยเปนลําดับ
ตนๆของโครงการอสังหาริมทรัพยประเภทอื่นๆ ดังนั้นการศึกษาควานเปนไปไดโครงการ CONDOVIEW BANGSAEN จึง
ประเด็นใหเกิดการวิจัยเพื่อทราบถึงความคุมคาในการลงทุน
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รูปที่ 1 ผังบริเวณที่ตั้งโครงการที่ศึกษาตั้งอยู
อยูในซอยบางแสน 8 (ตรงขามกับการไฟฟาบางแสน)
ถนนบางแสนสาย 2 เขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาควานเปนไปไดในการลงทุนของโครงการ CONDOVIEW BANGSAEN
2. วิเคราะหการประมาณการลงทุน รายรับ และรายจาย

วิธีการศึกษาและอุปกรณการศึกษา
วิธีการศึกษา
1. การเก็บรวบรวมขอมูลการตลาด
โครงการประเภทคอนโดมิเนียมในตลาดเกรด B ถึง C ในอําเภอเมืองชลบุรียังเปนไปไดมาก เนื่องจากยังมีคูแขง
ไมมากในระดับตลาดเดียวกับโครงการนี้ ที่สําคัญยังไมมีผูพัฒนาโครงการที่เปนแบรนดใหญๆ ที่ติดตลาดแขงขันในเขต
พื้นที่บางแสน โดยโครงการสวนใหญจะเปนนั กลงทุนในพื้นที่เอง ที่เปนผูพัฒนาโครงการในเขตบางแสน – อางศิล า
โครงการที่มีอยูในพื้นที่ใกลเคียงขณะนี้ 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) ดี คอนโด(โครงการแสนสิริ
) 9) ศุกรสิริ คอนโด 10) สุนิสาเพลส เฟส 2 คอนโด และสวนใหญกําลังจะปดการขายเนื่องจากหองที่ขายของเหลืออยู
ไมมากบางโครงการเหลือไมถึง 30%
2. กําหนดกลยุทธของโครงการ
- สรางและจัดการฐานขอมูลลูกคาอยางเปนระบบ
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- พัฒนาการขายและสงเสริมการขายใหสอดคลองกับมาตรฐานที่สูงที่สุด
- สรางการรับรู สื่อ และภาพลักษณของโครงการ ผานทางการโฆษณาในนิตยาสาร
หนังสือพิมพ เคเบิ้ลทีวี และออกบูธ
- สรางแคมเปญโฆษณาที่มีประสิทธิผลอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 1 ป
- รับความคิดเห็นของลูกคา และมีการพัฒนาและใหบริการอยางตอเนื่อง
2.1 Pre - Launch
- จัดเตรียมเอกสารการขาย เว็บไซต เสนอรายละเอียดโครงการ มีดังนี้ ใบราคา ใบจอง หนังสือ สัญญา
จะซื้อจะขาย แปลนหอง แปลนชั้น ผังโครงการ ใบปลิว โบชัวร
- จัดทํา Sale Office หนาโครงการเพื่อสะดวกในการติดตอเรื่องการจอง, การผอนดาวน
และชมหองตัวอยาง
- จัดทําแคมเปญสงเสริมการขาย เพื่อมียอดจองของลูกคากอนโครงการเสร็จ โดยการทําโปรโมชั่น จอง
เพียง 999 บาท แถมเฟอรนิเจอร Built-in ครบชุด
2.2 Launching
- เปดตัวโครงการ โดยมีการจัดงบประมาณการตลาดและการขายผานสื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ
2.3 After – Launch
- ทํากิจกรรมการตลาดอยางตอเนื่องอยางนอย 1 ป
- จัดทําบูธหางอมตะพลัสมอลล ทุก 3 เดือน หางเซ็นทรัล ชลบุรี ทุก 6 เดือน
- แจกใบปลิวตามหนวยราชการ หางราน บริษัท เดือนละ 1 ครั้ง
- ลงโฆษณาผานทางเว็บไซต 1 ป ใน www.condobangsaen.com
- ลงโฆษณาผานทาง Facebook ในชื่อ พีเค คอนโดวิว บางแสน
- ติดตั้งปายโฆษณา ทุก 3-6 เดือน บริเวณถนนขาวหลาม ถนนสุขุมวิท ถนนมิตรสัมพันธ

666

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบขอมูลคอนโดมิเนียม ในพื้นที่ใกลเคียง
ขอมูล
ตําแหนง

The Pulss
condo bangsaen

The Hug
condo bangsaen

Mc
condo bangsaen

Magenta
The Green Glad
Park Siri
condo bangsaen condo bangsaeh condo bangsaen

Living Avenue
condo bangsaen

The Room 2,3
condo bangsaen

8 ชั้น 2 อาคาร
8 ชั้น 4 อาคาร
8 ชั้น 1 อาคาร 8 ชั้น 1 อาคาร 140 8 ชั้น 1 อาคาร 1 8 ชั้น 1 อาคาร
4 อาคาร
8 ชั้น 1 อาคาร
ประมาณ 130 ยูนิต
300 ยูนิต
50 ยูนิต
ยูนิต
40 ยูนิต
80 ยูนิต
400 ยูนิต
100 ยูนิต
ตร.ม
37,42
28,34
31
28,32
28,32
30,45
30,41
35
ราคาขาย
1,312,000 1,038,600 เริ่ม 910000
1,027,000 1,097,000 2,202,750 1,455,000 1,299,000
1,772,400
1,656,240
1,727,000
1,577,000
2,336,000
2,193,000
PROMOTION เตียง ตูขางเตียง
เตียง ตูเ สื้อผา ฟรี เฟอรนิเจอรครบ ฟรี เฟอรนิเจอรครบ ฟรี เฟอรนิเจอรครบ ฟรี เฟอรนิเจอรครบ ฟรี เฟอรนิเจอรครบ ฟรี เฟอรนิเจอรครบ
ตูเสื้อผา ชุดครัว
ชุดครัว
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
แอร,
แอร
,แอร
แอร 2 ตัว
แอร
โตะเครื่องแปง โตะ
เครื่องทําน้ําอุน
สวนลดเงินทํา เตาอบไมโครเวฟ
กลาง โซฟา โตะ
สัญญาทอง 1 บาท
ตูเย็น
อาหาร ชั้นวางทีวี
หมายเหตุ อยูระหวางขอใบ สํานักงานขายยังไม กําลังจะเปด
เปดขายโครงการ เปดโครงการ ตนป เปนโครงการที่ 2 เปนโครงการที่ 2
ปจจุบันขาย
อนุญาติกอสราง
มี
โครงการ
55
โครงการ 2
กําลังจะกอสราง ไม จะเปดขายทางการ สํานักงานขายยังไม เดือน ก.ย 55
ขายกอนสราง เพิ่งเปดขาย ส.ค 55 เปดขาย พ.ค 55
รอขาย
15 พ.ย 55
เปดใหชม
สํานักงานขายเปดให แต เปดรับจอง 1 คาดวานาจะเปด 16 ขายกอนกอสราง เพิ่งเริ่มกอสราง โครงการแรกขาย ยังไมไดกอสราง กําลังสรางโครงการ
พ.ย 55
พ.ย 55 นี้
หมดแลว
2
ชมหองตัวอยางแลว ลูกคานัดจองแลว ยังไมกอสราง
ขายกอนสราง
โครงการ 2 จะหมด
ยังไมกอสราง
โครงการแลว
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ตารางที่ 2 ตารางขอมูลคอนโดมิเนียมในพืน้ ทีใ่ กลเคียง
ขอมูล
The Pulss
The Hug
สถานที่ตั้ง จากถนนขาวหลาม จากถนนขาวหลาม
100 เมตร
50 เมตร
( ขางโครงการ the
pulss )
ยอดขาย มีลูกคาสนใจหลาย มีลูกคาสนใจหลาย
คน แตยังไมจอง
คน
ปจจุบัน เปดขาย 15 ต.ค 56 โครงการแจงวา มี
ลูกคานัดจอง
วันที่ 1 พ.ย 55
หลายคน

Mc
Magenta
สํานักงานขายอยู จากถนนขาวหลาม
ถนนขาวหลาม
สถานที่กอสราง
1 กิโลเมตร
บางแสนสาย 2
มีลูกคาสนใจหลาย เปดขายมา 2 เดือน
คน
โครงการแจงวา เปด ขายได ประมาณ 15
ขายแลว
ยูนิต
จะโทรแจง

The Green Glad
Park Siri
จากถนนขาวหลาม จากถนนลงหาด 1
1 กิโลเมตร
กิโลเมตร
ตรงขาม Magenta จากถนนขาวหลาม
1.5 กิโลเมตร
เปดขายประมาณ
กลางป 54
ขายใกลจะหมด
โครงการแลว

Living Avenue The Room 2,3
จากถนนลงหาด จากถนนขาวหลาม
500 เมตร
1 กิโลเมตร
จากถนนขาวหลาม แถวๆ Magenta,
1.5 กิโลเมตร
Green Glad
ขายหมดแลว 1 โครงการที่ 1 ปด
อาคาร
โครงการแลว
อาคาร 2-4 มีลูกคา โครงการที่ 2 เหลือ
จองแลว
10 ยูนิต
ประมาณ 20% โครงการที่ 3 กําลัง
เปดใหจอง

หมายเหตุ :
*** โครงการ The Pulss ราคาใกลเคียงกับโครงการอื่น แตทําเลอาจจะดีกวาโครงการอื่น และ แบบหองลงตัวไมดอยกวาโครงการคูแขง กลุมลูกคาไดทุกกลุม
ทั้งคนทํางาน อาจารย ม.บูรพา และซื้อใหนักศึกษาเชา
*** แต!คาสวนกลาง เงินกองทุน สูงกวาโครงการใกลเคียงมาก
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3. ประเมินความสามารถในการแขงขันของโครงการ
ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันของโครงการ และมีผลตอศักยภาพในการขายมากที่สุดคือ เรื่องของ
ทําเลและราคาขายเปนสําคัญ สําหรับโครงการ PK CONDOVIEW นี้ไดเนนจุดแข็งของโครงการคือ
1) ทําเลที่ตั้งโครงการซึ่งอยูติดกับถนนบางแสนสาย 2 และสถานที่ราชการ ศูนยการคา
2) เรื่องของราคาขายที่การตั้งราคาขายที่ไมสูงกวาโครงการอื่นๆ เหมาะกับการลงทุน หรือซื้อไวใหเชา
3) ความเปนเอกลักษณของโครงการ ภายนอกโครงการเนนความทันสมัยและรูปแบบของหองพักที่มีความ
หลากหลายกับการใชงานของผูบริโภคมากกวาโครงการอื่นๆที่มีอยูในปจจุบัน
4) ทีมขาย ทางโครงการไดเลือ กที มขายที่มี ประสบการณ การขายคอนโดในเขตพื้น ที่ ชลบุรี ศรีร าชา
โดยตรง เขามาดูแลบริหารการขายใหในโครงการ
4. กําหนดกลุมลูกคา
กลุมคาดหวัง: กลุมนักธุรกิจในเขตบางแสน-อางศิลาและในเขตเมืองชลบุรี
ที่ตองการเปนเจาของคอนโด หรือซื้อเพื่อการลงทุน อยูในทําเล
ที่เดินทางสะดวก
กลุมโอกาส: กลุมชาวตางชาติที่มีธุรกิจใน จ.ชลบุรี
กลุมทางเลือก: กลุมพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน อีสเทิร์นซีบอร์ ด อมตะนคร และคณาจารยใน
ม.บูรพา และผูปกครองที่สงบุตรหลานเรียนที่ ม.บูรพา พนักงานหนวยราชการในเขตชลบุรี บางแสน
การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด (SWOT ANALYSIS)
จุดแข็ง
- รูปแบบ และขนาดของแตละหอง ถูกออกแบบใหสวยงามสไตลโมเดิรนสะดวกปลอดภัย พรอมสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบครัน ซึ่งเปนจุดเดนที่สําคัญ และตรงตาความตองการของตลาด ซึ่งเหมาะกับการเปนเจาของ
- ทําเล ที่ตั้ง อยูใจกลางบางแสน ถนนบางแสนสาย 2 ตรงขามการไฟฟาบางแสน ใกลแหลงช็อปปง หางแหลม
ทองบางแสน ชายหาดบางแสน เขาสามมุ ก ตลาดหนองมนม.บู ร พา ใกล ส ถานที่ ราชการ โรงพยาบาล
โรงเรียน และหนวยงานราชการตางๆ
- ประสบการณ ของผู บ ริ ห ารที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการบริ ห ารโครงการมากกว า 1 ป สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย
- ราคาขาย อัตราผอนชําระเฉลี่ยตอเดือนอยูในระดับกลาง เมื่อเทียบกับคูแขงในพื้นที่ราคาขายเหมาะสมและ
คุมคากับคุณภาพหองพัก
- ทีมการขาย ที่มีประสบการณการขายในชลบุรีมากกวา 15 ป
จุดออน - เนื่องจากเปนโครงการแรกในเขต บางแสน จ.ชลบุรี ชื่อเสียงยังไมเปนที่รูจักในดานธุรกิจ
โอกาส - เขต บางแสน เปนเมืองทองเที่ยว เปนที่รูจักของคนทั่วไป มีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจดาน
อสังหาริมทรัพยสูง และเปนธุรกิจอสังหาริมทรัพยเติบโตในทิศทางที่ดี
669

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในเขต บางแสน จ.ชลบุรี การแขงขันอยูในระดับกลาง ไมเพียงพอตอความตองการของ
กลุมลูกคา ที่ตองการเปนเจาของอสังหาริมทรัพย ที่เพียบพรอมดวยเทคโนโลยีความปลอดภัย และความสะดวกสบาย
เปนปจจัยสําคัญ
การวิเคราะหทางดานกฎหมาย
การศึกษาไดทําการพิจารณาเฉพาะการออกแบบผังโครงการ ตามขอกําหนดการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2535 และ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดลําปาง พ.ศ. 2545 ซึ่งผลการศึกษา พบวาผังโครงการจัดสรรที่ดินถูกตองตาม
ขอกฎหมายทุกโครงการ
การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐกิจ
การวิเคราะหความเปนไปไดการลงทุนในโครงการจะวิเคราะหโครงการจากสมมุติฐานโครงการที่คาดวาจะขายได
หมด โดยแบงการศึกษาไดเปน 4 กรณี ดังนี้
กรณีศึกษาที่ 1 เงินลงทุนงานกอสรางและคาตกแตงอาคาร 45.0 ลานบาท สวนราคาที่ดินไมคิดมูลคา
เนื่องจากเปนที่ดินมรดก ผูลงทุนพัฒนาโครงการวางแผนการขายอาคารชุดไดหมด โดยขายไดเดือนละ 4 หอง
หมดภายใน 2 ป โอนหมดภายใน 3 ป
กรณีศึกษาที่ 2 เงินลงทุนงานกอสรางและคาตกแตงอาคาร 52.0 ลานบาท สวนราคาที่ดินไมคิดมูลคา
เนื่องจากเปนที่ดินมรดก โดยมีแผนการขายเชนเดียวกับกรณีแรก
กรณีศึกษาที่ 3 เงินลงทุนงานกอสรางและคาตกแตงอาคาร 45.0 ลานบาท สวนราคาที่ดินคิดมูลคา 10
ลานบาท โดยมีแผนการขายเชนเดียวกับกรณีแรก
กรณีศึกษาที่ 4 เงินลงทุนงานกอสรางและคาตกแตงอาคาร 52.0 ลานบาท สวนราคาที่ดินคิดมูลคา 10
ลานบาท โดยมีแผนการขายเชนเดียวกับกรณีแรก

เครื่องมือและอุปกรณการศึกษา
การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินใหผลลัพธ ซึ่งจะชวยใหคาดการณรายไดที่รับเขามาและตนทุนรวมที่จาย
ออกไป และตนทุนของโครงการจะไดใกลเคียงความถูกตองมากที่สุดโดยใชเครื่องมือทางการเงินเปนเกณฑในการตัดสินใจ
วามีความคุมคาและความเหมาะสมในการลงทุนหรือไม ทางผูวิจัยไดประเมินความเหมาะสมตอการลงทุน ในเกณฑการ
ประเมินดวยรูปแบบที่หลากหลาย เชน
1. ตนทุนเงินทุนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Average Cost Capital, WACC)
2. ประมาณการงบกระแสเงินสด (Cash Flow)
3. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV)
4. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return, IRR)
5. อัตราสวนผลประโยชนตอทุน (Benefit Cost Ratio, BCR)
6. ราคาหุนที่แทจริง สวนล้ํามูลคาหุน
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ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหดัชนีคาตอบแทนตางๆ สามารถแสดงไดดังตารางดานลาง
ตารางที่ 3 ตารางสรุป มูลคากอสราง ยอดขาย และผลตอบแทนโครงการ
รายละเอียด
กรณี 1
กรณี 2
ยอดขายโครงการ (ลานบาท)
79.5
79.5
มูลคาการกอสราง + ตกแตง (ลานบาท)
45.0
52.0
มูลคาที่ดิน (ลานบาท)
ระยะเวลาขายหมดโครงการ (เดือน)
24
24
ระยะเวลาของโครงการ (เดือน)
36
36
- เงินกูคาที่ดินโครงการ
0%
0%
- เงินกูคากอสราง
70%
70%
คืนเงินตนรอยละ x ของเงินโอน
80%
80%
เงินลงทุนทั้งสิ้น(ลานบาท)
14.631
17.211
กระแสเงินสดสุทธิ (ลานบาท)
24.167
16.33
เงินกูโครงการ (ลานบาท)
31.509
36.403
ผลตอบแทนที่คาดหวัง (MARR)
15%
15%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู MLR+2%
9.5%
9.5%
NPV (ลานบาท)
12.516
5.842
BCR
1.261
1.107
IRR(%)
35.7%
21.4%
18.55
13.39
มูลคาหุนที่แทจริง (บาท/หุน)
8.55
3.39
สวนล้ํามูลคาหุน (บาท/หุน)
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กรณี 3
79.5
45.0
10.0
24
36
0%
70%
80%
24.631
14.167
31.509
15%
9.5%
4.242
1.075
16.8%
11.72
1.72

กรณี 4
79.5
52.0
10.0
24
36
0%
70%
80%
27.211
6.33
36.403
15%
9.5%
-2.447
0.961
6.8%
9.10
- 0.90

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

สรุปผลการวิจัย
โครงการอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม ที่ทําการศึกษาตามเงื่อนไขทั้งเรื่องมูลคาที่ดินแบบไมคิดมูลคา
(ที่ดินมรดก) หรือ 10 ลานบาท ผลที่ไดจากการวิเคราะหกระแสเงินสดของโครงการ พบวาเงื่อนไขที่ใหผลตอบแทนดีที่สุด
คือ กรณีที่ 1 คือการที่เจาของโครงการสามารถไดที่ดินมรดกแบบไมคิดมูลคา และมูลคางานกอสรางพรอมตกแตง 45
ลานบาท สรางผลตอบแทนไดถึง 35.7% และภายใตผลตอบแทนที่คาดหวัง 15% ดังแสดงในภาพหากตีราคาที่ดินถึง 10
ลา นบาท (กรณี ที่ 3) แลว การทํ า โครงการนี้ค วามน า สนใจเริ่ ม จะมีน อ ยลง คื อ ได ผ ลตอบแทนภายในเพี ย ง 16.8%
อัตราสวน B/C เทากับ 1.075 สวนล้ํามูลคาหุนอยูที่ 1.72 บาท และหากมูลคาการกอสรางและตกแตงภายในสูง 52.0 ลาน
บาทแลว โครงการนี้ไมอยูในจุดคุมทุน

วิจารณผลการวิจัย
1. ในดานความตองการซื้อเพื่อที่อยูอาศัยประเภทคอนโด ทุกโครงการในเขตบางแสนที่กําลังเปดขายยังมีลูกคาที่
สนใจคอนโดอีกมาก ทุกโครงการมีลูกคาจองแลวเฉลี่ยประมาณ 10 - 20 ยูนิต ตอเดือน โดยเฉพาะโครงการที่มีการเปด
ตัวอยางเปนทางการ (Grand Opening) วันงานมียอดจองประมาณ 20-50 ยูนิต เกือบทุกโครงการ
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2. ในดานการลงทุน โครงการนี้ใหผลตอบแทนไมนาสนใจหากตองคิดมูลคาที่ดิน เพื่อใหเกิดแรงจูงใจแกผูลงทุน
จําเปนที่ราคาขายตองสูงกวาเดิม หรือไมสัดสวนการกูเงินมาลงทุนตองนอยลง

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนดวยดีจาก มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณผูประกอบการโครงการคอนโดมิเนียม ใน
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การศึกษาความเปนไปไดในการนํากากตะกรันอลูมิเนียมมาใชผลิตบล็อกมวลเบา
A Study on the Possibility of Using Aluminum Dross in Lightweight Concrete Block Manufactures
จุฬาลักษณ ปะละนาน 1* และณัฐพงศ ดํารงวิริยะนุภาพ 2
9
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Julaluk Palanan1*and Nattapong Damrongwiriyanupap2
บทคัดยอ
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการนํากากตะกรันอลูมิเนียมมาใชผลิตบล็อกมวลเบา
จากการศึกษาบล็อกมวลเบา 3 ประเภทไดแก บล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ (Cellular Lightweight Concrete, CLC)
แบบบมดวยไอน้ําภายใตความดันสูง (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
การวิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (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
1

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
Graduate Student, School of Engineering, University of Phayao, Phayao 56000
2
School of Engineering, University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : Ju___lal@hotmail.com
2

674

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
งานวิจัยในครั้งนี้ ไดศึกษาถึงคุณสมบัติของบล็อกมวลเบาที่จําหนายในทองตลาด รวมทั้งไดศึกษาถึงความเปนไป
ไดในการใชกากอะลูมิเนียมเปนวัสดุที่ใชผลิตบล็อกมวลเบาแทนผงอะลูมิเนียมที่มีราคาคอนขางสูง การใชประโยชนจาก
กากตะกรันอะลูมิเนียมชวยลดคาใชจายในการกําจัดและเพิ่มมูลคาของกากตะกรัน ปจจุบันอะลูมิเนียมที่นําเขาประเทศ มี
มูลคาประมาณ 305.7 ลานบาทตอป มีปริมาณหมุนเวียนอะลูมิเนียมประมาณ 100,000 ตันตอป(สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2549, สื่อออนไลน) เกิดกากตะกรันจากการหลอมอะลูมิเนียมเพื่อหมุนเวียนขึ้นรูปใหม มากกวา 7.978
พันตัน(สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2556, สื่อออนไลน) โรงงานอุตสาหกรรมตองเสียงบประมาณจํานวนมากในการ
จางกําจัดกากอะลูมิเนียมอยางถูกวิธีเชน การฝงกลบ โดยจัดใหมีระบบกันซึม ระบบตรวจสอบการรั่วไหล ระบบระบาย
กาซ การเผาซึ่งใหดําเนินการเผาโดยควบคุมคามาตรฐานของมวลสารที่ระบายออกจากปลอง (Stack emission standards)
ใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และการกําจัดโดยวิธีอื่นซึ่งจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม การนํากลับไปใชประโยชนอีก (Recycle/reuse)สําหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
บล็อกมวลเบาที่ใชงานโดยทั่วไปแบงเปน 2 ประเภท คือ ใชสารเคมี (Cellular Lightweight Concrete) เพื่อใหเนื้อ
คอนกรีตฟู และทิ้งใหแข็งตัว คอนกรีตประเภทนี้จะมีการหดตัวมากกวา ทําใหปูนฉาบแตกราวไดงาย ไมคอยแข็งแรง
คอนกรีตที่ไมผานกระบวนการอบไอน้ําภายใตความดันสูงนี้สวนใหญเนื้อผลิตภัณฑมักจะมีสีเปนสีปูนซีเมนต ตางจากอีก
ประเภท คือผานการอบไอน้ําภายใตความดันสูง (Autoclaved System) เรียกวา Autoclaved Aerated Concrete ซึ่งมีการหด
ตัวที่ต่ํากวาและมีความแข็งแรงกวา การอบไอน้ําทําใหตกผลึก บล็อกที่ไดจึงมีสีขาว อยางไรก็ตามบล็อกที่ผลิตโดยวิธีการ
นี้ มีวัตถุดิบเฉพาะคือ ผงอะลูมิเนียม ซึ่งผงอะลูมิเนียมดังกลาวตองนําเขาจากตางประเทศ มีราคาที่สูง
ปจจุบันวัสดุกอสรางมีใหเลือกใชหลากหลายประเภท ทําใหบล็อกมวลเบาเปนวัสดุกอสรางที่มีการใชงานอยาง
แพรหลาย เนื่องจากมีน้ําหนักเบา ทนไฟ มีขนาดที่เที่ยงตรง ทํางานไดอยางรวดเร็ว แตก็ยังมีราคาที่คอนขางสูงเนื่องจาก
วัตถุดิบ และเครื่องจักรที่ใชในการผลิต มีราคาคอนขางสูง รวมถึงขั้นตอนในการผลิตที่ตองใชความชํานาญของผูผลิตใน
การผลิต การลงทุนผลิตบล็อกมวลเบาเพื่อจําหนายจึงตองวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุน ผลกําไร งานวิจัยนี้จึงได
คํานวณมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ
(Internal Rate of Return : IRR) และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost ratio : B/C ratio)
วัตถุประสงค
1. ศึกษาความเปนไปไดในการนํากากตะกรันอะลูมิเนียมมาเปนสวนผสมในการผลิตบล็อกมวลเบา
2. ศึกษาคุณสมบัติบล็อกมวลเบาที่ผลิตจากกากตะกรันอะลูมิเนียม บล็อกมวลเบาที่ผลิตโดยวิธี AAC
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(Autoclaved Aerated Concrete) และ CLC (Cellular Lightweight Concrete)
3. ศึกษาตนทุนการผลิต ของบล็อกมวลเบาที่ผลิตจากกากตะกรันอะลูมิเนียม บล็อกมวลเบาที่ผลิตโดยวิธี
AAC (Autoclaved Aerated Concrete) และ CLC (Cellular Lightweight Concrete)

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วิธีศึกษา
วิธีการวิจัยแบงเปน 3 ชวง ในชวงแรกเปนการหาขอมูล งานวิจัยที่ผานมา รวมถึงการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐาน
ของบล็อกมวลเบา ที่มีอยูในทองตลาด สรุปและวิเคราะหผลการศึกษา โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังตอไปนี้
1. ศึกษาคุณสมบัติทางเคมี พบวากากตะกรันอะลูมิเนียมประกอบไปดวยองคประกอบทางเคมีหลายชนิด ดัง
ตารางที่ 1 องคประกอบทางเคมีที่เดนชัดมากที่สุดคือ อลูมินาออกไซด (Al2O3) สูงถึงรอยละ 74 ซึ่งอะลูมินาออกไซดเปน
ตัวที่ทําใหเกิดฟองกาซไฮโดรเจน เพราะฉะนั้นมีความเปนไปไดสูง ที่จะใชกากตะกรันอะลูมิเนียมเปนตัวกําเนิดฟองกาซใน
มอรตารมวลเบา คุณสมบัติความสามารถรับกําลังรับแรงอัด (Compressive Strength) แสดงดังตารางที่ 2 และความ
หนาแนนแหง (Dry Density) แสดงดังตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกมวล
เบาแบบเติมฟองอากาศ มาตรฐานเลขที่ 2601-2556 สําหรับบล็อกที่ผลิตโดยวิธี Cellular Lightweight Concrete และตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชิ้นสวนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ํา มาตรฐานเลขที่ 1505-2541
รวมทั้งศึกษาคุณสมบัติของบล็อกมวลเบาที่ใชกากตะกรันอลูมิเนียมในการผลิต
ตาราง 1 คุณสมบัตทิ างเคมีของวัสดุกากตระกรัน
องคประกอบทางเคมี
SiO2
Al2O3
กากตะกรัน
5.93 73.50

Fe2O3
2.24

CaO
0.99

MgO
2.77

K2O
2.37

Na2O
3.00

ที่มา : กากตะกรันจาก หางหุนสวน จํากัด ช.ชัชพล การหลอ 138/8 หมู 2 ต.บางน้ําจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ทดสอบดวยเครื่อง X – ray fluorescence ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง
ตาราง 2 การเปรียบเทียบคาการทดสอบกําลังรับแรงอัดของบล็อกมวลเบา
รายการ
กําลังรับแรงอัด(ksc.)
การผลิตแบบ AAC

23.2

การผลิตแบบ AAC(กากตะกรัน)

37

การผลิตแบบ CLC

25

กากตะกรันบมชื้น

116

หมายเหตุ:

AAC ตามมอก.1505-2541 และ CLC ตามมอก.2601-2556
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ชั้นคุณภาพ
2 ชนิด 0.5

C9

SO3
1.06

ตาราง 3 การเปรียบเทียบคาการทดสอบความหนาแนนของบล็อกมวลเบา
รายการ
ความหนาแนน (kg./m3)
การผลิตแบบ AAC

500

การผลิตแบบ AAC(กากตะกรัน)

1430

การผลิตแบบ CLC

900

กากตะกรันบมชื้น

1450

ชั้นคุณภาพ
2 ชนิด 0.5

C9

หมายเหตุ: AAC ตามมอก.1505-2541 และ CLC ตามมอก.2601-2556
2. ศึกษาราคาบล็อกมวลเบาที่จําหนายในทองตลาด โดยการสํารวจราคาขายตามรานขายวัสดุกอสรางชั้นนํา
ราคาแสดงดังตาราง 4
ตาราง 4 ราคาคอนกรีตบล็อกมวลเบาในทองตลาดของบล็อกมวลเบา
รายการ

ขนาด

ราคา(บาท/กอน)

แหลงจําหนาย

การผลิตแบบ AAC

20x60x10 ซม.

28.5

ไทยวัสดุ

29

บจก.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร

28

บจก.ซีอารซี ไทวัสดุ

29

หจก.เชียงรายรุงถาวร

29

หจก.แสงไพบูลย

22

Myblock

19

T-Block Concrete

26

บจก.ดีคอนโปรดักส

27.5

บจก.อินเตอรโฮมวัสดุ

การผลิตแบบ CLC

20x60x7.5 ซม.
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3. ศึกษาตนทุนในการผลิตบล็อกมวลเบา แบงออกเปนตนทุนดานเครื่องจักรสําหรับผลิตแสดงดังตารางที่ 5
ตนทุนวัตถุดิบที่ใชผลิตแสดงดังตารางที่ 6-8และวิเคราะหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present
Value: NPV) ของโครงการ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) และอัตราสวนของ
ผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C ratio) โดยประมาณการคาผลตอบแทนแสดงดังตารางที่ 9
วิเคราะหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV)

โดย

NPV
Bt
Ct
C0
i

=
=
=
=
=

𝑛

𝑛

𝑡=1

𝑡=1

𝐵𝑡
𝐶𝑡
NPV = �
−
��
� + 𝐶0
(1 + 𝑖)𝑡
(1 + 𝑖)𝑡

Net Present Value
ผลตอบแทนในปที่ t(t=1, 2, 3,..,n)
ตนทุนในปที่ t(t=1, 2, 3,..,n)
ตนทุนปเริ่มแรก
อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราสวนคิดลด (Discount rate)

การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)
𝑛

𝑛

𝑡=1

𝑡=1

𝐵𝑡
𝐶𝑡
�
− ��
+ 𝐶0 � = 0
𝑡
(1 + 𝑟)𝑡
(1 + 𝑟)

โดย

Bt
Ct
C0
r

=
=
=
=

ผลตอบแทนในปที่ t(t=1, 2, 3,..,n)
ตนทุนในปที่ t(t=1, 2, 3,..,n)
ตนทุนปเริ่มแรก
IRR

วิเคราะหอัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: B/C ratio)
𝐵𝑡
(1 + 𝑖)𝑡
𝐵�𝐶 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐶𝑡
∑𝑛(𝑡=1)
+ 𝐶0
(1 + 𝑖)𝑡
∑𝑛(𝑡=1)

โดย

Bt
Ct
C0
i

=
=
=
=

ผลตอบแทนในปที่ t(t=1, 2, 3,..,n)
ตนทุนในปที่ t(t=1, 2, 3,..,n)
ตนทุนปเริ่มแรก
อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราสวนคิดลด (Discount rate)
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ตาราง 5 ราคาการลงทุนเครือ่ งจักรที่ใชในการผลิต
รายการ

การผลิตแบบCLC

การผลิตแบบACC

การผลิตแบบACC(กากตะกรัน)

เครื่องจักร

1,400,000

2,500,000

2,500,000

รถขนยาย

450,000

450,000

450,000

อุปกรณอื่นๆ

30,000

30,000

30,000

รวม

1,880,000

2,980,000

2,980,000

อายุเครื่องจักรการผลิตแบบCLC 6 ป หลังจากปที่หนึ่งมีคาบํารุงรักษา 10,000 บาททุก 2 ป อายุเครื่องจักรการ
ผลิตแบบACC 12 ป หลังจากปที่หนึ่งมีคาบํารุงรักษา 15,000 บาททุก 2 ป ราคาซาก 20%ของมูลคาเครื่องจักร
ตาราง 6 ราคาวัตถุดิบในการผลิตแบบ AAC
รายการ

จํานวน(กก.)

ราคา(บาท/กก.)

ราคา(บาท/ลบ.ม.)

ปูนซีเมนต

170

2.30

391

ทราย

250

0.25

62.5

ปูนขาว

19

1

15

ยิปซั่ม

15

9

135

ผงอะลูมิเนียม

1.2

160

320

รวม

923.5

1 ลบ.ม.ผลิตได 111 กอน ราคา

8.32 บาท/กอน
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ตาราง 7 ราคาวัตถุดิบในการผลิตแบบ CLC
รายการ

จํานวน(กก.)

ราคา(บาท/กก.)

ราคา(บาท/ลบ.ม.)

ปูนซีเมนต

300

2.30

690

ทราย

555

0.25

138.75

น้ํายาลดน้ํา

1

29

29

น้ํายาโฟม

2

25

50

รวม

907.75

1 ลบ.ม.ผลิตได 111 กอน ราคา

8.14 บาท/กอน

ตาราง 8 ราคาวัตถุดบิ ในการผลิตแบบ AAC โดยใชกากตะกรันอะลูมเิ นียม
รายการ

จํานวน(กก.)

ราคา(บาท/กก.)

ราคา

ปูนซีเมนต

250

2.30

575

ทราย

500

0.33

165

ปูนขาว

25

1

25

กากตะกรันอะลูมิเนียม

250

-250

-250

รวม
1 ลบ.ม.ผลิตได 111 กอน

515
ราคา

4.64 บาท/กอน
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ตาราง 9 การประมาณคาผลตอบแทน
รายการ

การผลิต(กอน/วัน)

ราคาขาย(บาท/กอน)

ผลตอบแทนทั้งป (75%ของการผลิต)

การผลิตแบบCLC

1,000

20.25

5,467,500

การผลิตแบบAAC

1,000

29

7,830,000

AACกากตะกรัน

1,000

18.25

4,927,500

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
แสดงดังตารางที่ 9
ตาราง 10 มูลคาการวิเคราะหทางการเงิน
ปที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กระแสเงินสด (บาท)
ปจจัยคาลด
CLC (1)
AAC (2)
กากตะกรัน(3) D.F.(4)
-1,880,000 -2,980,000 -2,980,000
1.0000
2,537,100 4,834,800
3,257,100
0.8842
2,537,100 4,834,800
3,257,100
0.7818
2,537,100 4,834,800
3,257,100
0.6912
2,522,100 4,834,800
3,257,100
0.6112
2,537,100 4,834,800
3,257,100
0.5404
2,817,100
4,834,800
3,257,100
0.4778
657,100
4,819,800
3,242,100
0.4224
2,537,100 4,834,800
3,257,100
0.3735
2,537,100
4,819,800
3,242,100
0.3302
2,522,100 4,834,800
3,257,100
0.2920
2,537,100
4,819,800
3,242,100
0.2582
2,817,100
5,319,800
3,853,100
0.2283
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มูลคาปจจุบัน (บาท)
CLC (5)
AAC (6) กากตะกรัน(7)
-1,880,000 -2,980,000 -2,980,000
2,243,236 4,274,801 2,879,841
1,983,409 3,779,665 2,546,278
1,753,678 3,341,879 2,251,351
1,541,388 2,954,800 1,990,585
1,370,959 2,612,555 1,760,022
1,345,943 2,309,952 1,556,164
277,583
2,036,061 1,369,582
947,626
1,805,833 1,216,551
837,865
1,591,716
1,070,688
736,438
1,411,733
951,054
655,012
1,244,344
837,024
643,059
1,214,350
879,547

NPV=ผลรวม(กระแสเงินสด x D.F.)
IRR
B/C=ผลประโยชน/เงินลงทุน(มูลคาปจจุบัน)

12,456,196
108%
1.70

25,597,689 16,328,687
132%
85%
2.42
2.58

ที่มา : คิดคาอัตราดอกเบี้ย i=13.1%จากอัตราดอกเบี้ยเงินกูเพื่อการลงทุน ประกาศเมื่อ มิถุนายน 2557
D.F. =
1/(1+i)t โดย t
=
ปที่ t(t=1, 2, 3,..,n)
i
=
อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราสวนคิดลด (Discount rate)

วิจารณและสรุปผล
การศึก ษาในครั้งนี้ทําใหทราบถึง ความเปนไปไดในการใชก ากตะกรันมาผลิตบล็อกมวลเบาแทนการใชผ ง
อะลูมิเนียม เมื่อวิเคราะหทางการเงินที่อายุโครงการ 12 ป เทากัน i=13.1% (อัตราดอกเบี้ยเงินกูเพื่อการลงทุน ประกาศ
เมื่อ มิถุนายน 2557)เปรียบเทียบกันระหวางการลงทุนผลิตบล็อกแบบเติมฟองอากาศ (CLC) แบบบมดวยไอน้ําภายใต
ความดันสูง (AAC) และการใชกากตะกรันเปนสวนผสม พบวา มูลคาเงินปจจุบัน (NPV) มีคาเปนบวกคือ 12,456,196
25,597,689 และ 16,328,687 เมื่อวิเคราะหอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับ 108% 132% และ85% ผล
การวิเคราะหอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) 1.70 2.46 และ2.58 ตามลําดับ จากผลการวิเคราะหทางการเงิน
จะเห็นไดวาการผลิตบล็อกมวลเบาแบบบมดวยไอน้ําภายใตความดันสูง (AAC) มีความนาลงทุนแมการลงทุนสูงกวาการ
ผลิตแบบเติมฟองอากาศ (CLC) แตมีผลตอบแทนที่สูงกวาเชนกัน และพบวาในกากตะกรันอะลูมิเนียมมีอะลูมินาออกไซด
เปนสวนประกอบหลักสูงถึงรอยละ 73.5 ซึ่งสามารถใชกากตะกรันเปนสวนผสมในการผลิตบล็อกมวลเบาไดถึงรอยละ 50
โดยน้ําหนักปูนซีเมนต จากผลการทดสอบพบวา บล็อกมวลเบาที่ใชกากตะกรันเปนสวนผสมมีความหนาแนนแหงเทากับ
1.43 g/cm3 และมีกําลังอัดเทากับ 37 ksc เมื่อเปรียบเทียบกับบล็อกมวลเบาที่ผลิตโดยใชผงอะลูมิเนียมพบวา มีความ
หนาแนนเชิงปริมาตรที่สูงกวา
จากการศึกษาจะเห็นวาผลตอบแทนคอนขางสูงอาจเปนเพราะไมไดระบุถึงที่ตั้งโรงงาน ทําใหคาวัตถุดิบในการ
ผลิตแปรผันตามระยะทางที่ตั้งโรงงาน อีกทั้งตองวิเคราะหความออนไหวทางดานการเงิน ราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงใน
อนาคต รวมทั้งการยอมรับของผูใชงานในการนําขยะอุตสาหกรรมเปนสวนผสม
ขอเสนอแนะ
1. ควรศึกษาอัตราสวนผสมกากตะกรันอลูมิเนียมในอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น เพื่อใหไดความหนาแนนแหงที่ต่ําลง
2. การวิเคราะหตนทุนการผลิตตองคํานึงการผันแปรของตนทุนเนื่องจากราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น และ
วิเคราะหแนวโนมทางการตลาด คาดการปริมาณใชงานบริเวณใกลเคียงที่ตั้งโรงงาน ชั้นคุณภาพที่ตลาดตองการ
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การศึกษาความเหมาะสมของการขยายเขตการสงน้ํา : กรณีศึกษาโครงการสูบน้ําดวย
ไฟฟาบานแจมปอง อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
The Feasibility Study of the Irrigated Area Expansion : Case Study Ban JamPong Irrigation Pumping Project, Wiang-Khan District, Chiangrai Province
ณัฐ ชวะนานนท 1* และกิตติพงษ วุฒิจํานงค2
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การศึกษาความเหมาะสมของการขยายเขตการสงน้ําโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาบานแจมปอง อําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการขยายเขตโดยการกอสรางคลองสงน้ําเปนคลองลอยดาดคอนกรีต อัตรา
การไหล0.10 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ยาว 1,700 เมตร จะสามารถสงน้ําเขาสูพื้นที่ได 350 ไร การศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการ จะทําโดยการวิเคราะหโครงการทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม ผลการวิเคราะหพบวา ตนทุนในการ
กอสรางคลองสงน้ํา และคาบํารุงรักษารายปเทากับ 491,759 บาท (ตนทุนรายปคิดที่ อัตราดอกเบี้ย 7% และอายุ
โครงการ 20 ป) สวนผลตอบแทนของโครงการคิดจากผลผลิตขาวเปลือกนาปรัง จํานวน 350 ไร เทากับ 1,543,850 บาท
เมื่อทําการวิเคราะหผลตอบแทนตอตนทุน (B-C Ratio) ของโครงการ ไดคาเทากับ 3.13 ซึ่งสรุปไดวา โครงการดังกลาวมี
ความเหมาะสมในการดําเนินการ
คําสําคัญ : การศึกษาความเหมาะสม โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาบานแจมปอง 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
โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาบานแจมปอง อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย เดิมกอสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534 โดย
การควบคุมดูแลของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการใชพลังงานไฟฟาใหเปนประโยชน ดานการเกษตรและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเรงรัดขจัด
ปญหาความแหงแลงของประเทศ ในพื้นที่ที่อยูนอกเขตโครงการชลประทานดวยการจัดตั้งสถานีสูบน้ําขึ้นที่บริเวณริมฝง
ของแหลงน้ําที่มีน้ําบริบูรณตลอดทั้งปทั่วประเทศ และมีเปาหมายในการสงน้ําใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกพืชไดตลอด
ทั้งปตามนโยบายของกระทรวง กอนจะถายโอนภารกิจดังกลาวใหกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อป
พ.ศ. 2543 ตอมากรมชลประทานจึงไดถายโอนภารกิจใหแก เทศบาลตําบลหลายงาว ควบคุมดูแล เมื่อป พ.ศ. 2546
จนถึงปจจุบัน

รูปที่ 1 สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
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โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาบานแจมปอง ไดดําเนินโครงการมาอยางตอเนื่อง สวนใหญเกษตรกรบานแจมปองใชน้ํา
ในการทํานาปรัง สงผลใหเกษตรกรในพื้นที่เขตชลประทานไดรับผลผลิตในการทํานาปรังเพิ่มมากขึ้น แตยังมีชาวนาอีกสวน
หนึ่งซึ่งมีพื้นที่อยูนอกเขตชลประทานของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานแจมปอง มีความตองการใชน้ําและยังไมไดรับการ
ขยายเขตชลทาน ผูศึกษาจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหา จึงไดทําการศึกษาคนควาความเหมาะสมของการขยายเขต
การสงน้ํา ตามความตองการของเกษตรกร เพื่อหาความคุมคาของโครงการ และนําผลการวิเคราะหที่ไดมาประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนของภาครัฐในอนาคตตอไป

รูปที่ 2 คลองสงน้ําดาดคอนกรีต

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความเหมาะสมของการขยายเขตชลประทานบ า นแจมป อ ง ตํ า บลหล า ยงาว อํ า เภอเวี ย งแก น
จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อทราบถึงตนทุนของการขยายเขตชลประทาน สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาในแตละป วามีตนทุนเทาไร นําขอมูลที่
ศึกษาได มาวิเคราะหเปรียบเทียบความเหมาะสมในการดําเนินโครงการวามีความเหมาะสม และความคุมคาในการลงทุน
หรือไม อยางไร
3. เพื่อนําผลการวิเคราะหโครงการที่ได มาใชประโยชนในการดําเนินโครงการในกิจการสูบน้ําดวยไฟฟา เชน
ประกอบกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการกอสรางขยายเขตคลองสงน้ํา จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
หรือกรมชลประทานเปนตน
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
การศึกษานี้ ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชทําการวิจัย โดยมีแหลงที่มาของขอมูลจากสวนราชการในพื้นที่ที่
เกี่ยวของ และขอมูลเชิงสถิติทางอินเทอรเน็ต ดังนี้
วัสดุอุปกรณ
1. ขอมูลการกอตั้งสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานแจมปอง และแบบแปลนการกอสรางเดิมจากกองชางเทศบาล
ตําบลหลายงาว อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
2. ขอมูลพื้นที่การเพาะปลูกขาวบานแจมปอง จากศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
หลายงาว
3. ขอมูลแสดงผลผลิตขาวตอไร จากกรมการขาว ป 2556
4. ขอมูลราคาขาวแตละชนิด จากสมาคมผูสงออกขาวไทย ป 2557
5. ขอมูลการคํานวณเพื่อออกแบบคลองสงน้ํา แบบแปลน และประมาณราคาคากอสรางคลองสงน้ํา
6. ขอมูลคาบํารุงรักษารายปของสถานีสูบน้ํา จากสํานักงานเทศบาลตําบลหลายงาว อําเภอเวียงแกน จังหวัด
เชียงราย
วิธีการศึกษา
1. เก็บรวบรวมขอมูลในปจจุบันของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาบานแจมปอง ประกอบกับการสอบถามรายละเอียด
ที่เกี่ยวของ จากพนักงานสูบน้ําประจําสถานี
2. ศึกษาพื้นที่ทํานาทั้งหมด และจําแนกเปนพื้นที่ที่อยูในเขตชลประทานมีกี่ไร พื้นที่ที่อยูนอกเขตชลประทานที่รอ
การขยายเขตการสงน้ํามีกี่ไร และพื้นที่นอกเขตชลประทานที่ไมสามารถขยายเขตชลประทานไดมีจํานวนกี่ไร
3. นําขอมูลผลผลิตการทํานาปรังของเกษตรกรตอไรตอป มาคํานวณหารายไดของเกษตรกรโดยใชขอมูลราคา
ขาวจากสมาคมผูสงออกขาวไทย จะไดตัวเลขออกมาเปนผลตอบแทนของโครงการ (Benefit)
4. ศึกษาเก็บขอมูลในอนาคตของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาบานแจมปอง วามีพื้นที่ตองการการขยายเขตการสงน้ํา
ประมาณกี่ไร และเขียนแผนผังการวางแนวคลองสงน้ําออกมาอยางชัดเจน
5. ออกแบบหนาตัดคลองสงน้ําตอพื้นที่ที่ตองการน้ํา ตามหลักวิชาดานวิศวกรรม และนํามาทําการประมาณราคา
คาใชจายในการขยายเขตการสงน้ํา โดยนํามาเฉลี่ยตามอายุการใชงานออกมาเปนรายป ตามอัตราดอกเบี้ยปจจุบัน จะได
ตัวเลขเปนตนทุนของโครงการ (Cost)
6. เปรียบเทียบและวิเคราะหโครงการดวยวิธีดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม เพื่อนํามาสรุปวาโครงการดังกลาวมี
ความเหมาะสมในการลงทุนเพื่อกอสรางหรือไมอยางไร
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษานี้เปนการเปรียบเทียบโครงการระหวาง ผลตอบแทนของเกษตรกร (Benefit) กับตนทุนการกอสราง
เพื่อเขตการสงน้ํา (Cost) เพื่อทําการวิเคราะหผลตอบแทนตอตนทุน (B-C Ratio) ของโครงการมีรายละเอียดดังนี้
ผลตอบแทน (Benefit)
ตารางที่ 1 การจําแนกพื้นที่เพาะปลูกขาว

1

ปลูกขาวในเขตชลประทาน 350 ไร

570

รายไดนาป
บาท (12.10บ /กก)
ขาวเหนียว
6,897

2

ปลูกขาวนอกเขตชลประทานที่รอการ
ขยายเขต 350 ไร
ปลูกขาวนอกเขตชลประทาน ที่ไม
สามารถขยายเขตได 202 ไร

570

6,897

-

6,897

570

6,897

-

6,897

ลําดับ

3

พื้นที่

ผลผลิต
กก./ไร

รายไดนาปรัง
บาท/ไร
(7.74บ.) ขาวจาว
4,141

รวมเปนรายได
ตอไร/ป
11,308

แสดงใหเห็นวาเกษตรกรที่มีพื้นที่ในเขตชลประทานจะมีรายได 11,308 บาท/ไร/ป สวนเกษตรกรที่มีพื้นที่
เพาะปลูกอยูนอกเขตชลประทานจะมีรายได 6,897 บาท/ไร/ปซึ่งมีรายไดนอยกวาเกษตรกรที่มีพื้นที่อยูในเขตชลประทาน
อยู 4,411 บาท/ไร/ป โดยเกษตรกรจะมีรายไดจากการทํานาปรังในเนื้อที่ประมาณ 350 ไร คิดเปนเงินรายได 4,411 X
350 เทากับ 1,543,850 บาท/ป
ตนทุน (Cost)
โครงการดังออกแบบเพื่อรองรับจํานวนพื้นที่ตองการรับน้ําเทา 350ไร มีขนาดคลองสงน้ําในอัตราการไหล
0.10 ลบ.ม./วินาที ความยาว 1,700 เมตร ลักษณะเปนคลองแบบลอย ตามแบบมาตรฐานคลองดาดคอนกรีต ดังรูป

รูปที่ 3 แสดงแผนผังคลองสงน้ํา
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ตารางที่ 2 มาตรฐานขนาดหนาตัดคลอสงน้าํ ดาดคอนกรีต
ขนาด
คลอง
ลบ.ม./
วินาที
0.10

SLOPE
1:500 1:1000 1:2000 1:3000 1:4000 1:5000
D (ม) D (ม) D (ม) D (ม) D (ม) D (ม)
0.23

0.27

0.32

0.35

0.38

0.40

B
(ม)

t
(ม)

F
(ม)

H
(ม)

L
(ม)

W1
(ม)

W2
(ม)

หมาย
เหตุ

0.30 0.05 0.15 0.20 0.80 0.20 0.20

รูป
ที่ 4

แสดงรูปแบบหนาตัดคลองสงน้ํา
จากการประมาณราคาคากอสรางปจจุบันทั้งหมด จะไดราคาคากอสรางคลองสงน้ําเทากับ 4,680,000 บาท
และคาบํารุงรักษารายปอีก 50,000 บาท เมื่อคํานวณคาเฉลี่ยเปนรายปแลวจะไดเทากับ 491,759 บาท/ป เมื่อกําหนดอายุ
ของโครงการ 20 ป อัตราดอกเบี้ย 7% สูตร P=A( P/A ,i%,n )
ตารางที่ 3 แสดงตนทุนรายป
ลําดับ
1
2

รายการ
คากอสรางคลองสงน้ํา
คาบํารุงรักษารายป

งบประมาณทั้งหมด
(บาท)
4,680,000
50,000

รวมคาตนทุนคลองสงน้ํารายป

689

ระยะเวลา (ป)
20
-

ตนทุนรายป (บาท)
441,759
50,000
491,759

การวิเคราะหโครงการทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม
การขยายเขตการสงน้ํา สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานแจมปอง จะมีคาใชจายในการลงทุนกอสรางคลองสงน้ํา และคา
บํารุงรักษารายปเทากับ 491,759 บาท/ป สวนเกษตรกรจะมีรายไดจากการทํานาปรังในเนื้อที่ประมาณ 350 ไร คิดเปน
เงินรายได 4,411 X 350 เทากับ 1,543,850 บาท/ป จึงนําเงินรายไดของเกษตรกรตอปมาเทียบกับเงินลงทุนทั้งหมดตอป
โดยใชอัตราสวนของมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit cost ratio, B/C ratio) ดังนี้
เมื่อ
B = 1,543,850 บาท/ป
C = 491,759
บาท/ป
จากสูตร

B/C

= 1,543,850 / 491,759
= 3.13
ดังนั้น จากการเปรียบเทียบระหวาง ผลตอบแทนที่ไดรับ กับงบประมาณการลงทุน B/C ratio ไดคาเทากับ 3.13 ซึ่ง
เปนคาที่มากกวา 1 จึงเปนโครงการที่เหมาะสมในการลงทุนของภาครัฐ

วิจารณและสรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเหมาะสมของการขยายเขตการสงน้ํา
สถานีสูบน้ําด วยไฟฟาบา นแจมปอง ตําบลหลายงาว อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชีย งราย เพื่อ รองรับการขยายตัวของ
ประชากรที่เพิ่มขึ้น และบวกกับความตองการการมีรายไดของประชาชนในพื้นที่ที่สูงขึ้น โดยอาศัยการคํานวณหาตนทุน
การขยายเขตการสงน้ําและขอมูลผลผลิตของเกษตรกรคิดเปนรายไดมาวิเคราะหโครงการ โดยใชวิธีการหาอัตราสวนของ
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit cost ratio, B/C ratio) เมื่อการขยายเขตการสงน้ําคิดเปนตนทุนคา
กอสรางคลองสงน้ํามีตนทุนรายป C=491,759 บาท/ป สวนรายไดเกษตรกรผูทํานาปรังคิดเปนเงินรายได B=1,543,850
บาท/ป เมื่อ B/C มีผลลัพธ 3.13 มีคากวา 1 ซึ่งเปนโครงการที่เหมาะสมในการลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนที่เกษตรกร
ไดรับ มีมูลคามากกวางบประมาณการลงทุนกอสรางในการขยายเขตการสงน้ํา และสามารถใชประกอบกับการตัดสินใจ
ลงทุนของผูมีอํานาจพิจารณาของหนวยงานรัฐตอไป
วิจารณผลการวิจัย
การศึกษาความเหมาะสมของการขยายเขตการสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานแจมปอง ตําบลหลายงาว
อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย เปนการศึกษาหาความคุมคาคุมทุนของการจะลงทุนกอสรางขยายเขตคลองสงน้ําของรัฐ
วาคุมคากับผลตอบแทนที่เกษตรกรไดรับหรือไม อยางไร
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานแจมปองในการดูแลของเทศบาลตําบลหลายงาว ปจจุบันมีลักษณะเปนคลองสงน้ํา
ดาดคอนกรีตแบบคลองลอย มีขนาดคลองเทากับอัตราการไหลของน้ํา 0.30 ลบ.ม./วินาที สวนใหญใชเพื่อการปลูกขาวนา
ปรั ง โดยมีอ ายุก ารใช ง านของโครงการมากว า 20 ป มี ก ารบํ า รุง รั กษาประจํา ทุ ก ปปล ะประมาณ 50,000 บาท
จากขอมูลของเกษตรกรผูทํานาขาวบานแจมปองตามสถิติของแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล มีพื้นที่ทํานาขาวจํานวน
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902 ไร และใชราคากลางขาวจากสมาคมผูสงออกขาวไทยมาคํานวณเปนรายไดตอไร โดยจําแนกเปนรายไดจากพื้นที่ที่
ตางกันไดแก 1.พื้นที่นาขาวในเขตชลประทาน 350 ไร คิดเปนเงิน 11,308 บาท/ไร/ป 2. พื้นที่นาขาวนอกเขตชลประทานที่
รอการขยายเขตอีก 350 ไร คิดเปนเงิน 6,897 บาท/ไร/ป 3.นอกนั้นเปนพื้นที่ที่ไมสามรถขยายเขตตอไปได 202 ไร
เพราะฉะนั้นเกษตรกรที่มีพื้นที่ในเขตชลประทานจะมีรายไดมากกวาเกษตรกรที่อยูนอกเขตชลประทานเปนเงินสวนตาง
เทากับ 4,411 บาท/ไร/ปจึงใชคาผลตอบแทนของโครงการ (Benefit) 4,411 บาท X 350 ไร จะได B = 1,543,850 บาท/ป
จากนั้นจึงคํานวณหาตนทุน (Cost) จากความตองการการขยายเขตการสงน้ําประมาณ 350 ไร เพื่อมา
คํานวณหาจํานวนความตองการน้ําของตนขาวในนาขาว ซึ่งเปนปริมาณน้ําเทากับ 0.0002 ลบ.ม./วินาที/ไร จากนั้นนํามา
คํานวณหาขนาดคลองสงน้ําดาดคอนกรีตซึ่งไดขนาดเทากับอัตราการไหลของน้ํา 0.10 ลบ.ม./วินาที มีความยาวของคลอง
เทากับ 1,700 เมตร และใชงบประมาณในการกอสรางเทากับ 4,680,000 บาท กําหนดอายุการใชงาน 20 ป ในอัตรา
ดอกเบี้ย 7%ตอป เมื่อคิดคาเฉลี่ยเปนปแลวไดเทากับ 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 โครงการมีความเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาทั่วประเทศ ไดทําการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดูแล ซึ่งมี
โอกาสสูง ที่จ ะได รับ การสนับสนุน งบประมาณในการพัฒ นาโครงการ ดัง นั้น องคก รปกครองสว นท องถิ่ นควรทํา การ
วิเคราะหโครงการใหดี มีความประหยัด และใหเกษตรกรไดรับประโยชนมากที่สุด เพื่อใหการใชจายงบประมาณของ
แผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนดวยดีจาก มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหลาย
งาว ที่ไ ดส นับ สนุ นอุ ปกรณ และเครื่ องมื อในการวิจั ย ตลอดจนเจ าหนา ที่ข องเทศบาลตํ าบลหลา ยงาวทุก ทา น ที่ช ว ย
อนุเคราะหขอมูลในการทําการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณเจาหนาที่ สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงแกน ที่ไดใหขอมูลการเกษตร
ในเขตทองที่อําเภอเวียงแกน และขอขอบคุณอาจารย สาขาวิชาบริหารงานกอสราง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
พะเยา ที่ไดใหความรูในการทําการวิจัย ตลอดทั้งการควบคุมและใหคําแนะนําในการวิจัยครั้งนี้

เอกสารอางอิง
สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงแกน. (2556). ขอมูลสถิติการเกษตรอําเภอเวียงแกน. จังหวัดเชียงราย.
งานวิชาการเกษตร. (2556). ขอมูลตนทุนการเพาะปลูกตําบลหลายงาว. สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลหลายงาว.
โครงการจัดตั้งสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา. (2534). คูมือสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา. สํานักงานพลังงานแหงชาติ.
กองวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว. (2556). การพยากรณการผลิตขาวนาปรัง. สืบคนเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ
2558. จาก www.brrd.in.th
691

การศึกษาความเหมาะสมในการใชหินในกลองลวดตาขายสรางฝายตนน้ําลําธาร :
กรณีศึกษาตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
Feasibility Study of Using Rock Gabion for Check Dam Construction : Case Study
Tambon Thaton, Mae Ai District, Chiangmai Province
สมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ 1* และกิตติพงษ วุฒิจํานงค2
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Somsak Srisawat1* and Kittipong Vuthijumnonk2
บทคัดยอ
การศึกษาความเหมาะสมในการใชหินในกลองลวดตาขายสรางฝายตนน้ําลําธาร กรณีศึกษา ลําหวยมะเฟอง
ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความเหมาะสมในการสรางฝายตนน้ําลําธาร
ในรูปแบบผสมผสาน และวิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรของฝายตนน้ําลําธารแบบชั่วคราวที่ใชกระสอบทราย
ฝายต น น้ํา ลํ าธารแบบใชหิ น ในกลอ งลวดตาขา ย และฝายตน น้ํ าลํ าธารแบบคอนกรีต เสริ ม เหล็ ก พบว า อัต ราส ว น
ผลตอบแทนตอตนทุน ของ ฝายตนน้ําลําธารแบบชั่วคราวที่ใชกระสอบทราย ฝายตนน้ําลําธารแบบใชหินในกลองลวดตา
ขาย และ ฝายตนน้ําลําธารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก มีคาเทากับ 34.36, 76.63 และ 38.26 ตามลําดับ
คําสําคัญ: ความเหมาะสม ตนทุนในการกอสรางฝายตนน้ําลําธาร

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
สถานการณเกี่ยวกับน้ําในปจจุบันมีปญหาเกิดขึ้นเปนอันมาก ทั้งในดานการขาดแคลนนํ้าในฤดูแลงตามทองถิ่น
ตางๆ ทั่วประเทศ ภาวะนํ้าทวมในฤดูฝนทําความเสียหายใหกับพืชผลและชุมชน ตลอดจนการเกิดปญหาสิ่งแวดลอมของ
ทรัพยากรนํ้าในทุกภูมิภาคเกิดสภาพของปญหานํ้าใกลเคียงกัน ภาคเหนือโดยทั่วไปมีปญหาการขาดแคลนนํ้าเกิดขึ้น
เฉพาะบางพื้นที่และตามฤดูกาล แตในดานการพัฒนาแลวภูมิภาคนี้มีความตองการใหขยายงานชลประทานให มากขึ้น
และบางพื้นที่ตองการการปองกันภัยเนื่องจากนํ้าทวม ซึ่งมีสาเหตุมาจากปาไม บริเวณตนนํ้าลําธารถูกทําลายลงไปมาก
และการนําเอาทรัพยากรมาใชประโยชน แตไมไดมีการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมรองรับปญหาที่จะเกิดขึ้น ทําให
ทรัพยากรที่เหลืออยูมีสภาพเสื่อมโทรมลง สงผลกระทบตอพื้นที่ตนนํ้าลําธาร ตอระบบนิเวศน และอุตุนิยมวิทยา เนื่องจาก
ปญหาฝนแลงหรือฝนทิ้งชวง ปญหาขาดระบบควบคุมปริมาณนํ้า และขาดระบบการกระจายน้ํา
ตําบลทาตอนเปนตําบลที่ตั้งอยูในเขตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ลักษณะทั่วไปมีลักษณะเปนพื้นที่ภูเขาสูง มี
พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ปาไมประมาณ 46% และเปนพื้นที่ราบเพาะปลูกประมาณ 20.31% มีการแบงเขตการปกครอง
ทั้งหมด 15 หมูบาน
9,921 คน

มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 7,622 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 19,775 คน แยกเปน ชาย

หญิง 9,854 คน ประชากรในพื้น ที่ ส วนใหญป ระกอบอาชี พเกษตรกรรม ได แ ก ทํ านาขา ว ขา วไร

กระเทียม พริก ขาวโพด ผักสวนครัว และกิจกรรมอื่นที่ขึ้นอยูกับความตองการของตลาดในชวงนั้น โดยปริมาณน้ํา
ฤดูกาลตาง ๆ มีความสําคัญตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชากรในพื้นที่ เชน ในฤดูแลงปริมาณน้ําที่ใชใน
การเกษตรมีไมเพียงพอหรือในฤดูฝนเกิดน้ําทวมและไหลหลากทวมพื้นที่การเกษตรสงผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตร
กอใหเกิดความเสียหายทําใหเกษตรกรสูญเสียรายไดอยูเปนประจําทุกป

รูปที่ 1 สภาพความเสียหายที่เกิดจากน้ําหลาก
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รูปที่ 2 สภาพความเสียหายที่เกิดจากน้ําทวม
การสรางฝายตนน้ําลําธารเปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยลดปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้นได เนื่องจากฝายตนน้ําลําธารจะชวย
ชะลอการไหลของน้ํา ลดความรวดเร็วและรุนแรงในการไหล โดยการสรางฝายตนน้ําลําธารสามารถใชวัสดุไดหลายวิธี
เชน คันดิน หินเรียง เรียงกระสอบ ฯลฯ แตการศึกษาครั้งนี้จะทดลองใชหินในกลองลวดตาขาย ซึ่งสามารถทําไดเร็วและ
เมื่อเกิดมีความเสียหายก็สามารถทําการซอมแซมไดงาย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการกอสรางฝายตนน้ําลําธารในรูปแบบผสมผสานในลําน้ํา หวยมะเฟอง หมู 2
ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
2. วิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรในการกอสรางฝายตนน้ําลําธารแบบชั่วคราวโดยกระสอบทราย
ฝายตนน้ําลําธารแบบผสมผสานที่ใชหินในกลองลวดตาขายกับการกอสรางฝายตนน้ําลําธารแบบถาวรที่ใชคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อหาตนทุนและความคุมคาในการกอสรางฝาย

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ
1. กลองลวดตาขาย
2. หินใหญหรือกรวด
3. ไมยูคา
4. จอบหรือเสียม
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วิธีการศึกษา
1. ศึกษาและทําการเก็บขอมูลในการใชงบประมาณสําหรับบรรเทาสาธารณะภัยที่เกิดขึ้นจากน้ําปาไหลหลาก
น้ําทวม ภัยแลง
2. กํ า หนดตํ า แหน ง ที่ ก อ สร า งฝายต น น้ํ า ลํ า ธารในรู ป แบบผสมผสานที่ใ ช หิ น ในกล อ งลวดตาข า ยในลํ า น้ํ า
หวยมะเฟอง

รูปที่ 3 สถานที่กอสรางฝายหินในกลองลวดตาขาย
3. ดําเนินการกอสรางฝายตนน้ําลําธารในรูปแบบผสมผสานที่ใชหินในกลองลวดตาขายในลําน้ําจริง เพื่อหา
ตนทุนและคาใชจายในการกอสรางฝายตนน้ําลําธารในรูปแบบผสมผสานที่ใชหินในกลองลวดตาขายเพื่อเปรียบเทียบกับ
ฝายเรียงกระสอบและฝายคอนกรีตที่จําลองขึ้น ณ จุด ๆ เดียวกันกับฝายทีกอสรางดวยการใชหินในกลองลวดตาขาย
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รูปที่ 4 การกอสรางฝายหินในกลองลวดตาขาย
ตารางที่ 1 ประมาณการคาใชจายในการกอสรางฝายแบบกระสอบทราย (แบบจําลอง)

ลําดับที่
1

2
3
4
5

จํานวน

หนวย

ราคาตอ
หนวย/บาท

กระสอบใสทราย
300.00
ทรายหยาบ
4.50
ไมยูคา ศก. 4 นิ้ว ยาว 3.00 ม. 10.00
คาแรงงาน
3.00
รวมคาวัสดุ-คาแรงงาน
Factor F (1.3274)
รวมคากอสรางทั้งหมด

ใบ
ลบ.ม.
ทอน
คน

7.00
145.00
75.00
200.00

รายการ

ราคารวม
บาท
2,100.00
652.50
750.00
600.00
4,102.50
5,445.65
5,440.00

ตัวอักษร (หาพันสี่รอยสีส่ ิบบาทถวน)
ตารางที่ 2 ประมาณการคาใชจายในการกอสรางฝายแบบหินในกลองลวดตาขาย (แบบสรางจริง)
ลําดับที่

รายการ

จํานวน

หนวย

ราคาตอ
หนวย/บาท

1

กลองลวดตาขาย
หิน
ไมยูคา ศก. 4 นิ้ว ยาว 3.00 ม.
คาแรงงาน
รวมคาวัสดุ-คาแรงงาน
Factor F (1.3274)
รวมคากอสรางทั้งหมด

3.00
3.00
8.00
5.00

กลอง
ลบ.ม.
ทอน
คน

625.00
500.00
75.00
200.00

2
3
4
5

ตัวอักษร (หกพันหกรอยบาทถวน)
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ราคารวม
บาท
1,875.00
1,500.00
600.00
1,000.00
4,975.00
6,603.81
6,600.00

ตารางที่ 3 ประมาณการคาใชจายในการกอสรางฝายถาวรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบจําลอง)
ลําดับที่

รายการ

จํานวน

หนวย

ราคาตอ
หนวย/บาท

1

งานดินขุด
ปูนซีเมนต
หินผสมคอนกรีต
ทรายหยาบ
เหล็กเสนกลมผิวเรียบ 9 มม.
ลวดผูกเหล็ก
ไมแบบ
ไมเครา
ไมค้ํายัน
ตะปู
รวมคาวัสดุ
คาแรงงานคิด 30%
รวมคาวัสดุ-คาแรงงาน
Factor F (1.3274)
รวมคากอสรางทั้งหมด

3.00
22.00
4.00
2.00
26.00
4.00
21.00
7.00
10.00
5.00

ลบ.ม.
ถุง
ลบ.ม.
ลบ.ม.
เสน
กก.
ลบ.ฟ.
ลบ.ฟ.
ตน
กก.

99.00
149.00
854.00
145.00
115.00
32.00
467.00
134.00
50.00
32.00

2
3
4
5

ราคารวม
บาท
297.00
3,278.00
3,416.00
290.00
2,990.00
128.00
9,807.00
938.00
500.00
160.00
21,804.00
6,541.20
28,345.20
37,625.41
37,620.00

ตัวอักษร (สามหมื่นเจ็ดพันหกรอยยีส่ ิบบาทถวน)
4. วิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนโดยใชทฤษฎี (Benefit – Cost Ratio : B/C ratio) เพื่อที่จะทราบทางเลือกในการ
ดําเนินการกอสรางฝายตนน้ําลําธารที่ใหประโยชนและคุมคามากที่สุด
5. สรุปผลการวิเคราะห

ผลการศึกษา
การศึกษาความเหมาะสมในการใชหินในกลองลวดตาขายสรางฝายตนน้ําลําธารกรณีศึกษา ตําบลทาตอน
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งตองใชงบประมาณในการซอมแซมโครงสรางพื้นฐานและความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจาก
น้ําปาไหลหลากและน้ําทวมจํานวน 200,000 บาท/ป (ขอมูลงานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยปงบประมาณ 2557)
โดยการวิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรของฝายตนน้ําลําธารที่ใชหินในกลองลวดตาขาย ฝายตนน้ําลําธาร
ชั่วคราวแบบใชกระสอบทรายและฝายตนน้ําลําธารถาวรแบบใชคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีขอกําหนดดังนี้
697

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายละเอียด
คาบํารุงรักษารายปฝายหินในกลองลวดตาขาย
คาบํารุงรักษารายปฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผลประโยชนที่ไดรับ
อัตราดอกเบี้ยรอยละ
อายุการใชงานฝายกระสอบทราย
อายุการใชงานฝายหินในกลองลวดตาขาย
อายุการใชงานฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก
กําหนดใหการกอสรางฝายทุกชนิด ณ จุด ๆ เดียวกัน

จํานวน
1,000
2,000
200,000
7
1
5
25

หนวย
บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป
ตอป
ป
ป
ป

โดยตนทุนในการกอสรางฝายตนน้ําลําธารที่ใชหินในกลองลวดตาขาย ไดจากคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในการกอสรางฝาย
ในลําหวยในจุดที่กําหนดเสียคาใชจาย 6,600 บาท ในขณะที่ตนทุนฝายที่ใชกระสอบทรายเสียคาใชจาย 5,440 บาท
และฝายคอนกรีตเสริมเหล็กเสียคาใชจาย 37,620 บาท ซึ่งไดจากการประมาณราคาตามที่ไดออกแบบฝายที่จะสรางใน
บริเวณเดียวกัน ซึ่งผลการวิเคราะหแสดงวา ฝายชั่วคราวแบบใชกระสอบทรายอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ
34.36 (200,000/(5,440 AP, 7%, 1) ฝายคอนกรี ตเสริ มเหล็ กอัต ราสว นผลตอบแทนตอ ตนทุน เทา กับ 38.26
(200,00/((37,620 AP, 7%, 25)+2,000) และฝายที่ใชหินในกลองลวดตาขายผลอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ
76.63 (200,00/((6,600 AP, 7%, 5)+1,000)

วิจารณและสรุปผล
สรุปผล
ฝายตนน้ําลําธารที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในลําน้ําหวยมะเฟองคือ ฝายฝายตนน้ําลําธารแบบที่ใชหินใน
กลองลวดตาขาย เนื่องจากมีอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนสูงที่สุด (76.63) ในประเภทของฝายตนน้ําลําธารทั้งหมดที่
ทําการศึกษา ถึงแมวาฝายตนน้ําลําธารแบบที่ใชหินในกลองลวดตาขายจะมีอายุการใชงานนอยกวาฝายคอนกรีตเสริม
เหล็กก็ตาม
วิจารณผล
ฝายตนน้ําลําธารแบบใชหินในกลองลวดตาขายเปนฝายที่สามารถสรางไดคอนขางงายและรวดเร็ว วัสดุที่ใชใน
การทําฝายสามารถหาไดงายซึ่งมีอยูตามลําหวยทั่วไป แมวาฝายตนน้ําลําธารแบบใชหินในกลองลวดตาขายจะมีอายุการ
ใชงานมากกวาฝายตนน้ําลําธารแบบกระสอบทรายแตก็ยังมีอายุการใชงานนอยกวาฝายตนน้ําลําธารแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก เนื่องจากฝายตนน้ําลําธารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคงแข็งแรงแตมีตนทุนในการกอสรางคอนขางสูง ใช
เวลาในการก อสร างที่ ยาวนานกวา อย างไรก็ต ามในการกอสรางฝายตนน้ํ าลํา ธารควรเลือกใชวั สดุที่หาไดงา ยตาม
ธรรมชาติ มีปริมาณมากในทองถิ่นและมีราคาถูก ควรมีการเลือกทําเลและออกแบบใหมีความเหมาะสมกับสภาพของ
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พื้นที่ เพื่อใหเกิดประโยชนมากที่สุดและสิ่งสําคัญเมื่อมีการสรางฝายตนน้ําลําธารแลว ประชาชนในพื้นที่ควรมีสวนรวมใน
การกอสราง การตรวจสอบและบํารุงรักษาฝายตนน้ําลําธารตามความเหมาะสม เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากฝายตน
น้ําลําธารไดมากที่สุด
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาในครั้งนี้ทําใหทราบวาการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เชน ปญหาน้ําทวม
ปญหาน้ําปาไหลหลาก เราสามารถเลือกที่จะกระทําการแกไขและปองกันไดหลากหลายวิธี ทั้งนี้ตองหาวิธีการที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแตละแหง ดังนั้นผูวิจัยจึงขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไปดังนี้
1. ควรทําการเปรียบเทียบฝายตนน้ําลําธารแบบใชหินในกลองลวดตาขายกับฝายตนน้ําลําธารชนิดอื่น เชน
ฝายคอกหมู ฝายหินเรียง ฝายคันดิน ฯลฯ
2. ควรทํา การศึก ษาฝายตน น้ํา ลํ าธารแบบใช หิน ในกลอ งลวดตาข ายในลํ าห วยหลายลํ าห วยเพื่อ หาความ
เหมาะสมของแตละลําหวย
3. ควรทําการศึกษาฝายตนน้ําลําธารแบบใชหินในกลองลวดตาขายในลําหวยที่มีปริมาณหินอยูเปนจํานวนมาก
เพื่อลดตนทุนในการกอสรางฝายตนน้ําลําธาร
4. ควรศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ที่ทําการกอสรางฝายตนน้ําลําธาร
5. ควรศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ที่ทําการกอสรางฝายตนน้ําลําธาร
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การศึกษาแนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสรางบานพัก
อาศัยในมุมมองของสถาปนิกและวิศวกร
Study on Application of Sufficiency Economic Used in Residential Construction
Projects in View of Architects and Engineers
ณัฐวิทย ขาวศรี 1* และปรีดา ไชยมหาวัน 2
13

14

Nattawit Khaosri1* and Preeda Chaimahawan2
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาแนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัยโดยการ
ใชแบบสอบถามสํารวจขอมูลจากกลุมประชากรซึ่งเจาะจงไปที่กลุมสถาปนิกและวิศวกรที่ถือวาเปนกลุมวิชาชีพที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับงานกอสรางที่พักอาศัย จากการศึกษาระดับความคิดเห็นทั่วไปพบวาเห็นดวยสูงมาก 1 หัวขอ และเห็นดวยมาก
4 หัวขอและเห็นดวยปานกลาง 8 หัวขอ สวนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญพบวา สถาปนิกและวิศวกร ให
ความสําคัญกับแนวทางในดานงบประมาณมากที่สุด รองลงมาคือดานขอบเขตงาน ดานคุณภาพและดานกําหนดเวลา
ตามลําดับ การศึกษานี้จึงสามารถนําไปเปนแนวทางในการประยุกตนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสราง
บานพักอาศัย ใหมีความเปนไปไดและมีความเปนรูปธรรมมากขึ้นตอไป
คําสําคัญ: หลักเศรษฐกิจพอเพียง บานพักอาศัย สถาปนิก วิศวกร

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
ปจจุบันผูคนสวนใหญมีที่พักอาศัยที่มีความทันสมัย ตอบสนองความสะดวกสบายดวยเทคโนโลยีตางๆ บานหรือ
ที่พักอาศัยจึงกลายเปนเครื่องมือที่ผูคนสวนใหญมักจะใชในการแสดงออกถึงระดับฐานะชีวิตของตน จนบางครั้งไมคํานึงถึง
ความตองการที่แทจริงของตน
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนิน
ชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับและเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง โดยมีแนวคิดของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในตัว
ที่ดี ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ขอบเขตงาน

คุณภาพ
งบประมาณ

คุณภาพ

คุณภาพ
กําหนดเวลา

ขอบเขตงา
รูปที่ 2 การบริหารงานกอสราง
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สถาปนิก และวิศวกรเปนผูประกอบวิชาชีพที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับโครงการกอสรางทั้งขนาดเล็กและขนาด
ใหญทั้งในแงกฎหมายและในแงขององคความรู เปนผูรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของการออกแบบและควบคุมการกอสราง
โดยใชหลักการบริหารโครงการที่ประกอบดวย ขอบเขตงาน กําหนดเวลา และงบประมาณ เพื่อใหไดงานออกมามีคุณภาพ
ตามความตองการของเจาของโครงการ (รูปที่ 2)
งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะนําหลักเศษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับการบริหารงานกอสราง โดยการตีความหลัก
เศษฐกิจพอเพียงใหสอดคลองกับการบริงานกอสราง และสอบถามความคิดเห็นจากสถาปนิก และวิศวกรตอการนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในโครงการกอสรางโดยเนนที่บานพักอาศัยเปนหลัก

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อหาแนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัย
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของสถาปนิกและวิศวกร ตอการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการ
กอสรางบานพักอาศัย
3. เพื่อเปรียบเทียบระดับ ความคิดเห็นของสถาปนิก และวิศวกร ตอการนําหลัก เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ น
โครงการกอสรางบานพักอาศัย จําแนกตาม ชนิดและระดับวิชาชีพ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน
4. เพื่อหาความสัมพันธระหวางระดับความคิดเห็นตอการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสราง
บานพักอาศัย กับชนิดและระดับวิชาชีพ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ ใชแบบสอบถามในการสํารวจระดับความคิดเห็นตางๆ แบงเปน 4 สวนประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ระดับความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัย
สวนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของแนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการ
กอสรางบานพักอาศัย
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ
วิธี การศึ กษา ขั้น ตอนการศึก ษาขอ มูล ที่ ใช ในงานวิ จัย ครั้ งนี้ เริ่ม จากรวบรวมไดจ ากการศึ กษาทฤษฏีแ ละ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย การบริหารงานกอสราง การบริหารโครงการ หลักเศรษฐกิจพอเพียง และงานวิจัยอื่นๆ
นํามาบูรณาการและจัดทําแบบสอบถามเพื่อรวบรวมความคิดเห็นทั่วไป และความเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของแนวทางใน
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัยจากนั้นจึงตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยผูเชี่ยวชาญ 3
ทาน ผลการดําเนินการตรวจสอบทําใหไดแนวทางทั้งหมด แบงตามรายดานดังนี้ 1. ดานขอบเขตงาน 2. ดานงบประมาณ
3. ดานกําหนดเวลา 4. ดานคุณภาพ จากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่ไดไปทําการสอบถาม สถาปนิกและวิศวกร จํานวน 50
คนโดยแบงเกณฑพิจารณาคาเฉลี่ยตามแนวคิดของ Best and Kahn (1998) และวิเคราะหผลที่ไดดวยสถิติเชิงพรรณนา
เชน จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t test และ F test เพื่อวิเคราะหแนวทางในการนําหลัก
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เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัย ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% กรณีที่คาเฉลี่ยเทากันจะพิจารณาคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่นอยกวา และทําการสรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษา
ผลการสํารวจแบงออกเปน 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1.1 ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศชาย 42 คนเปนเพศหญิง 8 คน
1.2 ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย สถาปนิก 25 คน และวิศวกร 25คน
1.3 ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย ผูประกอบวิชาชีพระดับภาคี 44 คน ระดับสูงกวาภาคี 6 คน
1.4 ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย ผูมีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 40 คน ระดับปริญญาโท 8 คน ระดับ
ปริญญาเอก 2 คน
1.5 ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย ผูมีอายุ 20-30 ป 7 คน 30-40 ป 23 คน 40-50 ป 15 คน 50 ปขึ้นไป 5คน
1.6 ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย ผูมีประสบการณการทํางานต่ํากวา 5 ป 10 คน 5-10 ป 18 คน 10-20 ป
17 คน 20 ปขึ้นไป 5 คน
สวนที่ 2 ระดับความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัย
สามารถแสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งแสดงผลการจัดอันดับความเห็นที่มีตอการนํา หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการ
กอสรางบานพักอาศัย ซึ่งพิจารณาคาเฉลี่ยตามแนวคิดของ Best and Kahn(1998) แสดงเกณฑการแปลความหมายของ
คะแนนเฉลี่ย ดังนี้
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 แสดงผลการจัดลําดับระดับความคิดเห็นที่มีตอการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสรางบานพัก
อาศัย
หัวขอ อันดับ การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสราง คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน ระดับความ
ที่
บานพักอาศัย
มาตราฐาน
คิดเห็น
1
1
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ชี้แนะการดํารงอยู
4.24
0.72
สูงมาก
และปฏิบัติตน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
สังคมไทย
7
2
การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช จะทํา 3.82
0.63
มาก
ใหเกิดทั้งวิถีการพัฒนาและผลของการพัฒนาที่สมดุล
และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยาง
กวางขวางทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรู
เทคโนโลยี และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก
4
3
บุคคลจําเปนตองเปนใชเหตุผลในการตัดสินใจ
3.62
0.67
มาก
10
4
ผูรับเหมาควรนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
3.60
0.83
มาก
ในการประกอบกิจการดวย
12
5
ควรมีการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
3.50
0.58
มาก
โครงการกอสรางบานพักอาศัย
11
6
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความจําเปน 3.36
0.88
ปานกลาง
ตอสังคมในปจจุบันมากขึ้น
6
7
ในการตัดสินใจ การกระทําและการดําเนินกิจกรรมตางๆ
3.32
0.74
ปานกลาง
ของบุคคล จําเปนตองอาศัยความรู ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวังและตองมีมีจิตสํานึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย สุจริต ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มี
สติ ปญญา และความรอบคอบ
2
8
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติ
3.24
0.69
ปานกลาง
ไดในทุกระดับไดจริง
9
9
ผูออกแบบควรคํานึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
3.24
0.75
ปานกลาง
ใชในการออกแบบบานพักอาศัยดวย
8
10 หากคิดจะสรางบานพักอาศัยเจาของบานควรคํานึงถึง
3.16
0.84
ปานกลาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5
11
บุคคลจําเปนจะตองมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การ
3.14
0.67
ปานกลาง
เตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดาน
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หัวขอ อันดับ
ที่
13
3

การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสราง คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
บานพักอาศัย
มาตราฐาน
ตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
12 หลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชในการ
3.14
0.76
กอสรางบานพักอาศัยไดจริง
13 บุคคลจําเปนตองมีความพอประมาณในการดํารงชีวิต
3.04
0.90
และมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ย ทั้ง 13 ขอ เทากับ 3.42 อยูในระดับเห็นดวยมาก

ระดับความ
คิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง

สวนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของแนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการ
กอสรางบานพักอาศัยสามารถแสดงดังตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 5 ซึ่งแสดงผลการจัดระดับความสําคัญของแนวทางในการ
นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัย โดยเลือกเอา 3 ลําดับแรกของแตละดานคือ ดาน
ขอบเขตงาน ดานงบประมาณ ดานกําหนดเวลา และดานคุณภาพ พิจารณาคาเฉลี่ยตามแนวคิดของ Best and Kahn
(1993) แสดงเกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
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
4.5
4
3.5
3
2.5
2

ค่าเฉลี่ย

1.5
1
0.5
0
หัวข้ อที่ หัวข้ อที่ หัวข้ อที่ หัวข้ อที่ หัวข้ อที่ หัวข้ อที่ หัวข้ อที่ หัวข้ อที่ หัวข้ อที่ หัวข้ อที่ หัวข้ อที่ หัวข้ อที่ หัวข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นทั่วไป
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ตารางที่ 2 แสดงผลการจัดลําดับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของแนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัย ดานขอบเขตงาน
หัวขอ อันดับ แนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการ คา
คาเบี่ยงเบน
ระดับ
ที่
เฉลี่ย มาตราฐาน ความสําคัญ
กอสรางบานพักอาศัย ดานขอบเขตงาน
1.14
1
ผูออกแบบควรออกแบบบานใหมีความมั่นคงแข็งแรง และ
3.86
0.83
มาก
บํารุงรักษางาย
1.4
2 ผูออกแบบควรเสนอแนวความคิดที่เหมาะสมในการมี
3.76
0.80
มาก
บานพักอาศัยแกเจาของบาน
1.1
3 เจาของบานควรมีความตองการขนาดของบานใหเหมาะสม
3.60
0.93
มาก
กับตนเอง
และมีระดับความสําคัญเฉลี่ยในดานขอบเขตงาน เทากับ 3.42 อยูในระดับสําคัญมาก
ตารางที่ 3 แสดงผลการจัดลําดับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของแนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัย ดานงบประมาณ
คาเบี่ยงเบน
ระดับ
หัวขอ อันดับ แนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการ คา
เฉลี่ย มาตราฐาน ความสําคัญ
ที่
กอสรางบานพักอาศัย ดานงบประมาณ
2.14
1
ผูออกแบบควรออกแบบบานใหอยูในงบประมาณที่เหมาะสม 3.78
0.98
มาก
2.1
2 เจาของบานควรกําหนดงบประมาณใหเหมาะสมกับ
3.60
0.57
มาก
ศักยภาพของตน
2.4
3 ควรจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับแตละงาน
3.56
0.81
มาก
และมีระดับความสําคัญเฉลี่ยในดานงบประมาณ เทากับ 3.60 อยูในระดับสําคัญมาก
ตารางที่ 4 แสดงผลการจัดลําดับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของแนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัย ดานกําหนดเวลา
หัวขอ อันดับ แนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการ
คา
คาเบี่ยงเบน
ระดับ
ที่
เฉลี่ย มาตราฐาน ความสําคัญ
กอสรางบานพักอาศัย ดานกําหนดเวลา
3.7
1
ควรทําการตอรองกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมไมควรเผื่อ
3.42
0.86
มาก
หรือเรงงานเกินไป
3.2
2 ผูรับเหมาไมควรเรงงานหรือละเลยใหลาชาเกินไปเพราะจะ
3.36
0.72
ปานกลาง
สงผลตอคุณภาพงาน
3.6
3 ควรวางแผนการทํางานใหสอดคลองกับฤดูกาล
3.24
0.85
ปานกลาง
และมีระดับความสําคัญเฉลี่ยในดานกําหนดเวลา เทากับ 3.17 อยูในระดับสําคัญปานกลาง
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ตารางที่ 5 แสดงผลการจัดลําดับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของแนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัย ดานคุณภาพ
หัวขอ อันดับ แนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการ
คา
คาเบี่ยงเบน
ระดับ
ที่
เฉลี่ย มาตราฐาน ความสําคัญ
กอสรางบานพักอาศัย ดานคุณภาพ
4.3
1
ผลงานควรมีคุณภาพดีพอสามารถใชงานไดตามอายุการใช
3.46
0.68
ปานกลาง
งานที่เหมาะสม
4.5
2 หากผลงานเกิดบกพรองในคุณภาพสวนใดใหปรึกษาหา
3.28
0.67
ปานกลาง
ทางออกในการแกไขรวมกัน
4.1
3 ควรตั้งมาตรฐานคุณภาพของงานที่เหมาะสมไมเขมงวดหรือ 3.20
0.80
ปานกลาง
หยอนยานเกินไป
และมีระดับความสําคัญเฉลี่ยในดานคุณภาพ เทากับ 3.22 อยูในระดับสําคัญปานกลาง
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2

ระดับความสําคัญเฉลี่ย

3.1
3
2.9

รูปที่ 4 แผนภูมิแสดงคาเฉลี่ยระดับความสําคัญดานตางๆ
สวนที่ 4 นําข อมูล ที่ได มาทํ าการวิเคราะหเปรีย บเทียบจําแนกตามเพศ ชนิด ของวิชาชีพ ระดั บวิช าชี พ
ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบวามีดังนี้
4.1 จําแนกตามเพศ พบวา มีความเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ยกเวน หัวขอที่ 6 ในการตัดสินใจ
การกระทําและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของบุคคล จําเปนตองอาศัยความรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
และตองมีมีจิตสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความ
รอบคอบ มีความเห็นที่แตกตางกัน โดยเพศชาย เห็นดวยกับการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสราง
บานพักอาศัยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ในขณะที่เพศหญิง เห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก
4.2 จําแนกตามชนิดของวิชาชีพ พบวา มีความเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยสถาปนิก เห็นดวย
กับการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสรางบานพัก อาศัยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ในขณะที่
วิศวกรเห็นดวยอยูในระดับเห็นดวยมาก
708

4.3 จําแนกตามระดับของวิชาชีพ พบวา มีความเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยที่ระดับภาคี เห็น
ดวยกับการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัยอยูในระดับเห็นดวยมาก สวนระดับสูงกวา
ภาคีเห็นดวยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง
4.4 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา มีความเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยระดับปริญญาตรี
เห็นดวยกับการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัยอยูในระดับเห็นดวยมาก ในขณะที่
ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก เห็นดวยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง
4.5 จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวามีความเห็นไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ ยกเวนหัวขอที่ 7
การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช จะทําใหเกิดทั้งวิถีการพัฒนาและผลของการพัฒนาที่สมดุล และ
พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยางกวางขวางทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรู เทคโนโลยี
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก มีความเห็นที่แตกตางกัน ดังนี้
- ประสบการณทํางานต่ํากวา 5 ป เห็นดวยอยูในระดับเห็นดวยมาก
-ประสบการณทํางาน 5-10ป เห็นดวยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง
-ประสบการณทํางาน 10-20 ป เห็นดวยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง
-ประสบการณทํางาน 20 ปขึ้นไป เห็นดวยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง

วิจารณและสรุปผล
สรุปผล จากผลการศึกษาพบวากลุมสถาปนิกและวิศวกรกรเห็นดวยกับการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
โครงการกอสรางบานพักอาศัยอยูในระดับปานกลางถึงมาก โดยหากจําแนกตามประเภทตางๆพบวามีความคิดเห็นไม
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ในสวนของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญในการนําแนวทางในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
โครงการกอสรางบานพักอาศัย อยูในระดับปานกลางถึงมากเชนกัน โดยใหความสําคัญในดาน งบประมาณมากที่สุด
รองลงมา ไดแกดานขอบเขตงาน ดานคุณภาพ และดานกําหนดเวลาตามลําดับ
วิจารณผล จะเห็นไดวาในทุกๆดานกลุมสถาปนิกและวิศวกรมองวาผูออกแบบซึ่งก็หมายถึงพวกเขาเองนั้นมีสวน
สําคัญในการที่จะเปนปจจัยที่จะสามารถผลักดันใหมีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในโครงการกอสรางบานพักอาศัย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณาจารยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทาน โดยเฉพาะ
ผูชวยศาสตราจารยดร. ปรีดา ไชยมหาวัน ที่ปรึกษา รวมไปถึงเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงราย และเพื่อนๆ
รวมสาขาการบริหารงานกอสรางทุกทานดวย จึงขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้
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การศึกษาปจจัยภายในองคกรที่สงผลกระทบตอการควบคุมงานของผูประกอบธุรกิจ
รับเหมากอสรางขนาดเล็กในจังหวัดเชียงราย
A Study on Internal Factors Affecting Work Supervision in Small Construction
Companies in Chiang Rai Province
วิภาสา ผลสวาง 1* และณัฐพงศ ดํารงวิริยะนุภาพ2
15

Vipasa Pholsawang1* and Nattapong Damrongwiriyanupap2
บทคัดยอ
การศึกษานี้ไดทําการสํารวจผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการควบคุมงานในธุรกิจรับเหมากอสรางขนาดเล็กในเขต
จังหวัดเชียงราย ซึ่งแบงเปนผูรับเหมากอสรางขนาดเล็กที่รับงานกับหนวยงานเอกชน และผูรับเหมากอสรางที่รับงานกับ
หนวยงานราชการ พบวาความคิดเห็นของทั้ง 2 กลุมมีคาเฉลี่ยทางสถิติในปจจัยตาง ๆ เมื่อวัดดวย F-test ไมแตกตางกัน
และมีความเห็นสอดคลองกัน 9 ปจจัยแรก ซึ่งเปนปจจัยดานการเงินมีจํานวน 5 ขอและมีคาเฉลี่ย 4.08 คะแนน และปจจัย
ดานบุคลากรจํานวน 4 ขอมีคาเฉลี่ย 4.12 คะแนนดังนั้นสรุปไดวาผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางขนาดเล็กในเชียงรายนั้น
ใหความสําคัญกับปญหาจากปจจัยที่เกี่ยวของกับการเงินและบุคลากรมากกวาดานอื่น
คําสําคัญ: ผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางขนาดเล็ก ปจจัยที่สงผลกระทบตอควบคุมงานกอสราง

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.
1
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บทนํา
จังหวัดเชียงรายมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางกวางขวางเนื่องจากการเปดเสนทางเศรษฐกิจแนวชายแดนทําให
ธุรกิจรับเหมากอสรางมีการขยายตัวมากขึ้นเชนกัน ซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจจะสงผลโดยตรงกับการพัฒนาดานมูลคา
ของอสังหาริมทรัพยทําใหมีผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางเพิ่มขึ้นจํานวนหนึ่งและเนื่องดวยธุรกิจรับเหมากอสรางเปน
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง เพราะมีปจจัยที่เกี่ยวของจํานวนมาก ผูประกอบกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจรับเหมากอสรางใน
จังหวัดเชียงรายจึงควรทราบถึงปญหาในดานตาง ๆ
ธุ ร กิ จ รั บ เหมาก อ สร า งในจั ง หวั ด เชี ย งรายป จ จุ บั น มี ก ารแข ง ขั น สู ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพขององค ก รอย า งมี
ประสิทธิภาพจึงสงผลกับการประกอบกิจการรับเหมากอสรางอยางมาก ซึ่งธุรกิจรับเหมากอสรางเปนธุรกิจที่ขึ้นอยูกับ
ปจจัยพื้นฐานตาง ๆ ในการดําเนินงานดังนั้นผูประกอบกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจกอสรางควรมีการศึกษากระบวนการใน
การทําธุรกิจโดยละเอียดรอบคอบ รวมทั้งการติดตามขอมูลขาวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงาน
ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางจึงตองคํานึงถึงปจจัยตางๆที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจเพื่อเปนการ
รักษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรับเหมากอสราง ซึ่งปจจัยตาง ๆ ที่สงผลกระทบนี้อาจมีทั้ง ปจจัยภายนอก
และปจจัยภายในองคกร ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเปนที่มาของงานวิจัยนี้

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปญหาที่สงผลกระทบกับการควบคุมงานกอสรางใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพของผูประกอบธุรกิจ
รับเหมากอสรางในจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อสํารวจและวิเคราะหปญหาในการควบคุมงานของผูประกอบการกลุมหลัก 2 กลุมหลักในจังหวัดเชียงราย
คือ กลุมผูประกอบธุรกิจรับเหมารับเหมาที่รับงานกับเอกชนและกลุมผูประกอบธุรกิจรับเหมารับเหมาที่รับงานกับ
ราชการ
3. เพื่อวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานกอสรางของผู
ประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางหรือผูที่กําลังเริ่มตนธุรกิจที่เกี่ยวของกับงานกอสรางในจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะผู
ประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางขนาดเล็กในจังหวัดเชียงราย
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วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ
1 .แบบสอบถาม
2. โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS)
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ใ ช วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งในกรณี ที่ไ ม ท ราบจํ า นวนประชากรโดยใช สู ต รของ
W.G.cochran (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549)
n =P (1 – P ) Z2
d2
เมื่อ n คือ จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ
P คือ สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยตองการสุม (โดยใชสัดสวน 5% หรือ 0.05)
Z ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เทากับ 1.96 (ความเชื่อมั่น 95%) >> Z = 1.96
d คือ สัดสวนความคลาดเคลือ่ นที่ยอมใหเกิดขึ้นได (จะตองสอดคลองกับคา Z ที่ระดับความเชื่อมั่นนั้นๆ) เชน
ระดับความเชื่อมั่น 95% สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05
n = 0.05(1-0.95)1.962
0.052
= 73 ตัวอยาง
จากการคํา นวณจะได จํา นวนกลุ ม ตั ว อย า งที่ เ หมาะสมกั บ การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น
95% ค า ความคลาดเคลื่ อ น ± 5% จะได ก ลุ ม ตั ว อย า งจํา นวน 73 ตั ว อย า ง แต จ ะเก็ บ เพิ่ ม เป น 100 ตั ว อย า ง
ได รั บ ตอบกลั บ โดยนั บ เป น แบบสอบถามที่ มี ข อ มู ล สมบู ร ณ สามารถนํา มาประมวลผลได จํา นวนทั้ ง หมด 80
ตั ว อย า ง

713

วิธีดําเนินงานวิจัย
ปญหาและอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการควบคุมงานดานตางๆ ผูประกอบ
ธุรกิจรับเหมากอสราง
กําหนดวัตถุประสงค
กําหนดปจจัยรวม ( 23ปจจัย )
จัดลําดับตามคาเฉลี่ยของแตละปจจัย

ผูรับเหมากลุมที่ ( 1 )

ผูรับเหมากลุมที่ ( 2 )

คัดเลือกปจจัย 10 อันดับแรก

คัดเลือกปจจัย 10 อันดับแรก

ความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญ
10 อันดับแรกของผูรับเหมากลุมที่ (1)

ความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญ
10 อันดับแรกของ

ปจจัยสําคัญ10อันดับแรกที่ผูรับเหมาทั้ง 2 กลุม
ทดสอบ T-test 95% ความเชื่อมั่น

Sig. (2-tailed) > 0.05

Sig. (2-tailed) < 0.05
ปจจัยที่ผูรับเหมาทั้ง 2 กลุม

ปจจัยที่ผูรับเหมาทั้ง 2 กลุม

็

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
ความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญ10อันดับแรกของ ผูรับเหมากลุมที่ (1)และ(2)

ภาพ 1 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
ในการแปลความหมายของขอมูล จะกระทําโดยอาศัยขอบเขตของคะแนน 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 แลวแปลความหมาย
ตามเกณฑที่กําหนดดังตอไปนี้ วิธีการแปลผลแบบสอบถามสวนนี้ไดใชคาเฉลี่ย (X) ตามเกณฑคะแนนดังนี้สําหรับการแปล
ผลคะแนนเฉลี่ยของผลกระทบ ผูวิจัยแบงตามเกณฑของเบส (Best,1977) 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยที่สุด ใชสูตรการหาคาดังนี้ (วิชิต อูอน, 2550)
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
= 5 - 0
จํานวนชั้น
6
= 0.83
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ระดับคะแนน
ระดับ 5 คาเฉลี่ย 4.16-5.00
ระดับ 4 คาเฉลี่ย 3.33-4.15
ระดับ 3 คาเฉลี่ย 2.50-3.32
ระดับ 2 คาเฉลี่ย 1.67-2.49
ระดับ 1 คาเฉลี่ย 0.84-1.66
ระดับ 0 คาเฉลี่ย 0.00-0.83

ความหมาย
หมายถึง ระดับความสําคัญในระดับสงผลกระทบมากที่สุด
หมายถึง ระดับความสําคัญในระดับสงผลกระทบมาก
หมายถึง ระดับความสําคัญในระดับสงผลกระทบปานกลาง
หมายถึง ระดับความสําคัญในระดับสงผลกระทบนอย
หมายถึง ระดับความสําคัญในระดับสงผลกระทบนอยที่สุด
หมายถึง ระดับความสําคัญในระดับไมสงผลกระทบ

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1.ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ผูวิจัยไดรวบรวมจากแหลงขอมูล โดยวิธีการใช แบบสอบถาม (Questionnaire)
ใหกับบุคคลากรที่ทํางานในกิจการรับเหมากอสราง ที่ดําเนินธุรกิจรับเหมาในเขต จ.เชียงราย จํานวน 80 ราย
2.สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมขอมูลไดมาตรวจสอบความสมบูรณ
และความถูกตอง กําหนดรหัสและบันทึกขอมูล จากนั้นก็ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยกําหนด
สถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Description Analysis)
ผูวิจัยไดใชสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่แสดงเปนจํานวนและคารอยละ (Percentage : %)
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) เพื่อบรรยายลักษณะขอมูล ประกอบดวย
2.1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency) โดยแสดงเปนจํานวนและรอยละ (%) ใชเพื่อบรรยายลักษณะ
ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุงาน ตําแหนงงาน จํานวนพนักงาน หนวยงานที่รับผิดชอบ
ทุนจดทะเบียน และมูลคางานกอสราง
2.1.2 การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง (Central Tendency) โดยการหาคากลางของขอมูลเพื่อเปรียบเทียบ
ขอมูลแตละชุดดวยคาเฉลี่ยหรือมัชฌิมเลขคณิต (Mean)
2.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistic Analysis)
ผูวิจัยไดใชสถิติเพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลกระทบตอการควบคุมงานธุรกิจรับเหมากอสรางขนาดเล็ก จ.
เชียงราย จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยเลือกใชสถิติ ดังนี้
2.2.1 คา t-test (Independent Sample t-test) ในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความแตกตางระหวางประชากร
2 กลุม ไดแก หนวยงานที่รับดําเนินการ เพื่อทดสอบสมมติฐานขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ที่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับความสําคัญของปจ จัยที่สงผลกระทบตอการควบคุมงานธุรกิจรับเหมากอสรางขนาดเล็ก จ.เชียงราย
แตกตางกัน โดยใชสูตร Independent t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติที่รอยละ 95 (df = 0.05)
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2.2.2 คา F-test (One way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความสําคัญที่แตกตางกัน จําแนกตามกลุมตัวอยาง
ที่มีความเปนอิสระตอกันมากกวา 2 กลุม ไดแก อายุงาน ตําแหนงงาน จํานวนพนักงาน ทุนจดทะเบียน และมูลคางาน
กอสราง โดยมีเกณฑการพิจารณาความแตกตางกันของปจจัยจาก คา Sig หรือคาความนาจะเปนที่คํานวณไดจากคาสถิติ
ที่ใชในการทดสอบสมมุติฐานที่ไดจากการคํานวณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเทียบกับระดับนัยสําคัญ ดังนี้
คา Sig. ที่ได มากกวา 0.05 คือ ไมแตกตางกัน (None Significant or H1 Rejectable)
คา Sig. ที่ได นอยกวา 0.05 คือ แตกตางกัน (Significant or H0=Acceptable) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แทนดวย *
ตาราง 1 การทดสอบขอมูลทางสถิติความคิดเห็นระหวางกลุมผูรับเหมาที่รับงานกับหนว ยราชการและกลุม
ผูรับเหมางานเอกชน
ปจจัยภายในที่มีผลกระทบ
ตอการควบคุมงานของบริษทั รับเหมากอสรางขนาดเล็ก
1. ปจจัยดานการเงิน
1.1 ขาดการวางแผนและบริหารการเงินที่ดีในการดําเนินธุรกิจ
1.2 ไมมีเงินทุนสวนตัวหรือเงินทุนจากหุนสวนเพียงพอ
1.3 ปญหาจากสภาพคลองทางการเงินของผูรับเหมาชวง
1.4 รับงานปริมาณมากเกินไปทําใหหมุดเวียนเงินไมทัน
1.5 ประมูลงานมาในราคาที่ตา่ํ เกินไปทําใหการบริหารงบประมาณทําไดยาก
1.6 เจาของงานไมจายเงินหรือจายเงินใหผูรับเหมาลาชา
ภาพรวม
2. ปจจัยดานปจจัยดานวัสดุ – อุปกรณการกอสราง
2.1 ขาดการวางแผนดานปริมาณ,วันที่ใชงาน,และการสั่งซื้อ
2.2 ขอจํากัดเรื่องผูวาจางกําหนดใหใชวัสดุที่หายากหรือใชเวลาจัดซื้อนาน
2.3 ปญหาการประสานงานระหวางฝายจัดซื้อและหนางานกอสราง
2.4 วัสดุกอสรางขึ้นราคา
2.5 การเปลี่ยนแปลงวัสดุจากผูวาจางหรือที่ปรึกษาโครงการ
ภาพรวม
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รับงาน
ราชการ

T-TEST

รับงาน
เอกชน

Sig
Mean Rank Mean Rank (2tailed)

Sig.at
0.05

4.34
4.07
4.13
4.13
4.20
4.07
4.16

1
10
7
7
4
10
1

4.20
4.08
4.13
4.15
4.06
4.01
4.10

3
9
5
4
10
14
2

.284
.941
.992
.900
.285
.650
.646

ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง

4.00
4.00
3.98
4.02
3.99
4.00

15
15
19
14
17
3

4.11
4.05
4.03
3.99
4.00
4.04

8
11
12
16
15
3

.346
.676
.716
.838
.933
.728

ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง

ตาราง 1 (ตอ)
ปจจัยภายในที่มีผลกระทบ
ตอการควบคุมงานของบริษทั รับเหมากอสรางขนาดเล็ก
3. ปจจัยดานเครือ่ งจักร-เครื่องทุนแรง
3.1 ขาดการวางแผนการใชงานเครื่องจักรเครื่องทุนแรงอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 เครื่องจักรเครื่องทุนแรงมีไมเพียงพอ
3.3 การใชเครื่องจักรเครื่องทุนแรง ไมเหมาะสมหรือผิดประเภท
3.4 เครื่องจักร เครื่องทุนแรงขาดการบํารุงรักษาหรือดูแลรักษาไมเหมาะสม
3.5 ขาดความรูความชํานาญในการใชเครื่องมือเครื่องจักร
ภาพรวม
4. ปจจัยดานบุคลากร
4.1 ขาดการวางแผนจัดคนงานที่ไมสอดคลองกับปริมาณงานในแตละชวง
4.2 ขาดทักษะ ความชํานาญ และประสบการณในการทํางาน
4.3 ขาดความรับผิดชอบ และความตัง้ ใจในการ ทํางาน
4.4 เกิดความขัดแยงระหวางคนงาน,ผูควบคุมงานหรือระหวางผูรับเหมา
ชวง
4.5 คนงานมีจาํ นวนไมเพียงพอกับงานที่ทํา
4.6 ผูรับเหมาชวงไมฟง คําสัง่ จากผูค วบคุมงานของผูรับเหมาหลัก
4.7 ปญหาจากการใชแรงงานตางดาวในการทํางาน
ภาพรวม

รับงาน
ราชการ

T-TEST

รับงาน
เอกชน

Sig
Mean Rank Mean Rank (2tailed)

Sig.at
0.05

3.97
4.04
3.92
3.99
3.96
3.97

20
12
23
17
21
4

3.88
3.94
3.85
3.98
3.92
3.92

22
20
23
18
21
4

.607
.523
.668
.988
.811
.682

ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง

4.32
4.25
4.15

2
3
6

4.29
4.24
4.12

1
2
7

.790
.936
.866

ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง

4.19

5

4.13

5

.616

ไมแตกตาง

3.96
4.10
4.03
4.14

21
9
13
2

3.98
3.99
4.03
4.11

18
16
12
1

.874
.456
.983
.791

ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง

ตาราง 2 ความคิดเห็นของผูรับเหมาทั้ง 2 กลุม ตอปจจัยที่มีความคิดเห็นที่ตรงกันและความคิดเห็นที่ตางกัน
ความคิดเห็นของผูรับเหมาที่รับ
งานกับราชการ
( จํานวน 1 ปจจัย )

ความคิดเห็นที่ตรงกันของผูรับเหมาทั้ง 2 กลุม

4.ปจจัยดานบุคลากร

1. ปจจัยดานการเงิน

4.6 ผูรับเหมาชวงไมฟง คําสัง่ จากผู
ควบคุมงานของผูรับเหมาหลัก

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

( จํานวน9 ปจจัย )

ขาดการวางแผนและบริหารการเงินที่ดีในการดําเนินธุรกิจ
ไมมีเงินทุนสวนตัวหรือเงินทุนจากหุนสวนเพียงพอ
ไมสามารถหาแหลงเงินทุนเพื่อกูยืมเงินมาลงทุนได
การกูยืมเงินจากแหลงเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยสูง
ปญหาการขาดสภาพคลองและสถาบันการเงินเขมงวด
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ความคิดเห็นของผูรับเหมาที่
รับงานกับเอกชน
( จํานวน1ปจจัย )
2. ปจจัยดานปจจัยดานวัสดุ
และอุปกรณการกอสราง
2.1ขาดการวางแผนดาน
ปริมาณ,วันที่ใชงานและการ
สั่งซื้อ

ตาราง 2 (ตอ)
ความคิดเห็นของผูรับเหมาที่รับ
งานกับราชการ

ความคิดเห็นที่ตรงกันของผูรับเหมาทั้ง 2 กลุม

ความคิดเห็นของผูรับเหมาที่
รับงานกับเอกชน

4. ปจจัยดานบุคลากร
4.1 ขาดการวางแผนจัดคนงานที่ไมสอดคลองกับปริมาณงานในแต
ละชวงของงาน
4.2 ขาดทักษะ ความชํานาญ และประสบการณในการทํางาน
4.3 ขาดความรับผิดชอบ และความตัง้ ใจในการทํางาน
4.4 เกิดความขัดแยงระหวางคนงาน,ผูควบคุมงานหรือระหวาง
ผูรับเหมาชวง

สรุปผล
จากผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางทั้ง2 กลุมคือ กลุมผูรับเหมาที่รับงานกับราชการและกลุม
ผูรับเหมาที่รับงานกับเอกชน ใน 10 อันดับแรกตรงกันถึง 9 อันดับซึ่งประกอบ 1) ขาดการวางแผนและบริหารการเงินที่ดีในการ
ดําเนินธุรกิจ 2) ไมมีเงินทุนสวนตัวหรือเงินทุนจากหุนสวนเพียงพอ 3) ไมสามารถหาแหลงเงินทุนเพื่อกูยืมเงินมาลงทุนได 4) การ
กูยืมเงินจากแหลงเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยสูง 5) ปญหาการขาดสภาพคลองหรือสถาบันการเงินเขมงวด 6) ขาดการวางแผนการ
จัดการคนงานที่ไมสอดคลองกับปริมาณงานในแตละชวงของงาน 7) ขาดทักษะความชํานาญและประสบการณในการทํางาน 8)
ขาดความรับผิดชอบและความตั้งใจในการทํางาน 9) เกิดความขัดแยงระหวางคนงาน ผูควบคุมงานหรือระหวางผูรับเหมาชวง ซึ่ง
เปนปจจัยดานการเงินจํานวน 5 ขอ และปจจัยดานบุคลากรจํานวน 4 ขอ ใน 10 ขอแรกมีการจัดอันดับที่แตกตางกันระหวางทั้ง
สองกลุม โดยกลุมผูรับเหมาที่รับงานกับราชการเลือก ผูรับเหมาชวงไมฟงคําสั่งจากผูควบคุมงานของผูรับเหมาหลักซึ่งเปนปจจัย
ดานบุคลากร และกลุมผูรับเหมาที่รับงานกับเอกชนเลือก ขาดการวางแผนดานปริมาณวันที่ใชงานและการสั่งซื้อซึ่งเปนปจจัยดาน
วัสดุและอุปกรณ
ตาราง 3 แสดงแนวทางแกไขปญหาดานการเงิน
ดานผูรับเหมา

ดานเจาของงานและผูควบคุมงาน

ผูรับเหมารายยอยก็มักจะประสบปญหาเดียวกั บผูรับเหมาหลั ก
ขนาดเล็กคือเรื่องสภาพคลองทางการเงิน สาเหตุหลัก ๆ มักจะมา
จากการรับชวงงานกันหลาย ๆ ทอดทําใหราคาต่ําลงไปจนทํางาน
ไดยากและการจายเงิน ตอกันหลาย ๆ ชว งซึ่ง มัก ประสบป ญหา
การดําเนินงานเพราะขาดสภาพคลองผูรับเหมาหลักเองก็ควรมี
มาตรการในการคัดเลือกผูรับเหมายอยโดยมีเงื่อนไขไมใหมีการรับ
ชวงกันมากเกินไปหากไมมีความจําเปนและควรตั้งงบประมาณใน
ราคาที่ทําไดโดยไมประสบปญหาในการจัดซื้อจัดจางแกผูรับเหมา
ชวง

เจาของงานอาจใหผูรับเหมารายงานผลการเบิกจายงบประมาณ
ใหแกผูรับเหมาชวงในการสงรายงานความกาวหนาหรือการเบิก
เงิ น งวด เพื่ อ เพิ่ม ความมั่ น ใจว า ผู รั บ เหมาชว งไมต อ งประสบ
ปญหาสภาพคลองอันเนื่องมาจากการถวงรั้งการจายเงินโดยไม
มีเ หตุ อั น ควรของผู รับ เหมานอกจากนี้ อาจมี ส ว นร ว มในการ
คัดเลือกผูรับเหมาชวงดวย เพราะเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงาน
โดยตั้งเงื่อนไขไวในสัญญาตั้งแตเริ่มดําเนินงานวา ผูรับเหมาชวง
ที่จะเขามาดําเนินงานตอตองไดรับการพิจารณาคุณสมบัติจาก
ทางเจาของงานกอน
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ตาราง 4 แสดงแนวทางแกไขปญหาดานบุคลากร
ดานผูรับเหมา

ดานเจาของงานและผูควบคุมงาน

ผูรับเหมาควรมีการวางแผนเกี่ยวกับชางฝมือและแรงงานในระยะ
ยาว มากกว า การจั ด หามาเพี ย งเพื่ อ ทํ า งานระยะสั้ น เฉพาะ
โครงการหนึ่ ง โครงการใดเท า นั้ น ซึ่ ง จะสามารถจะวางแผน
อัต รากํา ลัง ในการรั บ งานใหม ๆ ได อยา งเหมาะสมและไม เ กิ ด
ปญหาเรื่องขาดแคลนกําลังคน โดยการวางแผนกําลังคนจะตอง
พิจารณาจากขนาดของโครงการเปนหลัก นอกจากนี้ในการวาง
แผนการทํ า งานควรหลี ก เลี่ ย งไม ใ ห มี ก ารทํ า งานในช ว งที่ เ ป น
วัน หยุด เทศกาล เพื่อปองกัน ป ญหาการหยุ ด งานของคนงานใน
ชวงเวลาดัง กลา ว และอาจจะตองเตรียมแผนการเพิ่ม ผลผลิ ต
(Productivity) ของงานทั้งในชวงกอนและหลังวันหยุดดังกลาวเปน
การชดเชยไวลวงหนา

เจ า ของงานควรมี ส ว นร ว มในการพิ จ ารณาแผนงานโดยให
ผูรับ เหมาจั ด ทํ า แผนงานการจั ด สรรคนงานนํ า เสนอกอนเริ่ ม
ดําเนินงานเพื่อใชเปนสวนหนึ่งในการควบคุมการดําเนินงานให
ตรงกับแผนงานกอสราง

วิจารณผล
จากผลสรุป พบวา อัน ดับคา เฉลี่ย ความคิดเห็นของกลุม ตัวอยางทั้ ง 2 กลุม ใหความสํ าคัญและจัด อันดั บ
ความสําคัญใน 10 อันดับแรกตรงกัน ซึ่งเปนปจจัยทางดานการเงินอยู 5 ขอ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่วาผูรับเหมา
ขนาดเล็กมีปญหาทางดานการเงินและไดตระหนักถึงปจจัยขอนี้เปนขอสําคัญ ซึ่งสาเหตุนี้อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางที่
เก็บขอมูลสวนมากเปนผูรับเหมารายยอยและผูรับเหมาชวงซึ่งเกี่ยวของกับปจจัยดานการเงินมากจึงใหความสําคัญกับ
ปจจัยทางดานนี้มาก จากการสอบถามขอมูลพบวา ผูรับเหมาสวนใหญยังไมมีการวางแผนการใชเงินระยะยาว และ
ผูรับเหมาบางรายมีการรับงานหลายโครงการพรอมกัน ทําใหเกิดปญหาดานการเงิน และปจจัยดานบุคลากร ถึง 4 ปจจัย
ซึ่งมีอันดับในการสงผลกระทบคอนขางสูงเมื่อเทียบกับปจจัยอื่น และสามารถสรุปไดวาผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง
ขนาดเล็กใหความสําคัญกับปญหาดานบุคลากรเปนอยางมาก จากการสอบถามไดขอสรุปคือแรงงานชางฝมือมีนอยแต
แรงงานที่เปนกรรมกรมีมาก และเมื่อแรงงานที่เปนกรรมกรทํางานเกงแลวมักถูกดึงตัวไปทํางานที่อื่นที่มีคาแรงสูงกวา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยไดรับความชวยเหลืออยางดียิ่งในการใหคําแนะนําและขอคิดเห็น
ตางๆ จากคณาจารยทุกทาน และงานวิจัยนี้จะสําเร็จลงมิได ถาขาดผูตอบแบบสอบถาม และผูใหสัมภาษณทุกทาน ที่
กรุณาเสียสละเวลาใหขอมูล และแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนถูกตองสมบูรณของงานวิจัยนี้ ขอกราบขอบพระคุณ นาย
วิเชียร ผลสวาง (บิดา) นางจารุภา ผลสวาง (มารดา) นางสาว วิภาวี ผลสวาง (นองสาว) นางสาววิภาดา ผลสวาง (นองสาว) และ
นายดวงคํา พรหมทนันท ที่คอยเปนกําลังใจ เปนที่ปรึกษาในหลายดาน อีกทั้ง นางวิชิดา รุงเรือง และ นางสาวปรียานุช ใจสุข
เจาหนาที่มหาวิทยาลัยพะเยาวิทยาลัยเขตเชียงราย ที่ชวยเหลือขาพเจาในหลายดาน ผูวิจัยจึงขอขอบคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
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การศึกษาปญหาการวางแผนโครงการกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย
A Study of Problems in Construction Project Planning of Local Administration in
Chiang rai Province
สุทธิพงษ จรัญ 1* และสมบูรณ เชี่ยงฉิน 2
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Suthipong Jaran1* and Somboon Shaingchin2
บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการวางแผนโครงการกอสรางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก บุคลากรกองแผนและนโยบาย กองชาง และสมาชิกสภา
ทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงราย ที่ปฏิบัติหนาที่จัดทําแผนโครงการกอสรางจํานวน 105 คน ๆ
การศึกษาพบวา ขั้นตอนการประชุม ประชาคม หมูบาน มีร ะดับผลกระทบสูงสุด สวนระดับการปฏิบัติใ น
ปจจุบั นพบว า ขั้น ตอนการประชุมประชาคมมีร ะดับการปฏิ บัติต่ํา สุด ดังนั้น เพื่อ ใหการวางแผนโครงการกอ สรางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงควรปรับปรุงขั้นตอนการประชุม ประชาคม หมูบาน ใหดีขึ้น
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 ภาษีที่ไดรับจัดสรร
จากหนวยงานอื่น และการอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนมากจะ
มุงเนนการใชงบประมาณในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานซึ่งเปน ภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ( กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2548 )
ดังนั้น ขอบัญญัติงบประมาณรายจายในแตละปงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนโครงการ
กอสรางเสียสวนใหญ ซึ่งการจะไดมาแตละโครงการนั้นตองมีการจัดทําแผนสามป และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ในแต
ละปงบประมาณที่ผานมา องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงมีการเบิกจายงบประมาณลาชาเกินปงบประมาณ ซึ่งสวน
ใหญ จะเป นโครงการก อสรา ง ทํ าใหแ ผนงานดา นงบประมาณคลาดเคลื่อนและทํ าใหก ารจั ดทํ าโครงการก อสรา งใน
ปงบประมาณถั ดไปลาช า และเกิดผลกระทบตอประชาชน เนื่อ งจากโครงการก อสร างนั้ นมาจากความตอ งการของ
ประชาชนเพื่อบรรเทาหรือแกปญหาของชุมชน ( ภูธน ยืนมะเริง ( 2550 ) สาโรจน ชาวแพรกนอย (2549) ดิษฐพล
กอหรั่งกูล ( 2546 ) สุธี สกุลทอง ( 2555 ) ) สาเหตุสวนหนึ่งมาจากขั้นตอนการจัดทําแผนโครงการกอสราง หากลาชาจะ
ทําใหเกิดผลกระทบตอเนื่องไปถึงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางและขั้นตอนการกอสราง ในแตละขั้นตอนของการจัดทําแผน
โครงการกอสรางนั้นอาจมีปจจัยที่ทําใหเกิดความลาชาได ไมวาจะเปนการออกประชาคมหมูบาน การรวบรวมขอมูล
โครงการ การสํารวจโครงการ การออกแบบและประมาณการ การทราบถึงปจจัยของความลาชาในการจัดทําแผน
โครงการกอสราง จะชวยใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนโครงการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการวางแผนโครงการกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
เชียงราย และเรียงลําดับความสําคัญ
2. เพื่อทราบปญหาที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการวางแผนโครงการกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย

วิธีการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ) โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับ คือ
1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. รวบรวมขอมูลดานสภาพปญหา จากการประชุมชมรมชาง และการประชุมหัวหนาสวนราชการอําเภอเชียง
แสน และสรุปปญหาและสรางแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยแบบสอบถามแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1
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เปนขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และ ประสบการณการทํางานดานการ
วางแผนโครงการ สวนที่ 2 เปนความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยตางๆในแตละขั้นตอนของการวางแผน
โครงการกอสราง โดยสอบถามถึงระดับผลกระทบตอการวางแผนโครงการกอสราง และระดับการปฏิบัติในปจจุบัน โดย
แบงสเกลแบบ Likert
3. การประสานหนวยงานในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัยโดยการนําแบบสอบถามที่สมบูรณไปทําการ
เก็บดวยตนเอง หรือสงแบบสอบถามทางไปรษณีย
4. ทําการเก็บขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง คือ ประชากรไดแกบุคลากรฝายวิเคราะห
นโยบายและแผน ฝายสมาชิกสภาทองถิ่นและฝายชางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงรายจาก 18 อําเภอ
จํานวน 143 แหง ใชวิธีการสุมตัวอยางจากประชากรแบบสัดสวนโดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง ของ Yamane ของ
ประชากรจาก 143 แหง ยอมรับใหเกิดความคลาดเคลื่อนไดเทากับ 0.05 เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% เมื่อแทนคา
แลวจะไดจํานวนตัวอยาง 105 คน
5. เก็บรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถามแลวนํามาวิเคราะหและประมวลผล
ดวยเครื่องมือคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม Microsoft Office เพื่อหาคาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. วิเคราะหและอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการศึกษา

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ดานเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด ไดแก เพศชาย คิดเปนรอยละ 66.67 และเพศหญิง คิดเปนรอย
ละ 33.33
ดานอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดไดแก อายุ 36 – 40 ป คิดเปนรอยละ 31.74 รองลงมาไดแก อายุ
41 – 45 คิดเปนรอยละ 26.98 และอายุ 31 – 35 ป คิดเปนรอยละ 14.92 และอายุที่มีจํานวนนอยที่สุดไดแกอายุมากกวา
56 ป คิดเปนรอยละ 0.63
ดานระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด ไดแก ระดับต่ําปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 68.26
รองลงมาไดแก ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 17.77 และนอยที่สุด ไดแก ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. ) คิดเปนรอย
ละ 1.27 ตามลําดับ
ดานตําแหนงงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดไดแก วิเคราะหนโยบายและแผน คิดเปนรอยละ 45.40
รองลงมาไดแก กองชาง สมาชิกสภาทองถิ่น และอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 32.70, 18.73 และ 3.17 ตามลําดับ
ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการวางแผนโครงการกอสรางในองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา ผูตอบ
แบบสอบถาม มากที่สุด ไดแก ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการวางแผนโครงการกอสราง 15 ปขึ้นไป คิดเปนรอย
ละ 40.32 รองลงมาไดแก ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการวางแผนโครงการกอสราง 10 – 15 ป 5-10 ป และ 1–5
ป คิดเปนรอยละ 34.92 ,20.32 และ 4.44 ตามลําดับ
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ระดับผลกระทบของปจจัยในการวางแผนโครงการกอสราง
ระดับผลกระทบของปจจัยตางๆตอการวางแผนโครงการกอสรางในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม แสดงในตารางที่ 1
1. ขั้นตอนการประชุม ประชาคม หมูบาน ผลกระทบตอการวางแผนโครงการกอสรางในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในขั้นตอนการประชุม ประชาคม หมูบาน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.48 ) โดยปจจัยการประชุมมี
เจาหนาที่จากสวนราชการเขาประชุมทุกครั้ง มีผลกระทบมากที่สุดเปนอันดับแรก (𝑥̅ =4.58)
2. ขั้นตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพัฒนา ผลกระทบตอการวางแผนโครงการกอสรางในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในขั้นตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพัฒนา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥̅ =3.67) โดยปจจัย
ขั้นตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพัฒนามีการกําหนดแผนและดําเนินแลวเสร็จภายในหวงเวลา มีผลกระทบมากเปน
อันดับแรก (𝑥̅ =3.85)
3. ขั้นตอนการสํารวจโครงการ ผลกระทบตอการวางแผนโครงการกอสรางในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ขั้นตอนการสํารวจโครงการ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.35) โดยปจจัยผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน สมาชิกสภา
ท อ งถิ่ น ประชาคมหมู บา น ให ค วามร ว มมื อ ในการสํ า รวจโครงการ มี ผ ลกระทบมากที่ สุ ด เป น อั น ดั บ แรก (𝑥̅ =4.43)
รองลงมา
4. ขั้นตอนการออกแบบ ผลกระทบตอการวางแผนโครงการกอสรางในองค กรปกครองส วนทอ งถิ่นใน
ขั้นตอนการออกแบบ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.29) โดยปจจัยการมีระยะเวลาในการดําเนินการเพียงพอตอ
การออกแบบโครงการ มีผลกระทบในระดับมากที่สุดเปนอันดับแรก (𝑥̅ =4.43)
5. ขั้นตอนการจัดทําประมาณราคา ผลกระทบตอการวางแผนโครงการกอสรางในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในขั้นตอนการจัดทําประมาณการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥̅ =4.16) โดยปจจัย ขั้นตอนการประมาณราคามี
การกําหนดแผนและดําเนินการแลวเสร็จตามหวงเวลา มีผลกระทบในระดับมากที่สุดเปนอันดับแรก (𝑥̅ =4.22)
6. ขั้นตอนการพิจารณารางขอบัญญัติ ผลกระทบตอการวางแผนโครงการกอสรางในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในขั้นตอนการพิจารณารางขอบัญญัติ ในภาพรวมในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥̅ =3.89) โดยปจจัยการมีการ
เสนอร า งข อ บั ญ ญั ติ ต อ สภาท อ งถิ่ น เพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบหรื อ ปรั บ แก ไขได มี ผ ลกระทบในระดั บ มากเป น อั น ดั บ แรก
(𝑥̅ =4.06)
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับผลกระทบตอการวางแผนงานโครงการกอสราง
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.
𝑥̅
ขั้นตอนการประชุม ประชาคม หมูบาน
4.48
0.58
1. ในการประชุมประชาคมหมูบานมีผูเขารวมประชุมเกินกวารอยละ 50 4.46
0.54
ของจํานวนประชากร
2. การประชุมประชาคมมีเจาหนาที่จากสวนราชการเขารวมประชุมทุก 4.58
0.62
ครั้ง

ระดับ
ผลกระทบ
มากทีส่ ุด
มากที่สุด

3. การประชุมมีเจาหนาที่เขาประชุมทุกสวนงานที่เกี่ยวของกับโครงการ
กอสราง
4. ผูเขารวมประชุมโครงการมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคของการประชุม
5. โครงการกอสรางที่มีมติเห็นชอบอยูในแผนพัฒนาสามป
6. มี การกํา หนดแผนการประชุ มประชาคม และดํ า เนิ นการไดต าม
แผนงาน
7. ขั้นตอนการประชุมประชาคมมีการกําหนดแผน และดําเนินการแลว
เสร็จภายในหวงเวลา
ขั้นตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพัฒนา
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการรวบรวมขอมูลทําแผนพัฒนาโดยมีตัวแทน
ชุมชนเขามามีสวนรวม
2. มีกําหนดแผนการประชุมของคณะกรรมการ และดําเนินการไดตาม
แผน
3. โครงการที่ไดจากการประชาคมหมูบานถูกบรรจุในแผน
4. ขั้นตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพัฒนามีการกําหนดแผน และ
ดําเนินแลวเสร็จภายในหวงเวลา
ขั้นตอนการสํารวจโครงการ
1. กองชางมีการประสานงานกับชุมชนเพื่อกําหนดแผนการออกสํารวจ
โครงการ
2. กองชางไดดําเนินการสํารวจโครงการตามแผนงานที่กําหนด
3. บุคลากรกองชางมีความสามารถเพียงพอในการสํารวจโครงการ
4. ผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาคมหมูบาน
ใหความรวมมือในการสํารวจโครงการ

รายการประเมิน
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มากที่สุด

4.46

0.64

มากที่สุด

4.50
4.50
4.50

0.65
0.54
0.57

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.33

0.61

มากที่สุด

3.67
3.60

0.95
0.90

มาก
มาก

3.48

1.18

มาก

3.73
3.85

0.89
0.84

มาก
มาก

4.35
4.21

0.68
0.61

มากทีส่ ุด
มากที่สุด

4.42
4.22
4.47

0.63
0.72
0.70

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.
𝑥̅
5. การสํารวจโครงการไดมีการสรุปรูปแบบของโครงการเบื้องตนและ 4.25
0.78
เซ็นเอกสารรับทราบ
6. มีระยะเวลาในการดําเนินการเพียงพอตอการสํารวจโครงการ และ 4.43
0.72
เพี ย งพอสํ า หรั บ การแก ไ ขป ญ หาอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งสํ า รวจ
โครงการ
7. ขั้นตอนการสํารวจโครงการมีการกําหนดแผน และดําเนินการแลว 4.42
0.61
เสร็จภายในหวงเวลา
ขั้นตอนการออกแบบ
4.29
0.77
1. ไมมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายหลังจากการดําเนินการ 4.32
0.79
สํารวจโครงการ
2 การออกแบบโครงการตรงตามขอมูลที่ไดจากการสํารวจ
4.36
0.84
3. งบประมาณที่ไดตั้งไวเหมาะสมและสามารถออกแบบโครงการ
4.28
0.70
4. บุคลากรกองชางมีความสามารถเพียงพอในการออกแบบโครงการ
4.33
0.85
5. บุคลากรกองชางมีผูที่มีคุณวุฒิทางดานวิศวกรรมสามารถออกแบบ 4.15
0.85
โครงสรางได
6. มีระยะเวลาในการดําเนินการเพียงพอตอการออกแบบโครงการ
4.43
0.65
7. ขั้นตอนการออกแบบมีการกําหนดแผน และดําเนินการแลวเสร็จ 4.19
0.72
ภายในหวงเวลา
ขั้นตอนการจัดทําประมาณราคา
4.16
0.90
1. มีขอมูลราคาวัสดุกอสรางมีครบทุกรายการในการประมาณราคา
4.16
0.86
2. บุคลากรกองชางมีความสามารถเพียงพอในการประมาณราคา
4.15
0.89
3. บุคลากรกองชางมีความรูดานระเบียบและหลักเกณฑการประมาณ 4.12
0.90
ราคา
4. การสืบราคาวัสดุกอสรางไดรับความรวมมือจากผูประกอบการ
4.15
0.94
5. ขั้นตอนการประมาณราคามีการกําหนดแผน และดําเนินการแลวเสร็จ 4.22
0.92
ภายในหวงเวลา
ขั้นตอนการพิจารณารางขอบัญญัติ
3.89
1.04
1. มีการจัดทํารางขอบัญญัติตามแผนโครงการ
4.04
1.18
2. มีการเสนอรางขอบัญญัติตอสภาทองถิ่น เพื่อใหความเห็นชอบหรือ 4.06
0.90
ปรับแกไขได
รายการประเมิน
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ระดับ
ผลกระทบ
มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.
𝑥̅
3. มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณในรางขอบัญญัติ ที่ตอง 3.74
1.22
นําไปปรับแกในขั้นตอนการออกแบบและการประมาณราคา
4. ขั้นตอนการทํารางขอบัญญัติมีการกําหนดแผน และดําเนินการแลว 3.72
0.87
เสร็จภายในหวงเวลา
รายการประเมิน

ระดับ
ผลกระทบ
มาก
มาก

ระดับการปฏิบัติในปจจุบันของปจจัยในการวางแผนโครงการกอสราง
ระดับการปฏิบัติในการวางแผนโครงการกอสรางในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม แสดงในตารางที่ 2
1. ขั้นตอนการประชุม ประชาคม หมูบาน การปฏิบัติในปจจุบันตอการวางแผนโครงการกอสรางในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในขั้นตอนการประชุม ประชาคม หมูบาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥̅ =3.80) โดยปจจัยขั้นตอน
ในการประชุมประชาคมหมูบานมีผูเขารวมประชุมเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนประชากร มีระดับการปฏิบัติในปจจุบันใน
ระดับมาก เปนอันดับแรก (𝑥̅ =3.95)
2. ขั้นตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพัฒนา การปฏิบัติในปจจุบันตอการวางแผนโครงการกอสรางใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในขั้นตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพัฒนา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด(𝑥̅ =4.24)
โดยปจจัยการมีกําหนดแผนการประชุมของคณะกรรมการ และดําเนินการไดตามแผน มีการปฏิบัติในปจจุบันในระดับมาก
ที่สุดเปนอันดับแรก (𝑥̅ =4.34)
3. ขั้นตอนการสํารวจโครงการ การปฏิบัติในปจจุบันตอการวางแผนโครงการกอสรางในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในขั้น ตอนการสํารวจโครงการ ในภาพรวมอยู ในระดับ มาก (𝑥̅ =3.87) โดยปจ จัยบุคลากรกองช างมีการ
ประสานงานกับ ชุมชนเพื่อประสานแผนการออกสํารวจโครงการ มีก ารปฏิบัติในปจ จุบันในระดับมากเปนอั นดับแรก
(𝑥̅ =4.01 )
4. ขั้นตอนการออกแบบ การปฏิบัติใ นปจจุบันตอการวางแผนโครงการกอสรางในองคกรปกครองสว น
ทองถิ่นในขั้นตอนการออกแบบ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥̅ =3.85) โดยปจจัยมีระยะเวลาดําเนินการเพียงพอตอการ
ออกแบบโครงการมีการปฏิบัติในปจจุบันในระดับมากเปนอันดับแรก (𝑥̅ =4.07 )
5. ขั้นตอนการจัดทํ าประมาณราคา การปฏิบัติใ นปจจุบันตอการวางแผนโครงการกอ สรางในองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นในขั้นตอนการจัดทําประมาณราคา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥̅ =4.11) โดยปจจัย ขั้นตอนการ
ประมาณราคามีการกําหนดแผนและดําเนินการแลวเสร็จตามหวงเวลามีการปฏิบัติในปจจุบันในระดับมากที่สุดเปนอันดับ
แรก (𝑥̅ =4.33)
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6. ขั้นตอนการพิจารณารางขอบัญญัติ การปฏิบัติในปจจุบันตอการวางแผนโครงการกอสรางในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในขั้นตอนการพิจารณารางขอบัญญัติ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥̅ =4.15) โดยปจจัย มีการ
จัดทํารางขอบัญญัติตามแผนโครงการ มีการปฏิบัติในปจจุบันในระดับมากที่สุดเปนอันดับแรก (𝑥̅ =4.34 )
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติในปจจุบันตอการวางแผนงานโครงการกอสราง
คาเฉลี่ย
𝑥̅
ขั้นตอนการประชุม ประชาคม หมูบาน
3.80
1. ในการประชุมประชาคมหมูบานมีผูเขารวมประชุมเกินกวารอยละ 50 3.95
ของจํานวนประชากร
2. การประชุมประชาคมมีเจาหนาที่จากสวนราชการเขารวมประชุมทุก 3.65
ครั้ง
3. การประชุมมีเจาหนาที่เขาประชุมทุกสวนงานที่เกี่ยวของกับโครงการ 3.88
กอสราง
4. ผูเขารวมประชุมโครงการมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคของการประชุม 3.69
5. โครงการกอสรางที่มีมติเห็นชอบอยูในแผนพัฒนาสามป
3.81
6. มีการกํ าหนดแผนการประชุ มประชาคม และดํา เนิน การได ตาม 3.74
แผนงาน
7. ขั้นตอนการประชุมประชาคมมีการกําหนดแผน และดําเนินการแลว 3.90
เสร็จภายในหวงเวลา
ขั้นตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพัฒนา
4.24
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการรวบรวมขอมูลทําแผนพัฒนาโดยมีตัวแทน 4.26
ชุมชนเขามามีสวนรวม
2. มีกําหนดแผนการประชุมของคณะกรรมการ และดําเนินการไดตาม 4.34
แผน
3. โครงการที่ไดจากการประชาคมหมูบานถูกบรรจุในแผน
4.22
4. ขั้นตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพัฒนามีการกําหนดแผน และ 4.13
ดําเนินแลวเสร็จภายในหวงเวลา
ขั้นตอนการสํารวจโครงการ
3.87
1. กองชางมีการประสานงานกับชุมชนเพื่อกําหนดแผนการออกสํารวจ 4.01
โครงการ
2. กองชางไดดําเนินการสํารวจโครงการตามแผนงานที่กําหนด
3.89
3. บุคลากรกองชางมีความสามารถเพียงพอในการสํารวจโครงการ
3.79
รายการประเมิน
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สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.
0.89
0.85

ระดับ
การปฏิบัติ
มาก
มาก

1.02

มาก

0.88

มาก

0.95
0.83
0.89

มาก
มาก
มาก

0.82

มาก

0.82
0.71

มากทีส่ ุด
มากที่สุด

0.99

มากที่สุด

0.72
0.77

มากที่สุด
มาก

0.90
0.74

มาก
มาก

0.87
0.79

มาก
มาก

รายการประเมิน
4. ผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาคมหมูบาน
ใหความรวมมือในการสํารวจโครงการ
5. การสํารวจโครงการไดมีการสรุปรูปแบบของโครงการเบื้องตนและ
เซ็นเอกสารรับทราบ
6. มีระยะเวลาในการดําเนินการเพียงพอตอการสํารวจโครงการ และ
เพี ย งพอสํ า หรั บ การแก ไ ขป ญ หาอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งสํ า รวจ
โครงการ
7. ขั้นตอนการสํารวจโครงการมีการกําหนดแผน และดําเนินการแลว
เสร็จภายในหวงเวลา
ขั้นตอนการออกแบบ
1. ไม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดโครงการภายหลั ง จากการ
ดําเนินการสํารวจโครงการ
2 การออกแบบโครงการตรงตามขอมูลที่ไดจากการสํารวจ
3. งบประมาณที่ไดตั้งไวเหมาะสมและสามารถออกแบบโครงการ
4. บุคลากรกองชางมีความสามารถเพียงพอในการออกแบบโครงการ
5. บุคลากรกองชางมีผูที่มีคุณวุฒิทางดานวิศวกรรมสามารถออกแบบ
โครงสรางได
6. มีระยะเวลาในการดําเนินการเพียงพอตอการออกแบบโครงการ
7. ขั้นตอนการออกแบบมีการกําหนดแผน และดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในหวงเวลา
ขั้นตอนการจัดทําประมาณราคา
1. มีขอมูลราคาวัสดุกอสรางมีครบทุกรายการในการประมาณราคา
2. บุคลากรกองชางมีความสามารถเพียงพอในการประมาณราคา
3. บุคลากรกองชางมีความรูดานระเบียบและหลักเกณฑการประมาณ
ราคา
4. การสืบราคาวัสดุกอสรางไดรับความรวมมือจากผูประกอบการ
5. ขั้นตอนการประมาณราคามีการกําหนดแผน และดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในหวงเวลา
ขั้นตอนการพิจารณารางขอบัญญัติ
1. มีการจัดทํารางขอบัญญัติตามแผนโครงการ
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คาเฉลี่ย
𝑥̅
3.81

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.
0.96

ระดับ
การปฏิบัติ
มาก

3.75

0.90

มาก

3.81

1.15

มาก

4.02

0.94

มากที่สุด

3.85
3.91

0.90
0.91

มาก
มาก

3.75
3.87
3.76
3.66

0.97
0.82
1.04
0.85

มาก
มาก
มาก
มาก

4.07
3.91

0.87
0.84

มาก
มาก

4.11
4.04
3.99
4.04

0.90
0.92
0.92
0.90

มาก
มาก
มาก
มาก

4.11
4.33

0.95
0.81

มาก
มากที่สุด

4.15
4.34

0.90
0.95

มากทีส่ ุด
มากที่สุด

รายการประเมิน
2. มีการเสนอรางขอบัญญัติตอสภาทองถิ่น เพื่อใหความเห็นชอบหรือ
ปรับแกไขได
3. มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณในรางขอบัญญัติ ที่ตอง
นําไปปรับแกในขั้นตอนการออกแบบและการประมาณราคา
4. ขั้นตอนการทํารางขอบัญญัติมีการกําหนดแผน และดําเนินการแลว
เสร็จภายในหวงเวลา

คาเฉลี่ย
𝑥̅
4.23

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.
0.78

ระดับ
การปฏิบัติ
มากที่สุด

4.11

1.04

มาก

3.90

0.85

มากที่สุด

สรุปผลการวิจัย
เมื่อนําคาระดับผลกระทบในแตละขั้นตอนี่มีคะแนนมากสุดมาแสดงในตารางที่ 3 จะเห็นไดวาขั้นตอนของการ
ประชุมประชาคม และขั้นตอนการสํารวจโครงการและขั้นตอนการออกแบบมีปจจัยยอยภายในที่มีระดับผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพการวางแผนโครงการมากที่สุด ดังนั้น เพื่อใหการวางแผนโครงการกอสรางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไมลาชา
ควรใหความสําคัญกับการวางแผนและดําเนินการตามแผนในขั้นตอนการประชุมประชาคม และขั้นตอนการสํารวจและ
ออกแบบโครงการใหมากขึ้น เชน ควรประชุมประชาคมเกี่ยวกับการวางแผนโครงการกอสรางเปนประจําและตอเนื่อง
เพื่อใหการดําเนินการสํารวจและการออกแบบโครงการกอสรางมีระยะเวลาที่เพียงพอ
เมื่อนําระดับผลกระทบและระดับปฏิ บัติการในภาพรวมของแตละขั้นตอนมาแสดงในตารางที่ 4 จะเห็นได
ขั้นตอนการประชุม ประชาคม หมูบาน มีผลกระทบคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย = 4.48) รองลงมา คือ ขั้นตอนการสํารวจ
โครงการ (คาเฉลี่ย = 4.35) และขั้นตอนการออกแบบ (คาเฉลี่ย = 4.29) สวนระดับการปฏิบัติในปจจุบันในภาพรวม
พบวา ขั้นตอนการประชุมประชาคมมีระดับการปฏิบัติต่ําสุด (คาเฉลี่ย = 3.80) รองลงมา คือ ขั้นตอนการสํารวจโครงการ
(คาเฉลี่ย = 3.87) และขั้นตอนการออกแบบ (คาเฉลี่ย = 3.85) ดังนั้น เพื่อใหการวางแผนโครงการกอสรางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงควรปรับปรุงการดําเนินงานในขั้นตอนการประชุม ประชาคม หมูบาน ขั้นตอนการสํารวจโครงการ
และขั้นตอนการออกแบบโครงการใหดีขึ้น
ตารางที่ 3 ปจจัยที่มีระดับผลกระทบมากที่สุดของแตละขั้นตอน
รายการประเมิน
1. ขั้นตอนการประชุมประชาคม
- การประชุมประชาคมมีเจาหนาที่จากสวนราชการเขาประชุมทุกครั้ง
2. ขั้นตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพัฒนา
- ขั้นตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพัฒนามีการกําหนดแผนและ
ดําเนินแลวเสร็จภายในหวงเวลา
3. ขั้นตอนการสํารวจโครงการ
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คาเฉลี่ยระดับ
ผลกระทบ (𝑥̅1 )

ระดับ
ผลกระทบ

4.58

มากที่สุด

3.85

มาก

4.47

มากที่สุด

รายการประเมิน
- ผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน สมาชิกสภาทองถิ่น ประชาคมหมูบาน ให
ความรวมมือในการสํารวจโครงการ
4. ขั้นตอนการออกแบบ
- การมีระยะเวลาในการดําเนินการเพียงพอตอการออกแบบโครงการ
5. ขั้นตอนการประมาณราคา
- ขั้นตอนการประมาณราคามีการกําหนดแผนและดําเนินการแลวเสร็จ
ตามหวงเวลา
6. ขั้นตอนการพิจารณารางขอบัญญัติ
- การมีการเสนอรางขอบัญญัติตอสภาทองถิ่นเพื่อใหความเห็นชอบ
หรือปรับแกไขได

คาเฉลี่ยระดับ
ผลกระทบ (𝑥̅1 )

ระดับ
ผลกระทบ

4.43

มากที่สุด

4.22

มากที่สุด

4.06

มาก

ตารางที่ 4 ระดับผลกระทบและระดับการปฏิบัติในภาพรวมของแตละขั้นตอน
รายการประเมิน
1. ขั้นตอนการประชุม ประชาคม หมูบาน
2. ขั้นตอนการประชุมรวบรวมขอมูลแผนพัฒนา
3. ขั้นตอนการสํารวจโครงการ
4. ขั้นตอนการออกแบบ
5. ขั้นตอนการจัดทําประมาณราคา
6. ขั้นตอนการพิจารณารางขอบัญญัติ

ระดับผลกระทบ
(𝑥̅1 )
4.48
3.67
4.35
4.29
4.16
3.89

ระดับการปฏิบัติ
(𝑥̅2 )
3.80
4.24
3.87
3.85
4.11
4.15

ขอคิดเห็น
ควรปรับปรุง
ดีแลว
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุง
ดีแลว
ดีแลว

วิจารณผลการวิจัย
จากการสรุ ปผลการศึ กษาป ญหาการวางแผนโครงการก อสรา งขององค กรปกครองสว นทอ งถิ่ นในจั งหวั ด
เชียงราย พบวาขั้นตอนการประชุมประชาคมหมูบานเปนขั้นตอนเริ่มตนในการวางแผนโครงการกอสรางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งขั้นตอนนี้จะสงผลกระทบถึงขั้นตอนการสํารวจโครงการ การออกแบบและการประมาณราคา
โดยขั้นตอนการประชุมประชาคมหมูบานเปนขั้นตอนที่ควบคุมใหเปนไปตามแผนงานไดยากเนื่องจากมีปจจัยภายนอกที่
สงผลกระทบหลายอยางเชน การใหความรวมมือของคนชุมชน การประชาสัมพันธ ชวงเวลาในการจัดประชุมประชาคม
ความพรอมของเจาหนาที่และผูนําชุมชน ลวนสงผลตอขั้นตอนการประชุมประชาคมทั้งสิ้น หากสามารถควบคุมการ
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จัดการประชุมประชาคมใหเปนไปตามแผนงานจะสามารถทําใหมีเวลาเพียงพอขั้นตอนการสํารวจ ออกแบบและประมาณ
ราคา และสามารถปฏิบัติไดตามแผนงานที่วางไว
ในการศึ กษาปญ หาการวางแผนโครงการก อสร างขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในจั งหวั ดเชี ยงราย พบ
อุ ป สรรคในการจั ด เก็ บ ข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา เนื่ อ งจากไม ไ ด รั บ ความร ว มมื อ จากบางหน ว ยงานหรื อ มี ก ารตอบ
แบบสอบถามลาชา ซึ่งกลุมตัวอยางอาจจะไมเขาใจในวัตถุประสงคของการเก็บขอมูล ซึ่งหากจะทําการศึกษาเพิ่มเติมควร
ที่จะดําเนินการเก็บแบบสอบถามดวยตัวเองและทําการอธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจถึงวัตถุประสงคของการศึกษาจึงจะทํา
ใหไดขอมูลตามเปาหมายที่กําหนดไวได และควรทําการศึกษาในเชิงลึกของแตละปจจัยยอยในแตละขั้นตอนเพื่อที่จะได
ขอมูลและนําไปปรับปรุงขั้นตอนการวางแผนโครงการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การศึกษาเปรียบเทียบขอกําหนดผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และ
จังหวัดลําปาง
Comparative Study of Principle City Plan in Phayao, Chiang Rai and Lampang
Province
ธภัทรนน ธรรมรัตนากร 1* และธีระพจน ศุภวิริยะกิจ2
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Tapatnon Thammarattanakorn1* and Teeraphot Supaviriyakit2
บทคัดยอ
ผลของการศึกษาและเปรียบเทียบขอกําหนดผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลําปาง พบวา
ขอกําหนดมีความคลายคลึงกัน ยกเวนจังหวัดพะเยาที่กําหนดใหเวนระยะหางจากแนวถนน 15 เมตร ในขณะที่จังหวัด
เชียงรายและจังหวัดลําปางกําหนดไวเพียง 6 เมตร ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะหแลวนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบและสราง
ตัวอยางวิเคราะหใหเห็นผลประโยชนจากอัตราสวนระหวางผลประโยชนกับเงินลงทุน ( B/C ratio ) ตามหลักเศรษฐศาสตร
วิศวกรรม ทําใหจังหวัดพะเยามีคานอยกวา 1 หมายความวาผลตอบแทนที่ไดจากผังเมืองนี้ไมเหมาะสมกับสภาพทาง
เศรษฐกิจ คือไมคุมคาคาใชจายที่ใชในการลงทุน
คําสําคัญ: ขอกําหนดผังเมืองรวม, การใชประโยชนที่ดิน

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
ปจจุบันเมืองไดมีการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก ตามการเพิ่มจํานวนขึ้นของประชากร การ
ขยายตัวของเขตชุมชน และการยายถิ่นฐานของประชาชน การจัดระเบียบเมือง การกําหนดการใชพื้นที่ และการวางผัง
เมือง จึงมีความจําเปนเพื่อเขามามีบทบาทในการกํากับดูแล และกําหนดพื้นที่ เพื่อใชเปนแนวทางในการขยายตัวของเมือง
ที่มีการพัฒนาขึ้นมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้การกําหนดและเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ดังกลาว มักจะเปนปญหาตอทั้งผูอยูอาศัย
เดิมและผูที่จะเขามาอยูอาศัยใหม ตลอดจนนักลงทุน ที่จะดําเนินการกอสราง ปรับปรุง อีกทั้งการเขามาลงทุนกอสราง
โครงการในปจจุบัน ในการเปลี่ยนแปลงของผังเมืองทุกครั้ง จะมีทั้งผูที่ไดรับผลประโยชนและผูที่เสียผลประโยชน อีกทั้ง
ยังมีกลุมคนที่อาศัยโอกาสนี้เขามาแสวงหาผลประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงผังเมืองอีกดวย เนื่องดวยการกําหนดขอบเขต
เมือง การแบงสีพื้นที่การใชประโยชนใชสอย อีกทั้งการทําความเขาใจ การประชาสัมพันธ ระหวางประชาชนกับหนวยงาน
ราชการ ยังไมเปนที่ทราบกันอยางแพรหลาย รวมทั้งประชาชนคิดวาไมมีผลกระทบกับตนเองจึงไมไดใหความสนใจ
หนวยงานราชการมักติดประกาศในสถานที่ราชการ การลงสื่ออินเตอรเน็ท ซึ่งคนสวนมากของประเทศไทย ยังยากที่จะ
เขาถึงสื่อเหลานี้ไดงาย อีกทั้งการวางแผนผังเมืองของประเทศไทยมักจะมาจากสวนกลาง ซึ่งขาดขอมูลจากการสํารวจ
พื้นที่ที่แทจริง จนนําไปสูกรณีพพิ าทระหวางประชาชนและหนวยงานราชการ จนตองมีการประชุมแกไขขอพิพาทระหวาง
หนวยงานราชการกับชาวบานในเขตเทศบาลตําบลหยวน อ.เชียงคํา จ.พะเยา เหตุที่จังหวัดพะเยาตองเวนระยะหางตาม
แนวขนานริมเขตทางมากถึง 15 เมตร เพราะอนาคตการขนสงทางบกที่มาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนคือเสนทาง
R3A เปน เสนทางที่มีความสัมพันธกับ 3 ประเทศคือ กรุงเทพฯ ( ประเทศไทย ) – คุณหมิง ( สาธารณรัฐประชาชนจีน ) –
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังแสดงในภาพดานลาง
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ภาพ 1 แผนที่แสดงเสนทางหลวงแผนดินจังหวัดพะเยา
ดังนั้นจึงเห็นวาควรทําการวิจัยในเรื่อง การเปรียบเทียบผังเมืองของจังหวัดพะเยา กับจังหวัดเชียงรายและจังหวัด
ลําปาง เพื่อแสดงใหเห็นผลดี ผลเสียของผังเมืองแตละจังหวัด และเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนใหเปนทิศทางเดียวกัน
ในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบขอกําหนดผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลําปาง

เครื่องมือและวิธีดําเนินงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ไดใชเครื่องมือที่สําคัญในการเก็บขอมูลดังนี้
1. การสังเกต (Observation) โดยใชการสังเกตในสิ่งแวดลอมโดยรอบพื้นที่ศึกษา
2. เอกสาร (Document) โดยศึกษาทั้งจากหนังสือวารสารสื่อสิ่งพิมพออนไลนและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. หาหัวขอ ความสําคัญและที่มาของปญหา ที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้
2. หาขอมูลจากเอกสาร ทฤษฎี และบทความที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้
3. ศึกษา เอกสาร ทฤษฎี บทความที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้
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4. นําขอมูลที่หามาไดเพื่อนํามาประมวลผล
5. สรางตารางเปรียบเทียบผลตางผังเมืองรวมของแตละจังหวัด
6. วิเคราะหผลการเปรียบเทียบ
7. สรุปเปรียบเทียบขอมูลที่ไดเพื่อหาขอแตกตางระหวางจังหวัด
8. จัดทํารูปเลมเพื่อนําเสนอ

ผลการศึกษา
หลังจากทําการรวบรวมขอมูลตางๆ สามารถนําขอมูลที่ไดมาสรางตารางเปรียบเทียบไดดังนี้
1.การจําแนกการใชประโยชนที่ดินโดยใชสีเปนสัญลักษณ การจําแนกการใชที่ดินแตกตางกัน ขึ้นอยูสภาพ
ความเปนจริงของพื้นที่แตละจังหวัดเปนหลัก มีการแบงโซนโดยยึดพื้นที่เดิม ทั้งยังมีการละเวนใหกับประชาชนที่ไดกระทํา
การตางๆ กอนที่จะมีการประกาศบังคับใชผังเมือง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ โดยเหตุที่ตอง
แบงพื้นที่ออกเปนโซนๆก็เพื่อใหงายตอการพัฒนาทั้งทางดานการคมนาคม และสาธารณูปโภค และการบริหารจัดการ
สี
เขตสีชมพู
ที่ดินประเภทชุมชน
เขตสีมวง
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา

จังหวัด
พะเยา
มี

จังหวัด
เชียงราย
มี

จังหวัดลําปาง

มี

มี

มี

จังหวัด
พะเยา
มี

จังหวัด
เชียงราย
มี

จังหวัดลําปาง

มี

มี

มี

มี

ไมมี

มี

มี

มี

มี

มี

ไมมี

ไมมี

มี

มี

ไมมี

ไมมี

มี

ไมมี

มี

1. การจําแนกการใชประโยชนทดี่ ินโดยใชสีเปนสัญลักษณ (ตอ)
สี
เขตสีเขียว
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
เขตสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีน้ําตาล
ที่ดินประเภทปฏิรูปทีด่ ินเพื่อการเกษตรกรรม
เขตสีเขียวออน
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
เขตสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
เขตสีฟา
ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
เขตสีน้ําตาลออน
ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อการสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย
เขตสีเขียวมีกรอบและเสนทแยงสีขาว
ที่ดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว
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มี

2. ที่ดินประเภทชุมชน ทุกจังหวัดใชพื้นเปนที่อยูอาศัย ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานที่ราชการ และธุรกิจที่
สัมพันธตอการดํารงชีวิตในชุมชน โดยหามมิใหสรางสถานที่ ที่อาจจะกอใหเกิดอันตรายตอผูที่อยูอาศัยภายในชุมชน อาทิ
เชน โรงงาน คลังน้ํามันเชื้อเพลิง สถานที่บรรจุกาซ สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนตน
เงื่อนไข
ใหใชประโยชนที่ดินเผื่อการอยูอาศัย หามมิใหกอสรางอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญและตองเวนที่วางไมนอยกวารอยละ 30 ของที่ดิน
หามมิใหสรางโรงงาน คลังน้ํามันเชื้อเพลิงหรืออาคารที่จะกอใหเกิด
ผลกระทบตอประชาชนในชุมชน
ที่ดินในเขตปฏิรูปเพื่อการเกษตรและสาธารณะ
การใชประโยชนทางหลวงริมทางหลวงหมายเลข 1 ใหมีที่วางตาม
แนวขนานเขตทางไมนอยกวา 15 เมตร
ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา
ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงลําคลอง

จังหวัด
พะเยา
บังคับ

จังหวัด
เชียงราย
บังคับ

จังหวัดลําปาง

บังคับ

บังคับ

บังคับ

บังคับ
บังคับ

ไมกําหนด
ไมกําหนด

บังคับ
ไมกําหนด

15 เมตร
6 เมตร

6 เมตร
ไมกําหนด

ไมกําหนด
ไมกําหนด

ไมกําหนด

3. ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา เปนพื้นที่ ที่ผังเมืองทุกจังหวัดวางไวหางไกลจากที่ดินประเภท
ชุมชนเพื่อปองกันอันตรายและงายตอการวางแผนในการควบคุมมลพิษ
เงื่อนไข
ใหดําเนินหรือประกอบกิจการในอาคารที่มีความสูงไมเกิน 15 เมตร
และใหมีที่วา งไมนอยกวารอยละ 30 ของแปลงทีด่ ินที่ขออนุญาต
ใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ ของแปลงที่ดินทีข่ ออนุญาต
ใหมีที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมไมเกินรอยละ 20 ของพื้นที่ของแตละ
ตําบล เมตร และใหมีที่วางไมนอยกวารอยละ 60 ของแปลงที่ดินทีข่ อ
อนุญาต
การใชประโยชนทางหลวงริมทางหลวงหมายเลข 1 ใหมีที่วางตาม
แนวขนานเขตทางไมนอยกวา 15 เมตร
ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา ลําคลอง
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จังหวัด
พะเยา
15 เมตร

จังหวัด
เชียงราย
12 เมตร

จังหวัดลําปาง
ไมกําหนด

30
ไมกําหนด

30
มี

ไมกําหนด
ไมกําหนด

มี

ไมกําหนด

ไมกําหนด

6 เมตร

6 เมตร

ไมกําหนด

4. ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม เปนพื้นที่ ที่จัดสรรไวเพื่อการเกษตรกรรมและการสาธารณะ
ประโยชน หามมิใหตั้งโรงงาน จัดสรรที่อยูอาศัย สนามกอลฟ เปนตน
เงื่อนไข
สําหรับการใชประโยชนที่ดินที่มิใชเพือ่ การเกษตรกรรม ใหดําเนินหรือ
ประกอบกิจการในอาคารที่มคี วามสูงไมเกิน
สําหรับการใชประโยชนที่ดินที่มิใชเพือ่ การเกษตรกรรม ใหเวนที่วางไม
นอยกวารอยละ
ที่ดินในเขตปฏิรูปเพื่อการเกษตรและสาธารณะ
การใชประโยชนทางหลวงริมทางหลวงหมายเลข 1 ใหมีที่วางตาม
แนวขนานเขตทางไมนอยกวา 15 เมตร
ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา
ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงลําคลอง

จังหวัด
พะเยา
15 เมตร

จังหวัด
เชียงราย
12 เมตร

จังหวัดลําปาง

30

30

ไมกําหนด

ไมกําหนด
บังคับ

ไมกําหนด
ไมกําหนด

บังคับ
ไมกําหนด

15 เมตร
6 เมตร

6 เมตร
6 เมตร

15 เมตร
ไมกําหนด

ไมกําหนด

5. ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เปนที่ดินวาดวยกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
หรือสาธารณประโยชนโดยเฉพาะ ซึ่งที่ดินประเภทนี้มักตั้งอยูใกลกับแนวเขตที่ดินเพื่อการณอนุรักษ จึงมีความจําเปน
ตองหามมิใหสรางอาคารขนาดใหญและอาคารสูง
เงื่อนไข
ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยและพาณิชยกรรม ในอาคารที่มี
ความสูงไมเกิน 12 เมตร
ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา
ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงลําคลอง

จังหวัด
พะเยา
ไมกําหนด

จังหวัด
เชียงราย
บังคับ

จังหวัดลําปาง
ไมกําหนด

15 เมตร
15 เมตร

6 เมตร
6 เมตร

ไมกําหนด
ไมกําหนด

6. ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนที่ดินที่จัดไวใหใชประโยชนเพื่อ
นันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หากเอกชนถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินประเภทนี้ใหกอสรางไดเฉพาะที่อยูอาศัย
และหามมิใหสรางอาคารสูง ที่ดินประเภทนี้ไมมีระบุไวในจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เนื่องจากจัดแบงที่ดินที่มีลักษณะใกลเคียง
กันนี้ออกเปนที่ดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว
เงื่อนไข
ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการอยูอาศัยในอาคารที่มีความสูงไมเกิน 4
เมตร หรืออาคารที่ไมใชอาคารสูง
ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา
ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงลําคลอง
หมายเหตุ จังหวัดเชียงรายไมไดกําหนดใหมีที่ดินประเภทนี้
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จังหวัด
พะเยา
บังคับ

จังหวัด
เชียงราย
-

จังหวัดลําปาง

15 เมตร
6 เมตร

-

15 เมตร
ไมกําหนด

บังคับ

7. ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม เปนที่ดินที่สงวนและคุมครองดูแล เพื่อบํารุงปาไมและตนน้ําลําธาร หากเอกชน
ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินประเภทนี้ใหกอสรางไดเฉพาะที่อยูอาศัยและหามมิใหสรางอาคารสูง
เงื่อนไข
ที่ดินประเภทนี้หากมีเอกชนถือครองอยูใหสรางอาคารที่มีความสูงไดไม
เกิน
ที่ดินประเภทนี้หากมีเอกชนถือครองอยูใหสรางอาคารที่มีขนาดใหญไม
เกิน 200 ตารางเมตร
ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา
ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงลําคลอง

จังหวัด
พะเยา
4 เมตร

จังหวัด
เชียงราย
6 เมตร

จังหวัดลําปาง

ไมกําหนด

บังคับ

บังคับ

ไมกําหนด
ไมกําหนด

ไมกําหนด
ไมกําหนด

15 เมตร
15 เมตร

6 เมตร

8. ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีเฉพาะจังหวัดพะเยาจังหวัดเดียว และใหใช
ประโยชนที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การประมงหรือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยพื้นที่ที่ประกาศเปนที่ดิน
ประเภทนี้คือ กวานพะเยา หนองเล็งทราย อ.แมใจเปนตน
เงื่อนไข

จังหวัด
พะเยา
บังคับ

ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การประมงหรือ
เกี่ยวของกับการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําหรือสาธารณประ
ประโยชนเทานั้น
หมายเหตุ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลําปางไมไดกําหนดใหมีที่ดินประเภทนี้

จังหวัด
เชียงราย
-

จังหวัดลําปาง
-

9. ที่ดินประเภทอนุรักษเพื่อการสงเสริมเอกลักษณศลิ ปวัฒนธรรมไทย มีเฉพาะจังหวัดพะเยาและจังหวัด
เชียงราย เปนพื้นที่เพื่อการอนุรักษเมืองโบราญ โบราญสถาน สงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒธรรมในทองถิ่น
เงือ่ นไข
สําหรับการใชประโยชนที่ดินที่เพื่อการอนุรักษสงเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ใหดําเนินหรือประกอบกิจการในอาคารทีม่ ีความ
สูงไมเกิน
สําหรับการใชประโยชนที่ดินที่มิใชเพือ่ การอนุรักษสงเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ใหดําเนินหรือประกอบกิจการในอาคารทีม่ ีความ
สูงไมเกิน
สําหรับการใชประโยชนที่ดินที่มิใชเพือ่ การอนุรักษสงเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ใหเวนที่วางไมนอ ยกวารอยละ
ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา
ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงลําคลอง
หมายเหตุ จังหวัดลําปางไมไดกําหนดใหมีที่ดินประเภทนี้
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จังหวัด
พะเยา
ไมกําหนด

จังหวัด
เชียงราย
8 เมตร

จังหวัดลําปาง

15 เมตร

8 เมตร

-

30

30

-

15 เมตร
6 เมตร

6 เมตร
6 เมตร

-

-

10. ที่ดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว จะเห็นไดวาที่ดินประเภทนี้มีเฉพาะจังหวัด
เชียงรายเพียงจังหวัดเดียวเทานั้น ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพความเปนจริงของพื้นที่ในแตละจังหวัดวามีที่ดินประเภทนี้หรือไม
เงื่อนไข

จังหวัด
พะเยา
-

ใหใชประโยชนที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวของกับนันทนาการ การ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การทองเที่ยวหรือเกี่ยวกับการทองเที่ยว
หรือสาธารณประโยชนเทานั้น
ระยะเวนที่วางตามแนวขนานริมฝงแมน้ํา ลําคลอง
หมายเหตุ จังหวัดพะเยาและจังหวัดลําปางไมไดกําหนดใหมีที่ดินประเภทนี้

จังหวัด
เชียงราย
บังคับ

จังหวัดลําปาง

6 เมตร

-

ภาพ 2 ตัวอยางความแตกตางตามขอกําหนดผังเมืองของแตละจังหวัด
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-

การวิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของเมือง
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม ( B/C ratio ) หากเราตองการสรางคลังสินคาขนาด 500
ตารางเมตร ใหเชา

ภาพ 3 ผังอาคารคลังสินคา ขนาด 500 ตารางเมตร
ตาราง 1 ตารางขอมูลทีใ่ ชประกอบการคํานวณ
จังหวัดพะเยา
คาที่ดิน
299 ตารางวา
299X2,500=747,500 บาท
คากอสรางคลังสินคา
500 ตารางเมตร
500x7,000=3,500,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยทบทุกวัน
MRR+4%=12% ตอป
ระยะเวลาของโครงการ
7 ป
รวมมูลคาการลงทุน
4,247,500 บาท
รายไดจากการเชาตอเดือน
500X200=100,000 บาท
เงินลงทุนขั้นตน
4,247,500
หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย MRR+4%=12% ตอป อางอิงจากธนาคารกรุงไทย

จังหวัดเชียงรายและลําปาง
240.5 ตารางวา
240.5x2,500=601,250 บาท
500 ตารางเมตร
500x7,000=3,500,000 บาท
MRR+4%=12% ตอป
7 ป
4,101,250 บาท
500X200=100,000 บาท
4,101,250

การคํานวณ
จากการคํานวณอัตราสวนประโยชนตอทุน ( Benefit Cost Ratio: B/C Ratio ) จะเห็นวาผังเมืองจังหวัดพะเยาทํา
ใหมีคา ( B/C Ratio ) นอยกวา 1 แสดงวาผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใหผลนอยกวาไมคุมคากับตนทุนที่เสียไป

741

ตาราง 2 ตารางการคํานวณ
เงินลงทุนขั้นตน
(บาท/ป)
คาดําเนินการ
(บาท/เดือน)
คาน้ํา,คาไฟ
(บาท/เดือน)
รายไดจากคาเชา
(บาท/เดือน)
B/C

จังหวัดพะเยา (A)
4,247,500( A / P , i y %, 7)

จังหวัดเชียงรายและลําปาง (B)
4,101,250( A / P , i y %, 7)

=4,247,500(0.2273) = 965,456.75
20,000(F / A , i m %,12)
=20,000(12.7124) = 254,248
5,000(F / A , i m %,12)
=5,000(12.7124) = 63,562
100,000(F / A , i m %,12)
=100,000(12.7124) =1,271,240

=4,101,250(0.2273) = 932,214.13
20,000(F / A , i m %,12)
=20,000(12.7124) = 254,248
5,000(F / A , i m %,12)
=5,000(12.7124) = 63,562
100,000(F / A , i m %,12)
=100,000(12.7124) =1,271,240

 1,271,240 − 254,248 − 63,562 


965, 456

 1,271,240 − 254,248 − 63,562 


932,214

=0.9875

=1.0228

วิจารณและสรุปผล
จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบขอกําหนดผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลําปาง ใน
ดานตางๆ ไดสรุปผลกรณีศึกษาและเปรียบเทียบขอกําหนดผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดลําปาง
ในการศึกษาครั้งนี้ไดผลดังนี้
สรุปผลการวิจัย
1. แนวคิดการวางผังของแตละจังหวัดแตกตางกัน โดยปจจัยที่ทําใหแตกตางกันคือ ตําแหนงที่ตั้งของจังหวัดและ
ลักษณะภูมิประเทศของแตละจังหวัด
2. ผลการวิเคราะหอัตราสวนผลประโยชนตอทุน ( Benefit Cost Ratio: B/C Ratio ) เปรียบเทียบระหวางผังเมือง
จังหวัดพะเยา กับ ผังเมืองจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลําปาง เห็นไดวาโครงการชนิดเดี่ยวกัน ตางกันตรงที่สถานที่กอสราง
จังหวัดพะเยามีคานอยกวา 1 แสดงวาผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใหผลนอยกวาหรือไมคุมคากับเงินลงทุนที่เสียไป
แตจังหวัดเชียงรายและลําปางมีคามากกวา 1 แสดงวาผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใหผลมากกวาหรือคุมคากับเงิน
ลงทุนที่เสียไป ดังนั้นจึงสรุปไดวาจังหวัดพะเยากําหนดใหผังเมืองรวมจังหวัดพะเยาใหมีที่วางตามแนวขนานริมเขตทางไม
นอยกวา 15 เมตรระยะเวน มีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่และการลงทุนจริง
ขอเสนอแนะ
1. กอนการวางผังเมืองหรือบังคับใชควรเปรียบกับจังหวัดขางเคียงในขอกําหนดตาง ๆ และการใชประโยชนพื้นที่
เพื่อใหขอกําหนดที่ออกมาบังคับใชเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2. การทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่เปนเรื่องสําคัญเพื่อหลีกเลียงปญหากรณีพิพาท ที่จะเกิดขึ้นระหวาง
ประชาชนกับหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ควรออกพื้นที่แจงวัตถุประสงคในการวางผังเมืองแบบนี้ ทําความเขาใจอันดีกับ
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ประชาชนในพื้นที่ แจงถึงผลดีผลเสีย ที่ประชาชนในพื้นที่จะไดรับในระยะตอไป จริงอยูในขั้นแรกประชาชนจะไดรับความ
เดือนรอนเรื่องผลกระทบเพราะประชาชนเสียผลประโยชน แตหากเจาหนาที่อธิบายที่มาที่ไปใหประชาชนในพื้นที่เขา ใจ
กรณีพิพาทจะไมเกิดขึ้น “ผลสําเร็จจะไมเกิดขึ้นได หากเราไมเขาใจในคําวาเสียสละ”
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บทคัดยอ
ผลการศึกษาโดยการวิเคราะหผลตอบแทนตอตนทุนรายปของโครงการพบวา โครงการจัดหาแหลงน้ําตนทุน
สําหรับระบบการผลิตน้ําประปา โดยใชบอบาดาลขนาดใหญ ตามแบบของการประปานครหลวง บานทุงตอม มูลคา
ปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ -107,023.08 บาท และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนรายป (B/C) ของโครงการมีคาเทากับ
0.57 เปนโครงการที่ไมคุมคากับการลงทุน สวนโครงการจัดหาแหลงน้ําตนทุนสําหรับระบบการผลิตประปา โดยใชแหลง
น้ําบนผิวดินขนาดใหญ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา ที่บานปาตึงงาม มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 61,374.04 บาท
และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนรายป (B/C) ของโครงการมีคาเทากับ 1.27 เปนโครงการที่คุมคากับการลงทุน ซึ่ง
เปนขอมูลที่จะใชประกอบการตัดสินใจการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดในอนาคต
คําสําคัญ: แหลงน้ําตนทุน ระบบแบบบาดาล ระบบการแบบแหลงน้ําผิวดิน 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
รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไดใหความสําคัญในการแกปญหาการขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใช โดยไดดําเนินการจัดหาน้ํา
สะอาดใหกับประชาชนดวยวิธีการตาง ๆ เสมอมา การดําเนินงานจัดหาน้ําสะอาดในชนบทที่ไดเริ่มดําเนินการโดยกระทรวง
สาธารณสุข เนื่องจากเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา น้ําเปนพื้นฐานของการมีสุขภาพอนามัยที่ดี การมีน้ําสะอาดไวดื่มและใชใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น อย า งเพี ย งพอ ย อ มเป น พื้ น ฐานในการทํ า ให ป ระชาชนมี สุ ข ภาพที่ แ ข็ ง แรงปราศจากโรคภั ย ไข เจ็ บ อั น
เนื่องมาจากน้ํา งานจัดหาน้ําสะอาดในชนบทไดเริ่มดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบ
ราชการกรมอนามัย พ.ศ. 2496 โดยรัฐบาลกําหนดใหกรมอนามัยรับผิดชอบโครงการประปาชนบทในเขตพื้นที่เรงรัด
พัฒนาชนบท และมีหนาที่ในการปรับปรุงคุณภาพน้ําใหสะอาดและสงถึงประชาชนโดยสะดวกและปลอดภัย
โครงการจัดหาน้ําสะอาดดวยระบบประปาหมูบาน ไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตระยะของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2510 – 2514 ) รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานของรัฐทําการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน โดยหนวยงานหลัก จะมี 2 หนวยงานคือ กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
รับผิดชอบการกอสรางระบบประปาและดูแลการผลิตจําหนายน้ําประปาในเขตเมืองหรือในชุมชนที่มีจํานวนประชากร
ตั้งแต 5,000 คนขึ้นไป และ กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการกอสราง
ระบบประปาหมูบานหรือการประปาขนาดเล็กในชุมชนที่มีจํานวนประชากรระหวาง 1,000 – 5,000 คน เมื่อกอสรางระบบ
ประปาแลวเสร็จ จะมอบใหสุขาภิบาลหรือหมูบานบํารุงรักษาตอไป ตอมาความตองการน้ําสะอาดสําหรับใชอุปโภคบริโภค
ไดขยายตัวเพิ่มขึ้น การใหบริการของกองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ ซึ่งมีขอจํากัดในดานระเบียบราชการ ทําใหการ
ดํา เนิ น งานไม คล องตั ว ไมส ามารถดํา เนิน กิจ การประปาไดอ ยา งมีป ระสิ ทธิ ภ าพเหมื อนหน ว ยงานธุ รกิ จ ทั่ว ไป ดัง นั้ น
คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อ 9 พฤษภาคม 2521 ใหมีการปรับรูปแบบการบริหารกิจการประปาในสวนภูมิภาคเปนแบบ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งตอมาไดมีการจัดตั้ง การประปาสวนภูมิภาค หรือ กปภ. ขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2522 โดยรวมกิจการ
ประปาภูมิภาคของกรมโยธาธิการจํานวน 185 แหง กับกิจการประปาชนบทของกรมอนามัยจํานวน 550 แหง เขามา
ดําเนินงานในรูปรัฐวิสาหกิจ
นอกจากนี้ก็ยั งมีกิจ การประปาอื่นๆที่ ไดรับ สัมปทานกิจ การประปาจากกรมโยธาธิก ารดว ย เช นการประปา
เทศบาล ซึ่งไมไดอยูภายใตการบริหารของ การประปาสวนภูมิภาค แตจะอยูภายใตการบริหารจัดการขององคการบริหาร
สวนทองถิ่น

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบตนทุนการบริหารระบบประปาหมูบาน ตามแบบการกอสรางระบบประปาหมูบาน ของกรม
ทรัพยากรน้ํา และการประปานครหลวง ในพื้นที่ตําบลศรีดอนไชย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
2.เพื่อทราบถึงความแตกตางของตนทุนในการบริหารระบบประปาหมูบาน ตามแบบการกอสรางระบบประปา
หมูบาน ของกรมทรัพยากรน้ํา และการประปานครหลวง ในพื้นที่ตําบลศรีดอนไชย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
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วิธีการศึกษา
การวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนการการบริหารจัดการระบบประปาหมูบานขององคการบริหารสวนตําบลศรีดอน
ไชย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตามแบบการกอสรางระบบประปาหมูบาน ของกรมทรัพยากรน้ํา และการประปานคร
หลวง เทคนิคที่ใชในการวิจัย ไดแก การใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยศึกษาความสัมพันธของคาใชจายแตละประเภทที่มี
ตอตนทุนการบริหารจัดการประปาหมูบาน ใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลอนุกรมเวลา (time series data)
โดยผูศึกษาทําการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของมาใชในการวิเคราะห ประมวลผลโดยจัดทําในโปรแกรม Microsoft Excel และ
นําผลที่ไดมาทําการอธิบายและสรุปผลโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. รวบรวม ศึกษา คนควาเอกสารงานวิจัยตางๆ และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2. ทําการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลทางสถิติดวยโปรแกรม Microsoft Excel
3. สรุปผลการวิจัยและจัดทํารูปเลมงานวิจัย

ผลการศึกษา
การศึกษาระบบการผลิตน้ําประปาชุมชน กรณีศึกษาแหลงน้ําตนทุนสําหรับเปนฐานระบบผลิตประปาหมูบาน
ในเขตพื้นที่ตําบลศรีดอนไชย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เปนการศึกษาเพื่อแกไขปญหาน้ําประปาไมเพียงพอ อัน
เนื่องจากสาเหตุของแหลงน้ําตนทุนฐานระบบผลิตน้ําประปาทั้ง 2 คือแหลงน้ําบาดาล ( หมู 5 บานทุงตอม ) และแหลงน้ํา
ผิวดิน ( หมู 6 บานปาตึงงาม ) การจัดหาแหลงน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําตนทุน การผลิตของกิจการประปาของเขตบานทุง
ตอม หมูที่ 5 สําหรับแหลงน้ําบาดาล สําหรับฐานระบบผลิตแบบบาดาลขนาดใหญ ตามแบบการประนครหลวงและ หมูที่
6 บ า นป า ตึ ง งาม สํ า หรั บ แหล ง น้ํ า ผิ ว ดิ น สํ า หรั บ ฐานระบบผลิ ต แบบผิ ว ดิ น ขนาดใหญ โดยข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา
ประกอบดวย
ขอมูลจากการสํารวจเก็บขอมูล และสัมภาษณ
ความตองการน้าํ ดิบในปจจุบนั
จากการศึกษาติดตอขอมูลการใชน้ําจํานวน 12 เดือน ในป 2557 โดยไดรับขอมูลการกลุมผูใชน้ําคณะ
กรรมการบริหารจัดการระบบประปาหมูบาน (โดยไมคิดปริมาณน้ําสูญเสีย) เพื่อใหทราบถึงความตองการน้ําดิบของ
กิจการประปาในชวงระยะเวลา 1 ป ไดวาในป พ.ศ. 2557 ปริมาณน้ําตนทุนที่ใชในการผลิตน้ําประปา แตละชวงเวลามี
ความตองการปริมาณน้ําดิบที่ไมเทากัน อันเนื่องจากสาเหตุ ตามฤดูกาลและสภาพอากาศ และสวนอื่นที่เกี่ยวของอื่นๆ
เทากับความตองการน้ําดิบที่ใชในการผลิตน้ําประปา สําหรับ หมูที่ 5 บานทุงตอม คือ 79.41 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดย
แหลงน้ําดิบจากบอบาดาลขนาด 6 นิ้วความลึก 100 เมตร จากบอน้ําบาดาลสาธารณะวัดทุงตอม และจํานวน 164
ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยแหลงน้ําดิบจากแหลงน้ําผิวดินสระเก็บน้ําสาธารณะประโยชน วัดปาตึงงาม
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ปริมาณหรือขนาดของแหลงน้ําตนทุน มีรายละเอียด ดังนี้
1. บานทุงตอม สําหรับเปนแหลงน้ําตนทุนสําหรับผลิตน้ําประปาแบบบาดาลขนาดใหญ ตาม
แบบการประปานครหลวง ขนาดเสนผานศูนยกลาง ขนาด 6 นิ้วความลึก 100 เมตรปริมาณน้ําที่
ดําเนินการทดสอบปริมาณน้ํา มีประมาณ 11.42 ลูกบาศก เมตรตอชั่วโมง
2. บานปาตึงงาม สําหรับเปนแหลงน้ําตนทุนสําหรับผลิตน้ําประปาแบบผิวดินขนาดใหญ
ตามแบบกรทมทรัพยากรน้ํา ขนาดสระเก็บน้ํา ขนาดกวาง 60 เมตร ยาว 70 เมตร ลึก 4.00
เมตร มีปริมาณความจุเต็มที่ 16,800.00 ลูกบาศกเมตร รับน้ําเพิ่มจากลําเหมืองรองยาง เพื่อเพิ่ม
ประมาณน้ําตนทุน หักการสูญเสียน้ําเนื่องจากการระเหยของน้ํา คิดถัวเฉลี่ยเทากับ ความลึกของน้ํา
1.00 เมตร และสวนของกนบอที่ไมสามารถสูบขึ้นมาใชได และอื่นๆ คิดถัวเฉลี่ยเทากับความลึกของน้ํา
0.50 เมตร คิดเปนปริมาณน้ําสูญเสีย เทากับ 60*70 *1.50 = 6,300 ลูกบาศกเมตร คงเหลือปริมาณ
น้ําที่ใชได 16,800 - 6,300 = 10,500 ลูกบาศกเมตรตอปริมาตรชองสระเก็บน้ําที่ขุดขยาย
การตรวจสอบสภาพการใชงานของระบบการผลิตน้ําประปาของ บานทุง ตอมและปาตึงงาม
การประปา บานทุง ตอม
จากการตรวจสอบระบบการผลิตน้ําประปาของกิจการประปาทุงตอม ตามรอบการบํารุงรักษาของมาตรฐาน
ระบบน้ําสะอาด กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย (2548) มีรายละเอียดดังนี้ ผูดูแลระบบการผลิต
น้ําประปา ของกิจการประปาทุงตอม มีการดูแลสภาพแวดลอมของที่ตั้งประปาโดยการถางหญา กําจัดวัชพืช แตการทํา
ความสะอาดอาคารผลิตน้ําประปายังไมสะอาดเทาที่ควรตรวจสอบแหลงน้ําบาดาล พบวา ไมมีเศษขยะ ไมพบรอยรั่วซึม
ตามแนวทอน้ําดิบ และโรงสูบน้ําดิบมี การดูแลเครื่องสูบน้ําดิบ และระบบควบคุม พบวา เครื่องสูบน้ําดิบมีการทางานเปน
ปกติ ตูควบคุมสามารถใชงานไดเปนปกติ มีความสะอาดเรียบรอยไมมีสัตวทํารังอยู และ Storge Tank ไมมีความเสียหาย
แตอยางใด มีเพียงคราบน้ําของแหลงน้ําตนทุนที่ลนออกมาเปนคราบสนิมเทานั้น
การประปา บานปาตึงงาม
จากการตรวจสอบระบบการผลิตน้ําประปาของกิจการประปาปาตึงงาม ตามรอบการบํารุงรักษา ของมาตรฐาน
ระบบน้ําสะอาด กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย (2548) มีรายละเอียดดังนี้ ผูดูแลระบบการผลิต
น้ําประปา ของกิจการประปาปาตึงงาม มีการดูแลสภาพแวดลอมของที่ตั้งประปาโดยการถางหญา กําจัดวัชพืช และไมมี
วัชพืชในสระเก็บน้ําดิบแตอยางใด การทําความสะอาดอาคารผลิตน้ําประปายังไมสะอาดเทาที่ควร ถังน้ําใส พบวา ไมมี
การแตกราวของโครงสราง ปายบอกระดับถังน้ําใสมีสภาพเกาใชงานไมได สภาพฝาปดถังน้ําใสมีสภาพเกาและเปนสนิม
และไมพบเครื่องจายสารละลายคลอรีน ระบบจายน้ํา การดูแลเครื่องสูบน้ําดี และระบบควบคุม พบวา เครื่องสูบน้ํามีการ
ทํางานเปนปกติไมมีการสั่นสะเทือน ตูควบคุมสามารถใชงานไดเปนปกติ มีความสะอาดเรียบรอยไมมีสัตวทํารังอยู หอถัง
สูง พบวาไมมีการแตกราวของโครงสราง และรอยรั่วซึมของทอเมนจายน้ํา ไมพบสายลอฟา มาตราวัดน้ํารวม และปาย
บอกระดับน้ําหอถังสูง
ขอมูลผูใชนา้ํ ในเขตกิจการประปา
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การประปา บานทุงตอม
ขอมูลผูใชน้ําในเขตกิจการประปา ทุงตอมในการรวบรวมขอมูลประชากรในครั้งนี้ ประกอบดวยขอมูล 2 สวน
ไดแก ขอมูลจํานวนประชากรผูใชน้ํา และอัตราการใชน้ําเฉลี่ยตอคนตอวัน โดยพิจารณาขอมูลจํานวนประชากรในชวงเวลา
1 ปเพื่อ นําขอมูลจํานวนประชากรเชื่อมโยงกับปริมาณการใชน้ําตอวัน และคํานวณหาอัตราการใชน้ําเฉลี่ยตอคนตอวันใน
รอบ 1 ป มีอัตราการใชน้ําโดยเฉลี่ยเทากับ 0.1604 ลูกบาศกเมตรตอคนตอวัน
การประปา บานปาตึงงาม
ในการรวบรวมขอมูลประชากรในครั้งนี้ ประกอบดวยขอมูล 2 สวน ไดแก ขอมูลจํานวนประชากรผูใชน้ํา และ
อัตราการใชน้ําเฉลี่ยตอคนตอวัน โดยพิจารณาขอมูลจํานวนประชากรในชวงเวลา 1 ปที่ผานมา จนถึงปจจุบันเพื่อ นํา
ขอมูลจํานวนประชากรเชื่อมโยงกับปริมาณการใชน้ําตอวันและคํานวณหาอัตราการใชน้ําเฉลี่ยตอคนตอวันและคํานวณหา
อัตราการใชน้ําเฉลี่ยตอคนตอวันในรอบ 1 ป มีอัตราการใชน้ําโดยเฉลี่ยเทากับ 0.1603 ลูกบาศกเมตรตอคนตอวัน
โครงการจัดหาเพิ่ม แหลงน้ําตนทุนปรับปรุงระบบการผลิต
แหลงน้าํ ตนทุนโดยการเจาะบอบาดาลเพื่อเพิ่มน้ําตนทุนสําหรับผลิตระบบประปา ทุงตอม
ดําเนินการกอสรางขุดเจาะบอบาดาลขนาดเสนศูนยกลาง 6 นิ้วขนาดความลึกไมนอยวา 100 เมตร พรอมขยาย
ไฟฟากอสรางโรงสูบรวมถึงวางระบบสูบน้ําดิบ เมื่อดําเนินการขุดเจาะแลวสามารถทดสอบปริมาณน้ําไมนอยกวา 8.00
ลบ.ม.ตอชั่วโมง อางอิงตามแบบมาตรฐานการขุดเจาะบอน้ําบาดาลของกรมทรัพยากรธรณี ราคาคาดําเนินการจาก
สํานักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง มีอัตราการผลิตรวมกันระบบการผลิตน้ําประปาเดิมไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตร
ตอชั่วโมง ซึ่งจะทําใหกิจการประปาทุงตอม สามารถผลิตน้ําประปาไดประมาณ 240 ลูกบาศกเมตรตอวันดังนี้
ตนทุนจม จัดหาแหลงน้ําดิบและงานกอสรางและงบประมาณ 508,000 บาท (ตามงบประมาณที่ตั้งไว)
ตนทุนคงที่ จําพวกพวกคาพนักงาน คาจางอื่น ๆ งบประมาณ 72,000 บาท (ตอป)
ตนทุนแปรผัน ไดแก คาไฟฟา คาสารปรับปรุงคุณภาพน้ํา คําบํารุงรักษา งบประมาณ 86,765 บาท (ตอป)
แหลงน้าํ ตนทุนโดยการเจาะบอบาดาลเพื่อเพิ่มน้ําตนทุนสําหรับผลิตระบบประปา ปาตึงงาม
ดําเนินการขุดขยายสระเก็บเพื่อขยายแหลงน้ําตนทุนสําหรับผลิตระบบประปา ตามแบบที่ อบต.กําหนด ใชงานกับ
ระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมูบานสํานักบริหารจัดการน้ํากรมทรัพยากรน้ํา
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล อ ม พร อมทั้ ง สว นประกอบอื่ น ๆ มีอั ต ราการผลิ ตรวมกัน ระบบการผลิ ต
น้ําประปาเดิม 20 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ซึ่งจะทําใหกิจการประปาปาตึง สามารถผลิตน้ําประได 480 ลูกบาศกเมตรตอ
วัน โดยมีรายละเอียดงานกอสรางและงบประมาณดังนี้
ตนทุนจม จัดหาแหลงน้ําดิบและงานกอสรางและงบประมาณ 401,000 บาท (ตามงบประมาณที่ตั้งไว)
ตนทุนคงที่ จําพวกพวกคาพนักงาน คาจางอื่น ๆ งบประมาณ 78,000 บาท (ตอป)
ตนทุนแปรผัน ไดแก คาไฟฟา คาสารปรับปรุงคุณภาพน้ํา คําบํารุงรักษา งบประมาณ 123,015 บาท (ตอป)
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ผลตอบแทนโครงการ
ในการวิเคราะหผลตอบแทนของโครงการทั้ง 2 โครงการเปนผลตอบแทนทางตรงที่สามารถวัดคาเปนตัวเงินได
ซึ่งไดแก รายไดจากการจําหนายน้ําประปา โดยนําผลการคาดการณปริมาณการใชน้ําตอปคูณกับราคาจําหนายน้ํา
(ราคาจําหนายน้ําของกิจประปามีมูลคาลูกบาศกเมตรละ 5 บาท) สามารถดูไดจากสรุปผลการดําเนินการตลอด
ระยะเวลา 1 ป ดังนี้
ตารางที่ 1 บานทุงตอม ประปาบาดาลขนาดใหญ ตามแบบการประปานครหลวง
PV

PV

ผลประโยชน
(รายได)

ตนทุนรวม

ผลประ
โยชนสุทธิ

ผลประโยชนหรือ
รายได

ตนทุนรวม

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

มี.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

มิ.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

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

เดือน

F

DF
อัตราเงิน
เฟอ
4.00%

PV

F
ผล
ประโยชน
สุทธิ

F

มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV)
ผลรวมของคาปจจุบันของผลตอบแทน
ผลรวมของคาปจจุบันของตนทุน
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ NPV
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ NPV

=
=
=
=
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139,084.32 บาท
246,107.40 บาท
139,084.32 - 246,107.40 บาท
-107,023.08 บาท

- 8,689.72

-107,023.08

อัตราสวนผลตอบแทนตอคาลงทุน (B/C)
อัตราสวนผลตอบแทนตอคาลงทุน (B/C)

= 139,084.32 /246,107.40
= 0.57

ผลจากการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน ของแนวทางเลือกการออกแบบระบบการผลิตน้ําประปา สําหรับ
การผลิตน้ําประปาแบบผิวดินขนาดใหญ บานทุงตอม พบวาโครงการขาดทุนจากการลงทุนเนื่องจากมูลคาปจจุบันสุทธิ
(NPV) เทากับ -107,023.08 บาท บาท นั่นคือ โครงการนี้ไม เหมาะสมในการลงทุ นดา นการเงิน และอัตราสว น
ผลตอบแทนตอคาเงินที่ลงทุนไป (B/C) ของโครงการมีคานอยกวา 1 คือ 0.57 นั้น หมายถึงผลตอบแทนที่ไดรับนอย
กวาเงินที่ลงทุนไป จึงเปนโครงการที่ไมนาลงทุน
ตารางที่ 2 บานปาตึงงาม ผิวดินขนาดใหญ ตามแบบกรมทรัพยากรน้าํ
PV
PV
DF
F
F
F
อัตราเงิน
เดือน
ผลประโยชน
เฟอ
ผลประโยชน
ผลประโยชน
ตนทุนรวม
(รายได)
4.00%
สุทธิ
หรือรายได ตนทุนรวม

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

มี.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

มิ.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
ผลรวมของคาปจจุบันของตนทุน

= 286,359.64 บาท
= 224,985.60 บาท
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PV

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 ของแนวทางเลือกการจัดหาแหลงน้ําตนทุน สําหรับการผลิต
น้ําประปาแบบบาดาลขนาดใหญ บานปาตึง พบวาโครงการไดกําไรจากการลงทุนเนื่องจากมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
เทากับ 61,374.04 บาท นั่นคือโครงการนี้เหมาะสมในการลงทุนดานการเงิน และอัตราสวนผลตอบแทนตอคาเงินที่ลงทุน
ไป (B/C) ของโครงการมีคามากกวา 1 คือ 1.27 นั้น หมายถึงผลตอบแทนที่ไดรับมากกวาเงินที่ลงทุนไป จึงเป น
โครงการที่นาลงทุน

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
จากแนวคิดทฤษฎี ไดทําการวิเคราะหแหลงน้ําตนทุนสําหรับผลิตน้ําประปาไว 2 ทางเลือกโดย
ทางเลือกที่ 1 จัดหาแหลงน้ําตนทุนสําหรับระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญบานทุงตอม ตามแบบการประปา
นครหลวง โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว พรอมวางระบบสูบน้ําดิบและปรับปรุงระบบ
กรองน้ําดี เพื่อเพิ่มแหลงน้ําตนทุนการผลิตน้ําปา ใหมีอัตราการผลิตไมนอยกวา 10 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง เปน ตลอด
ชวงเวลา 12 เดือน ใชงบประมาณในการขุดเจาะบอบาดาล ทั้งสิ้น 500,000 บาท จะใหอัตราสวนผลตอบแทนตอคาลงทุน
(B/C) เทากับ 0.57 หมายถึง ลงทุนไปเปนเงิน 1 บาท มีรายไดกลับคืนมา 0.57 บาท ซึ่งผลตอบแทนที่ไดรับนอยกวา
เงินที่ลงทุนไป จึงเปนโครงการที่ไมนาลงทุน
ทางเลือกที่ 2 จัดหาแหลงน้ําตนทุนสําหรับระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญบานปาตึง ตามแบบกรมทรัพยากร
น้ํา โครงการขุดขยายสระเก็บน้ําดิบเพื่อเปนแหลงน้ําดิบ สําหรับฐานระบบผลิตน้ําประปา ขนาดกวาง 60 เมตรยาว 70
เมตร ลึก 4.00 เมตร ปริมาณพื้นที่ขุดขยายสระเพิ่มอัตราน้ําดิบไดไมนอยกวา 4,200.00 ลูกบาศกเมตร เพื่อเพิ่มแหลงน้ํา
ตนทุ นการผลิตน้ํ าปา ใหมี อัตราการผลิต ไมน อยกวา 30 ลู กบาศก เมตรต อชั่ วโมง เปน ตลอดชว งเวลา 12 เดือน ใช
งบประมาณในการขุด ขยายสระเก็ บ น้ํ าผิ ว และพั ฒ นาระบบน้ํ า ประปาผิว ดิ น ทั้ง สิ้ น 401,000 บาท จะให อั ตราส ว น
ผลตอบแทนตอคาลงทุน (B/C) เทากับ 1.27 หมายถึงลงทุนไป 1 บาท มีรายไดกลับคืน 1.27 บาท ซึ่งผลตอบแทนที่
ไดรับมากกวาเงินที่ลงทุนไป จึงเปนโครงการที่นาลงทุน
ผลการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน

แนวทางเลือกการออกแบบ
ระบบการผลิตประปา
-

ระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ ตามแบบการ
ประปานครหลวงบานทุงตอม
- ระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้ํา บานปาตึงงาม
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NPV (บาท)

B/C (เทา)

-107,023.08

0.57

61,374.04

1.27

อภิปรายผลการวิจัย
ระบบการบริหารจัดการยังคงขาดศักยภาพในการจัดการ อันเนื่องจากระบบประปาทั้งสองระบบยังขาดเจาหนาที่
บุคลากร ดูแลที่มีความรูความสามารถ มีเขาใจในฐานระบบการผลิตระบบน้ําประปาอยางแทจริง อีกทั้งงบลงทุนสําหรับ
งานกอสรางระบบประปาหมูบาน เปนงบลงทุนของรัฐบาลโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับการจัดสรรงบอุดหนุน
งบประมาณเฉพาะกิจ สําหรับระบบงานกอสรางแตไมไดรับการถายโอน หรือจัดสรรบุคลากรมาดําเนินการบริหารกิจการ
ประปาหมูบานโดยตรง โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก ดังนั้น ระบบประปาหมูบานจึงเปนการบริหาร
กิจการภายในหมูบาน อาศัยผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบานเปนผูคัดเลือกสรรหาบุคคลภายในหมูบานเพื่อจัดตั้งเปน
กลุมประปาหมูบาน สวนมากก็จะเปนเครือญาติของผูนําชุมชนเอง ซึ่งยังขาดความรูความสามารถอยางแทจริงมาบริหาร
จัดการระบบประปาทั้งระบบโดยไมมุงเนนผลประกอบการ เพียงแคใหประชาชนไดมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโ ภคอยาง
เพียงพอเทานั้น

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนดวยดีจาก มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณองคการบริหารสวนตําบลศรีดอนไชย
ที่ใหความอนุเคราะหในการใชอุปกรณสําหรับงานวิจัย และเอื้อเฟอสถานที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล ขอขอบคุณคณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลศรีดอนไชย ผูใหญบานทุงตอม หมู 5 และผูใหญบานปาตึงงาม หมู 6 ตลอดจนผูนํา
ชุมชนและคณะกรรมการหมูบาน ผูดูแลระบบประปาหมูบาน ที่ไดใหความรวมมือในการใหขอมูล พื้นที่ และใหคําแนะนํา
ในสวนตาง ๆ
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.
สมคิด บัวเพ็ง . (1 ตุลาคม 2648). โครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค กรมทรัพยากรน้ําบาดาล.
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ความคุมทุนในการยกจุดผอนปรนเปนดานถาวรบานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
The Cost Effective of Upgrading Dan Ban Huak from Temporary to Permanent
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ผลของการศึกษาแสดงถึงความเปนไปไดในการยกระดับจุดผอนปรนบานฮวก ใหเปนจุดผานแดนถาวร จากการ
วิเคราะหผลตอบแทน โดยคาดการณขอมูลการสงออกที่เพิ่มขึ้น จากการเปรียบเทียบกับดานขางเคียง พบวากอนยกระดับ
และหลังยกระดับเปนจุดผานแดนถาวรแลวสงผลใหมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นถึง 606.62% มูลคาการสงออกของจุดผอน
ปรนบานฮวกในปพ.ศ. 2557 เทากับ 198,178,398.19 บาท ดังนั้นมูลคาดุลการคาหลังจากยกระดับจุดผานแดนถาวร จะมี
คาเทากับ 1,200,961,093 บาท มูลคาที่เพิ่มขึ้นของการเปดดานถาวร เทากับ 1,002,782,695 บาท และกําไรที่ไดของ
การเปดดานถาวร (Benefit) ประมาณการที่ 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 ดังนั้นอัตรา
ผลตอบแทนประมาณการณที่ 5%, 10%, 15% และ 20% ตอตนทุน (B/C ratio) เทากับ 2.68, 5.36, 8.04 และ 10.72
ตามลําดับ การตัดสินใจยกระดับดานบานฮวกนี้มีความคุมคาเปนอยางมาก
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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
จังหวัดพะเยาตั้งอยูบริเวณสวนกลางของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย แพร นาน พะเยา) สามารถ
เชื่อมตอทั้งดานเสนทางและบูรณาการยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามกรอบความรวมมือ AEC GMS BIMSTEC ACMECS มีพื้นที่ติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป. ลาว) ที่ บา นฮวก อํ า เภอภูซ าง กั บเมื องคอบ แขวงไชยบุ ลี ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว (สปป. ลาว) ระยะทาง 42 กิโลเมตร โดยมีจุดผอนปรนบานฮวก อําเภอภูซาง และดานประเพณีบานปาง
มอญ เมืองคอบ แขวงไชยบุลี เปนชองทางชายแดน ซึ่งจุดผอนปรนดังกลาวมีมูลคาการคาเขา – ออก ในระหวางป พ.ศ.
2553 – 2556 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 28,554,996.72 บาท 41,950,161.47 บาท 183,565,432.45 บาท และมีผู
เดินทางผานเขา – ออก ในระหวางป พ.ศ. 2552 – 2556 โดยการเดินทางเขาออก 20,262 คน และเดินทางเขา 169,263
คน
ในปจจุบันจุดผอนปรนบานฮวกมีฐานะเปนจุดผอนปรนทางการคา (Cheek Point Border Trade) เปนจุดที่มีการนัด
หมายกันตามเวลาเพื่อทําการคาเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดที่จะอนุมัติใหเปด โดยคําเสนอของกรมศุลการกร
ร ว มกั บ ตํ า รวจตรวจคนเข า เมื อ ง ให ผ อ นปรนการซื้ อ ขายสิ น ค า เล็ ก ๆ น อ ยๆ ที่ จํ า เป น ต อ การอุ ป โภคบริ โ ภค ใน
ชีวิตประจําวัน ยกเวนไมและตองไมเปนสินคาตองหามตามกฎหมายอื่นใด เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนของ
ประเทศเพื่อนบาน อนุโลมใหมูลคาการคาบริเวณชายแดน จํานวนไมเกิน 500,000 บาทตอคนตอวัน ซึ่งทางจังหวัดพะเยา
ไดกําหนดเวลาเขา-ออก ตั้งแตเวลา 6.00 น. – 18.00 น. ของทุกวันโดยไมมีการหยุดพักเที่ยง และจัดตลาดนัดทุกวันที่ 10
และ 30 ของทุกเดือน ณ บริเวณตลาดบานฮวก
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบใหยกระดับจุดผอนปรนบานฮวก อําเภอภูซาง ใหเปนจุด
ผานแดนถาวร เพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดนและการทองเที่ยว ใหแกทั้ง 2 ประเทศ สามารถคาขายสินคาไดหลาย
ประเภท/ชนิด ยกเวนสินคาผิดกฎหมายและสินคาตองหาม สามารถคาขายไดไมจํากัดปริมาณและวงเงิน รายไดจากการ
จัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมในการนําเขา-สงออก เพิ่มมากขึ้น นักทองเที่ยวสามารถเขา-ออกผานดานไดสะดวกมากขึ้น
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รวมทั้งเชื่อมโยงเครือขายโลจิสติกส กับประเทศเพื่อนบาน และประเทศตามกรอบความรวมมือ AEC GMS BIMSTEC
ACMECS
จากการยกระดับจุดผอนปรนบานฮวกใหเปนจุดผานแดนถาวร จําเปนจะตองมีการดําเนินการโครงการตางๆ ของ
ภาครัฐ จากแผนการดําเนินการโครงการขอรับงบประมาณการพัฒนาจุดผอนปรนบานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ให
เปนจุดผานแดนถาวร จึงควรจะทําการศึกษา วิเคราะหความคุมทุนของโครงการ โดยการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร
วิศวกรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อคาดการณดุลการคาเพิ่มขึ้นในการยกระดับจุดผอนปรนบานฮวกเปนจุดผานแดนถาวร
2. เพื่อวิเคราะหอัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน ในการยกระดับจุดผอนปรนบานฮวก ใหเปนจุดผานแดนถาวร

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการดําเนินการ
การศึกษาครั้งนี้ ไดใชเครื่องมือที่สําคัญในการเก็บขอมูล ดังนี้
1. การสังเกต (Observation) โดยใชการสังเกตในสิ่งแวดลอมโดยรอบพื้นที่ศึกษา
2. เอกสาร (Document) โดยศึกษาทั้งจาก หนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพออนไลน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. วิเคราะหตนทุนของโครงการจากสรุปการดําเนินการขอรับงบประมาณการพัฒนาจุดผอนปรนบานฮวก อําเภอภู
ซาง จังหวัดพะเยา
2. วิเคราะหผลตอบแทนโครงการใชขอมูลดุลการคาของจุดผานแดนถาวรที่ใกลเคียงกับจุดผอนปรนบานฮวก
อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา คือ จุดผานแดนถาวรภูดู (Phu Doo International Point Of Entry )
3. วิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรของโครงการ หาอัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน คาใชจายในที่นี้
ก็คือ คาใชจายทั้งทางดานตนทุน (Costl) และคาใชจายในการดําเนินงานและบํารุงรักษา เกณฑที่ใชในการตัดสินเลือก
โครงการคือ B/C ratio ที่มีคามากกวา1 เนื่องจากถา B/C ratio มากกวา 1 หมายความวาผลตอบแทนที่ไดจากโครงการมีคา
มากกวาคาใชจายที่เสียไปโดยมีสูตรที่ใชในการคํานวณดังนี้
n Bt
∑
t =1 (1 + i )t
B/C= n C
∑ t t
t =1 (1 + i )
เมื่อ

Bt
Ct
t
i

= ผลประโยชนในปที่ t
= คาใชจายในปที่ t
= ปของโครงการซึ่งมีคาตั้งแต 1 ถึง n
= อัตราดอกเบี้ยหรือคาเสียโอกาสของทุน
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ผลการศึกษา
หลังจากทําการรวบรวมขอมูลตางๆ ครบแลว สามารถนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรซึ่งสามารถ
วิเคราะหไดดังนี้
การวิเคราะหตนทุนของโครงการ
จากสรุปการดําเนินการขอรับงบประมาณการพัฒนาจุดผอนปรนบานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ตาราง
แผนการดําเนินโครงการ จากการกําหนดอัตราดอกเบี้ย 6.75% อายุโครงการตามลักษณะของโครงการประเภทตางๆ
สามารถสรุปตนทุนในการดําเนินการ
ตารางที่ 1 แผนการดําเนินโครงการขอรับงบประมาณการพัฒนาดานบานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
รายการตนทุนโครงการ
1. ดํ า เนิ น การซ อ มสร า งถนนสายบ า นฮวก – กิ่ ว หก
ระยะทาง 2.198 กม. (ชวงสถานีอนามัยบาน ฮวก – จุด
ผอนปรนบานฮวก)
2. ยกระดับมาตรฐานทางกอสรางถนนลาดยาง AC ใน
เสนทางดังกลาว
3. การบํารุงรักษาทางหลวง งานขยายทางจราจร ทาง
หลวงหมายเลข 1093 หมายเลขควบคุม 0100 ตอนสบบง
– ขุนหวยไคร ระหวาง กม. 1+425 – กม. 2+550
4. ปรับปรุงเสนทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบบง –
เลาอู ระหวาง กม. 2+550 – กม. 3+900
5. โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการดานชายแดนพรอม
ปรับปรุงภูมิทัศน
6. โครงการกอสรางกําแพงกันดินบริเวณอาคารที่ทําการ
ดานชายแดน
7. ปรับปรุงภูมิทัศนตลาดชายแดนบานฮวก
8. ติดตั้งไฟฟาแสงสวางเพื่ออํานวยความปลอดภัย แก
ผูใชถนนในการเดินทางไปจุดผอนปรนบานฮวก (ณ บาน
มวงชุม ต. ปาสัก – บานทุงแขม ต. ภูซาง อ. ภูซาง)
9. จางออกแบบยกฐานะจุดผอนปรนชั่วคราวเปนดาน
ชายแดนถาวรพรอมพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบานฮวก
10. พัฒนาศักยภาพดานชายแดนไทย – ลาว
ตนทุนคากอสราง (รายป)
ตนทุนคาบํารุงรักษา 2% (รายป)
รวมตนทุนโครงการ (รายป)

เปนเงิน (บาท)

อายุโครงการ
(ป)

ดอกเบี้ย คิดเปนตนทุน รายป

8,000,000

7

6.75%

1,471,513

43,000,000

7

6.75%

7,909,382

9,999,000

7

6.75%

1,839,207

15,000,000

7

6.75%

2,759,087

5,015,000

25

6.75%

420,693

10,000,000

15

6.75%

1,080,673

9,134,500

15

6.75%

987,141

2,000,000

5

6.75%

484,521

7,070,000

25

6.75%

593,080

9,433,380

25

6.75%

791,337
18,336,634
366,733
18,703,367
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***หมายเหตุ อายุการใชงานของไฟฟาแสงสวาง 24,000 ชั่วโมง เฉลี่ยเปดวันละ 12 ชั่วโมง ถาคิดเปนปจะเทากับ
24,000/12 = 5.48 ป ประมาณ 5 ป, อายุการใชงานของถนนทางหลวงจังหวัดที่กําหนดไวเทากับ 7 ป
วิเคราะหผลตอบแทนโครงการ
การวิเคราะหดุลการคาที่เพิ่มขึ้นของดานขางเคียง
การวิเคราะหผลตอบแทนของโครงการไดใชขอมูลดุลการคาของจุดผานแดนถาวรที่ใกลเคียงกับจุดผอนปรน
บานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา คือ จุดผานแดนถาวรภูดู (Phu Doo International Point Of Entry ) หรือดานภูดู จุด
ผานแดนถาวรไทย-ลาวแหงที่ 2 ของประเทศไทยที่เชื่อมตอกับ แขวงไชยบุรี ประเทศลาว ตั้งอยูที่ บานภูดู หมูที่ 2 ตําบล
มวงเจ็ดตน อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ ฝงตรงขามติดตอกับดานสากลผาแกว บานผาแกว เมืองปากลาย แขวงไชย
บุรี ประเทศลาว ไดทําการยกระดับจากจุดผอนปรนชองภูดูใหเปนจุดผอนแดนถาวรชองภูดู ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.
2556 กอนยกระดับและหลังยกระดับเปนจุดผานแดนถาวรแลวสงผลใหมูลคาสงออกเพิ่มขึ้นดังนี้
ตารางที่ 2 ดุลการคาของจุดผอนแดนถาวรชองภูดูกอนยกระดับและหลังยกระดับ
กอนยกระดับ

หลังยกระดับ

เดือน/พ.ศ.

ดุลการคา

เดือน/พ.ศ.

ดุลการคา

พ.ค.-55

13,996,138

พ.ค.-56

27,389,602

มิ.ย.-55

2,496,631

มิ.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

มี.ค.-56

-65,340,122

มี.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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40,000,000
20,000,000
0
ต.ค.-54 เม.ย.-55 พ.ย.-55 พ.ค.-56 ธ.ค.-56
-20,000,000

มิ.ย.-57

ดุลการคากอนยกระดับ
ดุลการคาหลังยกระดับ

-40,000,000
-60,000,000
-80,000,000
ภาพที่ 1 กราฟแสดงดุลการคากอนยกระดับและหลังยกระดับ
จะไดมูลคาสงออก =

230,619,292-(-45,521,430)
-45,521,430

× 100 = 606.62%

ดังนั้นมูลคาการสงออกของจุดผานแดนถาวรภูดู เพิ่มขึ้นเทากับ 606.62% นําขอมูลดังกลาวมาใชเปรียบกับมูลคา
การสงออกของจุดผอนปรนบานฮวกในป พ.ศ. 2557
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การคาดการณมูลคาดุลการคา

มูลคาที่เพิ่มขึ้นของการเปดดานถาวร

= 1,200,961,093-198,178,398.19

ตารางที่ 3 ดุลการคาของจุดผอนปรนบานฮวก ปพ.ศ.
2557
เดือน

= 1,002,782,695 บาท

กําไรที่ไดของการเปดดานถาวร (Benefit)
- ประมาณการณที่ 5%

ดุลการคา

ตุลาคม 2556

11,893,250.44

พฤศจิกายน 2556

12,073,090.14

= 50,144,134.75 บาท

ธันวาคม 2556

14,260,400.61

- ประมาณการณที่ 10%

มกราคม 2557

13,975,665

กุมภาพันธ 2557

11,979,855

= 100,278,269.5 บาท

มีนาคม 2557

19,050,028

- ประมาณการณที่ 15%

เมษายน 2557

20,394,840

พฤษภาคม 2557

12,815,312

มิถุนายน 2557

17,949,815

กรกฎาคม 2557

13,392,984

สิงหาคม 2557

10,896,787

กันยายน 2557

39,496,371

รวม

= 1,002,782,695 × 5%

= 1,002,782,695 × 10%

= 1,002,782,695 × 15%

= 150,417,404.25 บาท

- ประมาณการณที่ 20%

= 1,002,782,695 × 20%

= 200,556,539 บาท

198,178,398.19

สามารถคาดการณมูลคาดุลการคาหลังจากยกระดับจุด
ผานแดนถาวร

= 6.06 × 198,178,398.19
= 1,200,961,093 บาท
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การวิเคราะหความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรมของโครงการ
ตารางที่ 4 จากการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรม 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
ผลตอบแทนประมาณการณที่ 5%, 10%, 15% และ 20% ตอตนทุน (B/C ratio) เทากับ 2.68, 5.36, 8.04 และ 10.72
ตามลําดับ แสดงวาผลตอบแทนประมาณการณที่ 5%, 10%, 15% และ 20% เกิดขึ้น จากการลงทุนใหผลประโยชน
มากกวาหรือคุมคากับคาใชจายที่เสียไป

วิจารณและสรุปผล
จากการศึ กษาความคุม ทุ นในการยกจุด ผ อนปรนเป นด า นถาวรบ า นฮวก อํา เภอภู ซ าง จัง หวั ดพะเยา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการยกระดับจุดผอนปรนบานฮวก ใหเปนจุดผานแดนถาวร สามารถทราบความ
เปนไปไดในการยกระดับจุดผอนปรนบานฮวก ใหเปนจุดผานแดนถาวร และนําไปใชเปนแนวทางในการลงทุนและการ
ดําเนินการยกระดับจุดผานแดนถาวร ซึ่งสรุปผลไดดังตอไปนี้
สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะหตนทุนของโครงการ (C) พบวาการดําเนินการขอรับงบประมาณการพัฒนาจุดผอนปรนบานฮวก
อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กําหนดอัตราดอกเบี้ย 6.75% อายุโครงการตามลักษณะของโครงการประเภทตางๆ สามารถ
สรุปตนทุนคากอสรางรายปไดเทากับ 18,336,634 บาท ตนทุนคาบํารุงรักษารายป (2%) เทากับ 366,733 บาท รวม
ตนทุนในการดําเนินการรายปทั้งหมดเทากับ 18,703,367 บาท
วิเคราะหผลตอบแทนโครงการ (B) ไดใชขอมูลดุลการคาของจุดผานแดนถาวรที่ใกลเคียงกับจุดผอนปรนบานฮวก
อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา คือ จุดผานแดนถาวรภูดู (Phu Doo International Point Of Entry ) เปนจุดผานแดนถาวรไทยลาวแหงที่ 2 ของประเทศไทยที่เชื่อมตอกับ แขวงไชยบุรี ประเทศลาว ไดทําการยกระดับจากจุดผอนปรนชองภูดูใหเปนจุด
ผอนแดนถาวรชองภูดู ในวันที่ 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 มูลคาที่เพิ่มขึ้นของการเปดดานถาวร เทากับ 1,002,782,695 บาท และกําไรที่ไดของการเปดดาน
ถาวร (Benefit) เทากับ 100,278,269.5 บาท
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การวิเคราะหความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรวิศวกรรมของโครงการ พบวาคาใชจายทั้งหมดทางดานตนทุน
(Cost) เทากับ 18,703,367 บาท และกําไรที่ไดของการเปดดานถาวร (Benefit) ประมาณการที่ 5%, 10%, 15% และ 20%
เทากับ 50,144,134.75, 100,278,269.5, 150,417,404.25 และ 200,556,539 บาท ตามลําดับ ดังนั้นอัตราผลตอบแทน
ประมาณการณที่ 5%, 10%, 15% และ 20% ตอตนทุน (B/C ratio) เทากับ 2.68, 5.36, 8.04 และ 10.72 ตามลําดับ
แสดงวาการตัดสินเลือกโครงการนี้มีคามากกวา 1 หมายความวาผลตอบแทนที่ไดจากโครงการนี้มีคามากกวาคาใชจายที่
ใชในการลงทุน
จากการคาดการณผลกําไรที่ไดจากการเปดดานในอัตรา 5%, 10%, 15% และ 20% พบวาอัตราผลตอบแทนตอ
ตนทุนมีคามากกวา 1 ในทุกกรณี
ขอเสนอแนะ
1. ในการดําเนินการใชงบประมาณในการลงทุนมาก หากไมไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องอาจจะไมสามารถ
พัฒนาจุดผอนปรนบานฮวกไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
2. ในการเก็บรวบรวมขอมูลดานตางๆ ของหนวยงานราชการ ที่เกี่ยวของ ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยละเอียด
ควรมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อใชประโยชนในการวิเคราะหโครงการในดานตางๆ ซึ่งมีความตองการ
ในการใชงาน ขอมูลที่มีความถูกตองแมนยําสูงสุด เพื่อสามารถชวยเหลือประชากรในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
3. เนื่องจากตองใชงบประมาณในการลงทุนมาก หากไมไดรับอนุมัติงบประมาณไดทั้งหมด ควรมีการจัดลําดับการ
พัฒนาตามความสําคัญกอนและหลัง
4. เนื่องจากมีหนวยงานมาเกี่ยวของหลายหนวยงาน ดังนั้นควรมีการประสานงานกันอยางสม่ําเสมอ เพื่อที่จะทํา
การพัฒนาไดเปนไปในแนวทางเดียวกัน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากบุพการี ครอบครัวที่เปนผูใหกําลังใจมาโดยตลอดขอขอบคุณรุนพี่ เพื่อนๆ คณะ
วิศวกรรมศาสตรม หาวิ ทยาลั ยพะเยา สาขาวิช าการจัด การบริห ารงานกอ สรา งที่ใ หคํา แนะนํา และแลกเปลี่ย น
ประสบการณที่ ดี ใ นระหว า งการศึ ก ษาค น คว า มาโดยตลอด และได รับ การสนั บ สนุ น ด ว ยดี จ ากมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ขอขอบคุณ ดร. ธีระพจน ศุภวิริยะกิจ ทานอาจารยที่ปรึกษา ที่ใหคําปรึกษา คําแนะนําแกไขตรวจทานความถูกตอง
เรียบรอยและขอบกพรองตางๆ ขอขอบคุณ แขวงการทางจังหวัดพะเยา ที่ใหความอนุเคราะหชวยเหลือในการคนหาขอมูล
รางยุทธศาสตรการพัฒนาจุดผานแดนถาวรบานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณ สํานักงานพาณิชยจังหวัด
พะเยา ที่ใหความอนุเคราะหชวยเหลือในการคนหาขอมูล สินคาการนําเขาและสงออกระหวางประเทศไทย – สปป. ลาว ที่
มีสวนรวมในงานศึกษาครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี และหางหุนสวนจํากัดเชียงคําลานนากอสราง ที่ใหความอนุเคราะหใน
การใชอุปกรณสําหรับทํางานวิจัย และขอขอบคุณ นายภานุกร ชวยค้ําชู ที่ชวยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยครั้งนี้
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ปจจัยที่ทําใหเกิดความลาชาในงานกอสราง
Factors Causing Delays in Construction Projects
ณาศิส เกตุเครือกิจ 1* และณัฐพงศ ดํารงวิริยะนุภาพ2
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Nasit Ketkhrueakit1* and Nattapong Damrongwiriyanupap2
บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รวบรวมข อ มู ล ป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อ ความล า ช า ในงานก อ สร า ง ผู ศึ ก ษาได
ทํ า การศึ ก ษาหาข อ มู ล จากผู รั บ เหมา ในเขตจั ง หวั ด เชี ย งราย จั ง หวั ด เชี ย งใหม จั ง หวั ด พะเยา โดยการสุ ม ตั ว อย า ง
สงแบบสอบถาม และโดยการสัมภาษณเชิงลึก กับกลุมเสวนาจากบุคลากรทั้งสามฝาย คือ ฝ ายขาราชการการเมือ ง
ฝายขาราชการประจํา และ ผูรับเหมา จากจํานวนโครงการกอสรางที่เกิดความลาชานั้นพบวา เกิดขึ้นจากปจจัยตาง ๆ
ดังนี้ ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานการเงิน ปจจัยดานการจัดการ ปจจัยดานอื่น ๆ ซึ่งผูศึกษาจะไดรวบรวมขอมูลจาก
ปจจัยดานตาง ๆ ที่ไดนํามาวิเคราะหหาผลกระทบ 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
เนื่องจากในปจจุบันโครงการกอสรางมีการพัฒนาความกาวหนามากกวาในอดีต และมีขนาดที่ใหญขึ้น สงผลทํา
ให ก ารบริห ารงานก อ สร า งมี ค วามสลั บ ซั บซ อ นมากขึ้ น ถึ ง แม จ ะนํ า การบริ ห ารงานงานก อ สร า งที่ มี ประสิท ธิ ภาพมา
ประยุกตใช อยางไรก็ตามหลาย ๆ โครงการกอสรางยังประสบปญหาความลาชาในการกอสราง ทั้งที่ไดทําการวางแผนไว
แลวเปนอยางดี ผลที่ตามมาก็คือ การสูญเสียงบประมาณ เวลา ชื่อเสียงตอองคกร และ ตอเศรษฐกิจโดยรวม
การปองกันความลาชาในการดําเนินการกอสรางนั้น จําเปนที่จะตองไดผูที่มีความชํานาญ และมีประสบการณใน
การกอสราง และจะตองมีสถิติขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาพิจารณาถึงปญหาที่กอใหเกิดความลาชา รวมทั้งการกําหนด
ระยะเวลาในการกอสราง การดําเนินการกอสรางที่ไมเปนไปตามตารางกําหนดเวลา ที่เปนเชนนี้เพราะในปจจุบันขอจํากัด
ตาง ๆ ในงานกอสรางกอใหเกิดปญหาโครงการกอสรางลาชาไมเปนไปตามแผนงานที่วางไว จึงทําใหเกิดผลเสียแกทุกฝาย
ตามมา เชน ผูรับเหมาจะไดรับผลกระทบในคาใชจายในการดําเนินงาน(overhead cost) และ ผลกระทบในสวนของกําไรที่
ผูรับเหมาจะไดรับ เพราะเหตุนี้จึงตองมีการตัดสินใจในเรื่องการปองกันความลาชาในการดําเนินการกอสรางเพื่อใหงานแต
ละขั้นตอนเสร็จตรงตามเวลาที่กําหนดไว
การศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดความลาชาในงานกอสราง ในเขตจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดพะเยา ผู
ศึกษาไดเล็งเห็นปญหาดังกลาวขางตน ดังนั้นจึงตองมีการหาแนวทางการปองกัน และ แกไขความลาชาโครงการกอสราง
เพื่อดําเนินการกอสรางใหเปนไปตามแผนงานการกอสรางที่กําหนดไว

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาหาปญหาซึ่งเปนปจจัยหลักที่ทําใหเกิดความลาชาขึ้นในงานกอสราง
2. เพื่อใหทราบถึงแนวความคิด และ มุมมองจากบุคลากรทั้งสามฝาย (ฝายขาราชการการเมือง ฝายขาราชการ
ประจํา และผูรับเหมากอสราง)
3. เพื่อสรุป และ หาแนวทางปองกันและแกไขปญหาความลาชาในโครงการกอสราง ตอไป

อุปกรณ และ วิธีการศึกษา
ในการศึก ษาวิจัย ครั้ง นี้ ผูศึก ษาไดใ ชก ารศึก ษาหาขอ มูล เชิง ปริม าณ (Quantitative Research) โดยการสง
แบบสอบถามไปสถานประกอบการตาง ๆ เปนจํานวน 135 แหง และ เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแ บบไมเปน ทางการ
(Informal Interview) มีกลุมตัวอยาง 60 ตัวอยา งแบง ออกเปน 3 กลุม คือ กลุมขาราชการการเมือง กลุมขาราชการ
ประจํา กลุมผูรับเหมา โดยทําการบันทึกเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณที่ใชการตั้งคําถาม โดยมีเพียงคําถามที่
นําไปสูการพูดคุยสนทนาที่ดําเนินไปอยางธรรมชาติ ซึ่งทําใหผูสัมภาษณไมรูสึกตัววากําลังถูกสัมภาษณ และไมรูสึกอึดอัด
ลําบากใจในการสนทนาแตละครั้ง เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกไดอยางชัดเจน
หลังจากไดขอมูลแลวผูศกึ ษาจะดําเนินการวิเคราะหผลของขอมูลในเชิงสถิติซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
โดยมีรายละเอียดดังนี้

764

1. นําขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณการกอสราง มาหาคารอยละ
2. นําคาคะแนนชวงความถี่และระดับความรุนแรงมาทําการหาคาคะแนนเฉลี่ย คารอยละ และจัดอันดับปจจัยที่
ทําใหเกิดความลาชาและทําการอธิบายผลที่ไดจากแบบสอบถามในมุมมองของผูรับเหมาโดยการกําหนดระดับคะแนนชวง
ความถี่และระดับความรุนแรงกําหนดไว 5 ระดับ
เกณฑการจัดระดับชวงคะแนนเฉลี่ย โดยใชวิธีคํานวณความกวางของชั้นคะแนน
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
=
=

5-1
5
0.80
เกณฑการแปลผล
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00- 1.50

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

3. สถิติที่ใชในการวิจัยการวิเคราะหขอมูลใชสถิติดังตอไปนี้
การหาคารอยละ (Percentage)
P=

𝑛

𝑁

X 100

P = รอยละ n = จํานวนที่สนใจ N = จํานวนขอมูลทั้งหมด

ผลการศึกษา
จากการศึกษางานวิจัยปจจัยที่ทําใหเกิดความลาชาในโครงการกอสรางตามที่ไดแจกแบบสอบและไดทําการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อหาคารอยละ สรุปไดดังนี้
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ตาราง 1 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามวิศวกรโครงการ หัวหนาสายงาน ผูควบคุมงาน
เจาของโครงการ จําแนกตามกลุม
รายการ

จํานวน

รอยละ

ผูควบคุมงาน
หัวหนาสายงาน
วิศวกรโครงการ
เจาของโครงการ

30
32
29
34

24.00
25.60
23.20
27.20

125

100

รวม

ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ยและระดับผลกระทบของปจจัยที่ทําใหเกิดความลาชาในงานกอสราง
รายการประเมิน

ขาดแคลนแรงงานกอสราง
ขาดแคลนชางฝมือ
ชางกอสรางขาดทักษะในการทํางาน
แรงงานกอสรางหยุดงานบอย
การสื่อสารระหวางแรงงาน ผูควบคุมไม
ชัดเจน
ทํางานลวงเวลามากเกินไป
แบบกอสรางไมสมบูรณ
วัส ดุไม มีคุณภาพ ไมถู ก ตองตามแบบ
แปลน
ตําแหนงการวางวัสดุไมเหมาะสม
การขาดแคลนวัสดุเนื่องจากการบริหาร
จัดการโครงการ
การขาดแคลนวัสดุเนื่องจากขาดตลาด
วัสดุกอสรางมีลักษณะเฉพาะหายาก
เกิด ขอพิพาทเรื่องขอบเขตที่ทํ าใหการ
กอสรางชะงัก
ที่ตั้งโครงการกอสรางเขาถึงยาก
สภาพอากาศไมเอื้ออํานวย
เกิดอุบัติเหตุในการทํางานกอสราง
ไมใชเครื่องทุนแรงชวยในงานกอสราง

มาก
ที่สุด
5
53
50
0
33
0

มาก

นอย

4
41
39
17
36
39

ปาน
กลาง
3
20
30
55
30
36

X

SD

แปลผล

2
11
6
25
16
35

นอย
ที่สุด
1
0
0
28
6
15

4.16
4.06
2.48
3.49
2.79

0.832
0.812
0.497
0.699
0.558

มาก
มาก
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง

9
0
0

21
0
69

45
0
35

45
79
21

5
46
0

2.87
1.63
3.38

0.574 ปานกลาง
0.326 นอย
0.676 ปานกลาง

0
0

0
50

31
37

20
19

74
19

1.65
3.07

0.331 นอย
0.614 ปานกลาง

0
11
0

50
48
0

30
51
22

28
15
3643

17
0
60

2.90
3.44
1.69

0.580 ปานกลาง
0.680 ปานกลาง
0.339 นอย

15
0
22
22

10
28
26
16

57
6
31
33

36
60
36
38

11
31
10
20

2.95
2.24
3.11
2.95

0.590
0.449
0.622
0.590
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ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ตาราง 2 (ตอ)
เครื่องมือ เครื่องจักร เสียบอย
วิศวกรโครงการขาดประสบการณ ไมมี
ความชํานาญ
ชางคุมงานขาดประสบการณ
ไมมีกา รวา ง แผน ก อ น ดํ า เ นิ น ง า น
กอสราง
การวางแผนงานกอสรางผิดพลาด
ละเลยการตรวจสอบคุณภาพของงาน
มีการเปลี่ยนแผนการกอสรางบอย
ผูรับเหมารายยอยหนีงาน
ผูรับเหมาขาดสภาพคลองทางการเงิน
การขาดสภาพคลองของเจาของงาน
เจาของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อ
งานบอยครั้ง

15
27

31
17

31
25

28
18

20
38

2.94
2.81

0.588 ปานกลาง
0.563 ปานกลาง

0
29

44
16

31
26

36
38

25
16

2.92
3.03

0.584 ปานกลาง
0.606 ปานกลาง

20
15
26
31
25
25
22

17
19
26
29
21
37
21

25
39
20
29
33
21
33

42
21
20
20
26
23
29

21
31
33
16
20
18
20

2.78
2.75
2.93
3.31
3.04
3.20
2.96

0.556
0.545
0.587
0.662
0.608
0.640
0.593

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหหาเปอรเซ็นตผลกระทบตอความลาชาในงานกอสราง
และไดแบงออกเปนดาน ๆ ตามลําดับความสําคัญของผลกระทบ 4 ดานดังนี้
1. ดานการจัดการคิดเปนรอยละ 88.80 ปจจัยที่มีผลกระทบตอความลาชาในงานกอสรางหลัก ไดแก
1.1 ไมมีการวางแผนงานกอสรางที่ชัดเจน
1.2 วางแผนการจัดซื้อวัสดุผิดพลาด
1.3 วางแผนการใชเครื่องจักรกล เครื่องทุนแรงผิดพลาด เปนตน
2. ดานบุคคลากรคิดเปนรอยละ 87.20 ปจจัยที่มีผลกระทบตอความลาชาในงานกอสรางหลัก ไดแก
2.1 การขาดแคลนแรงงานกอสราง
2.2 การขาดแคลนชางฝมือ เปนตน
2.3 วิศวกรโครงการขาดประสบการณ
3. ดานการเงินคิดเปนรอยละ 62.40 ปจจัยที่มีผลกระทบตอความลาชาในงานกอสรางหลัก ไดแก
3.1 ขาดการควบคุมคาใชจายของผูรับเหมากอสราง
3.2 ผูรับเหมาขาดสภาพคลองทางการเงิน
3.3 เจาของโครงการขาดสภาพคลองทางการเงิน
4. ดานอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 61.60 ปจจัยที่มีผลกระทบตอความลาชาในงานกอสรางหลัก ไดแก
4.1 การเปลี่ยนแปลงเนื้องานของผูวาจาง
4.2 ขอผิดพลาดเกี่ยวกับแนวเขตพื้นที่กอสราง
4.3 ผูรับเหมารายยอยหนีงาน
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แนวทางการปองกัน และ แกไขปญหา
ดานการจัดการ
ผูรับเหมาควรมีการวางแผนงานใหเหมาะสม กับการทํางาน ปริมาณงาน งวดงาน ระยะเวลา และการวาง
แผนการจัดซื้อวัสดุเขาหนางาน การใชเครื่องจักรกลใหถูกตองเหมาะสมกับเนื้องาน และมีการประเมินผลงาน ติดตาม
ความกาวหนาของงาน ตลอดระยะเวลาการทํางาน มีหัวหนางานควบคุมที่สามารถตัดสินใจแกไขหนางาน เพื่อใหงาน
สําเร็จลุลวงตามสัญญา และ วัตถุประสงคของการทํางานกอสราง
ดานบุคลากร
ผูรับเหมาควรมีการวางแผนการใชบุคลากรแตละดานไวลวงหนา ใหเหมาะสมกับปริมาณงาน ชวงระยะเวลา
ชวงฤดูกาลตาง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแรงงาน และชางฝมือในการทํางาน
ดานการเงิน
ผูรับเหมาตองประมาณราคางานกอสราง วัสดุ แรงงาน วางแผนการเบิกเงินงวดงานใหเหมาะสมกับการจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ คาแรงงาน และ เตรียมแหลงเงินทุนสํารองในการทํางานลวงหนาในงวดตอไปเพื่อการทํา งานที่ตอเนื่อง
กรณีผูวาจางขาดสภาพคลองตองทําบันทึกขอตกลงไวในสัญญาจางเพื่อไมใหกระทบตอระยะเวลาในการทํางาน

ดานอื่น ๆ
กรณีที่ตองรอการสงมอบพื้นที่ทํางาน และการเปลี่ยนแปลงเนื้องานตองทําบันทึกขอตกลงไวในสัญญาจางเพื่อ
ไมใหกระทบตอระยะเวลาในการทํางาน เพิ่มราคาคาจาง คาวัสดุอุปกรณเนื่องจากการเพิ่มเนื้องาน กรณีผูรับเหมารายยอย
หนีงานเปนเหตุคอนขางสุดวิสัยไมสามารถทราบไดลวงหนา แตเราสามารถเช็คตรวจสอบประวัติกอนการทํางานได หรือ
ตรวจสอบจากผูที่แนะนํามา เพื่อหลีกเลี่ยงปญญาหาการหนีงานได

วิจารณผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่ทําใหเกิดความลาชาในงานกอสรางโดยไดทําการสํารวจกลุมเปาหมายจากผูรับเหมา
ผูควบคุม หัวหนางาน และไดแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณนั้นทําใหไดขอมูลที่เกี่ยวของกับปจจัยที่ทําใหงานกอสราง
เกิดความลาชาไมวาจะทางดานบุคคลากร ดานการเงิน ดานการจัดการและ ดานอื่น ๆ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ไดศึกษาคนควา
เพิ่มเติมจากเอกสารที่เกี่ยวของทําใหไดทราบสาเหตุและแนวทางการแกไขจากกลุมผูรับเหมา ผูควบคุมงาน หัวหนางานเปน
อยางดี
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูรับเหมากอสรางรายใหมสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปประยุกตใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ
กอสรางตาง ๆ ได
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2. ทําใหผูรับเหมากอสรางทราบแนวทางที่ทําใหเกิดผลกระทบตอปจจัยเสี่ยงตอการบริหารโครงการกอสราง
และหาแนวทางหลีกเลี่ยง ปองกันไมใหเกิดปญหาเหลานี้ได
3. ผูรับเหมากอสรางงานอาคารที่พักอาศัยในกลุมของคอนโดมิเนียม อาคารชุด อพารทเมนต ไดแนวทางในการ
ใหความสําคัญกับปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการเงินและงบประมาณกอสรางโดยเนนในเรื่องของการเสนองานราคาที่
เหมาะสม และสภาพคลองทางการเงินที่ดีในการดําเนินโครงการ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาในปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตองานกอสราง และ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับการบริหาร
จัดโครงการกอสรางของผูรับเหมา
2. ควรมีการศึกษาโดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลแบบอื่น ๆ รวมกับการใชแบบสอบถาม เชน การสังเกต เพื่อใหได
ขอมูลที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจากคณาจารยทุกทาน
ในสาขาการบริ ห ารงานก อ สร า ง คณะวิ ศ วกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา และผู เ ชี่ ย วชาญทุ ก ท า น ได แ ก
รองศาสตราจารยกิตติพงษ วุฒิจํานงค ผูช วยศาสตราจารย ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบูรณ เชี่ยง
ฉิน และผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนกร ชมภูรัตน ที่กรุณาใหความรู คําปรึกษา คําแนะนํา และตรวจสอบเครื่องมือใน
การศึกษา อยางดียิ่งตลอดมาตั้งแตเริ่มงานการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ
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ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการควบคุมงานกอสรางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในจังหวัดเชียงราย
Factors Affecting Efficiency of Construction control of Local Administration
0rganization in Chiang Rai Province
เกรียงศักดิ์ ดวงแกว 1* และ ปรีดา ไชยมหาวัน 2
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Kriangsak Douangkew1* and Preeda Chaimahawan2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพและปญหาผลกระทบตอคุณภาพในการควบคุม
งานกอสราง ขององคการบริหารสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ชางโยธา นายชางโยธา
วิศวกรควบคุมงาน และบุคลากรสวนโยธา จํานวนทั้งหมด 105 คน ผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานบุคคล พบวาผลกระทบ
รวมมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การควบคุมงานที่มีปริมาณงานมากเกินไปทําใหคุณภาพของงานกอสรางไมมีประสิทธิภาพ สวน
ปจจัยดานการปฏิบัติงานพบวา คาปริมาณผลกระทบสูงสุด คือดานเอกสารและสัญญา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ 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
ในงานกอสรางประกอบดวยวิธีการขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ยุงยากซับซอนดังนั้นผลงานจะดีหรือไมนั้นจําเปนตอง
มีการติดตามการทํางานอยางใกลชิดทุกขั้นตอน การควบคุมงานในงานกอสรางจึงมีความจําเปนเพราะเปนงานที่ตองใช
เทคนิคการควบคุมงานควบคูกับหลักวิชา ดังนั้นผูควบคุมงานกอสรางจึงตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในงานกอสราง
รวมทั้งสัญญา ระเบียบ และกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ในงานกอสรางหนึ่ง ๆ มักประกอบดวย ผูที่เกี่ยวของหลายฝาย
เชน เจาของงาน ผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ ผูควบคุมงาน และผูรับเหมากอสราง ซึ่งผูควบคุมงานทั้งฝายเจาของ
โครงการ และฝายผูรับเหมาตางก็ตองทําหนาที่รักษาผลประโยชนใหกับฝายของตนมากที่สุด
การปกครองทองถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางใหอํานาจ หรือกระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครอง
ทองถิ่น เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นไดมีอํานาจการปกครองรวมกันทั้งหมด หรือเพียงบางสวนในการบริหาร
ทองถิ่นตามหลักการที่วาถาอํานาจการปกครองมาจากประชาชนในทองถิ่นแลว รัฐบาลของทองถิ่นจึงจําเปนตองมีองคกร
ของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง โดยใหองคกรอันมิไดเปนสวนหนึ่งของรัฐบาล มีอํานาจในการ
ตัดสินใจและบริหารงานภายในเขตอํานาจของตน โดยใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของควบคูกับการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการสาธารณูปโภค ซึ่งอํานาจหนาที่ตามกฎหมายดังกลาวกอใหเกิดโครงการกอสรางตาง ๆ
มากมาย เห็นไดจากยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาทองถิ่น และโครงการกอสรางตาง ๆ ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลตามแผนการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองทองถิ่น ผูควบคุมงานกอสรางจึงเปนบุคลที่มีความสําคัญ ที่มีหนาที่
ควบคุมการกอสรางใหเปนไปตามแบบรูปและรายการตามขอกําหนดของสัญญาจาง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของ
โครงการ ซึ่งในการปฏิบัติหนาที่ของผูควบคุมงานกอสรางนั้นมักพบปญหาตั้งแตเริ่มทาการกอสรางและระหวางการ
กอสรางจึงสงผลกระทบตอคุณภาพของงานกอสราง (กรมโยธาธิการ, 2543) โดยปญหานั้นเกิดจากปจจัยหลายดาน เชน
ความผิดพลาดจากแบบเอกสารสัญญา การขาดความเอาใจใสตอหนาที่ การขาดความรูความชํานาญ ระยะเวลาการ
กอสราง สภาพพื้นที่ ศักยภาพของผูรับจาง มาตรฐานฝมือแรงงาน การทุจริตตอหนาที่ ผลประโยชนทับซอน และการใช
อํานาจทางการเมืองแทรกแซงการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงจําเปนตองมี
การศึกษาเพื่อบงชี้ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการควบคุมงานกอสราง เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข
ปญหา และการพัฒนาองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อ ศึ กษาป จ จัย ที่มี ผ ลกระทบต อ ประสิ ท ธิภ าพการควบคุม งานกอ สรา งของผู ควบคุม งานกอ สร า งของ
องคการบริหารสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อทราบปญ หาที่สํ าคัญที่มี ผลกระทบตอ คุณภาพในการควบคุมงานกอสร างขององคก ารบริห ารสว น
ทองถิ่นในจังหวัดเชียงราย
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปจจัยที่มีของผูควบคุมงานที่แตกตางกันผลกระทบตอประสิทธิภาพการควบคุมงานกอสรางแตกตางกัน
2. ปญหาตาง ๆ ที่สําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพในการควบคุมงานกอสราง
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ขอบเขตดานประชากร
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสวนโยธา สังกัดองคการบริหารสวนทองถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย ที่ปฏิบัติหนาที่ควบคุมงานดานกอสราง จํานวน 143 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการศึกษาในครัง้ นี้ ใชวิธีการสุมตัวอยางจากประชากรแบบสัดสวน เพื่อใหไดกลุมตัวอยางจาก
18 อําเภอ จํานวน 105 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรตน ไดแก
1. ปจจัยดานบุคคล เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ
2. ปจจัยดานการปฏิบัติงาน เครื่องมือ, งบประมาณ, นโยบาย
ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพการควบคุมงานกอสรางของผูควบคุมงานกอสราง สวนโยธา กองชาง สังกัด
องคการบริหารสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงราย

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
วัสดุอุปกรณ
1. แบบสอบถามความคิดเห็น
2. โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
วิธีการศึกษา
1. ขอหนั ง สื อ จากสํ า นั ก วิ ศ วกรรมศาสตร ม หาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เพื่ อ ขอความร ว มมื อ ติ ด ต อ
ประสานงานไปยังองคการบริหารสวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงรายทุกแหง เพื่อขออนุญาตเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลและขอ
ความอนุเคราะหชวยตอบแบบสอบถาม
2. การประสานหนวยงานในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัยโดยการนําแบบสอบถามที่สมบูรณไปทําการ
เก็บดวยตนเอง หรือสงแบบสอบถามทางไปรษณีย
3. ทําการเก็บขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง คือ ชางโยธา นายชางโยธา นักบริหารงานชาง
และวิศวกร จํานวน 105 คน
4. เก็บรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถามแลวนํามาวิเคราะหและประมวลผลดวย
เครื่องมือคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ อ หาค า เฉลี่ ย ร อ ยละ
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการศึกษา
การสรุปผลจากการศึกษาสามารถแยกออกเปน 3 สวนไดดังนี้
สวนที่ 1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สรุ ปไดว า ผู ตอบแบบสอบถามในครั้ งนี้ สว นใหญ เปน เพศชาย มีอ ายุ ระหวา ง 31 – 40 ป การศึก ษาระดั บ
ปริญญาตรี ประสบการณในการทํางานอยูระหวาง 1 – 10 ป
สวนที่ 2. ผลการวิเคราะหการประเมินระดับความคิดเห็นของผูควบคุมงานกอสรางที่มีตอหนาที่ตาง ๆ ในการ
ความคุมงานกอสราง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูควบคุมงานกอสรางที่มีหนาที่ตาง ๆ ในการควบคุมงาน
กอสราง ดานความรูความเขาใจในงานวิศวกรรม
ขอ
รายละเอียด
S.D
แปรผล
X
1 ผูควบคุมงานศึกษาสัญญาจาง แบบแปลน เอกสารที่เปนสวนประกอบของสัญญา 4.66
0.15
มากที่สุด
ทุกครั้งกอนเริ่มการกอสราง
2 ผูควบคุมงานตรวจสอบสภาพพื้นที่กอสรางกับแบบแปลนทุกครั้งกอนเริ่มการ 4.55
0.31
มากที่สุด
กอสราง
3 ผูควบคุมงานมีการศึกษาหาความรูความเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานกอสราง 4.52
0.41
มากที่สุด
เปนอยางดี
4 ผู ค วบคุ ม งานส ง ตั ว อย า งวั ส ดุ ที่ ใ ช ใ นการก อ สร า งเพื่ อ ทดสอบคุ ณ ภาพตาม 4.39
0.66
มาก
หลักเกณฑที่กําหนดในแบบแปลน
5 เมื่ อ งานก อ สร า งเริ่ ม สั ญ ญาแล ว ผู รั บ จ า งไม เ ข า ทํ า งาน ผู ค วบคุ ม งานได แ จ ง 4.43
0.59
มาก
เจาหนาที่พัสดุเพื่อเรงรัดผูรับจาง
6 ควบคุมงานเขาพื้นที่กอสรางเพื่อตรวจงานกอสรางของผูรับจางทุกวัน
4.48
0.36
มาก
7 กรณีพบปญหาในงานกอสรางผูควบคุมงานไดรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจ 4.57
0.51
มากที่สุด
การจางเพื่อพิจารณา
8 เมื่อพบปญหาและอุปสรรคผูควบคุมงานไดใชหลักวิชาการและระเบียบอางอิงใน 4.65
0.49
มากที่สุด
การแกไขปญหาปริมาณงานที่เกี่ยวของ
9 เมื่อ ทานเปนผูควบคุมงานงานกอสราง โครงการนั้นแลวเสร็จตามกําหนดและ 4.52
0.51
มากที่สุด
คณะกรรมการทําการตรวจรับทุกโครงการ
รวม
4.53
0.44
มากที่สุด
สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของระดับความคิดเห็นของผูควบคุมงานกอสรางที่มีหนาที่ตาง ๆ
ในการควบคุมงานกอสราง ดานความรูความเขาใจในงานวิศวกรรม โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 ซึ่งอยูในระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ผูควบคุมงานศึกษาสัญญาจาง แบบ
แปลน เอกสารที่เปนสวนประกอบของสัญญาทุกครั้งกอนเริ่มการกอสราง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 รองลงมา ไดแก เมื่อพบ
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ปญหาและอุป สรรคผูควบคุมงานไดใ ชหลักวิ ชาการและระเบี ยบอา งอิงในการแกไขป ญหาปริมาณงานที่ เกี่ยวของ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.65 และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ผูควบคุมงานสงตัวอยางวัสดุที่ใชในการกอสรางเพื่อทดสอบ
คุณภาพตามหลักเกณฑที่กําหนดในแบบแปลนการเอาใจใสในหนาที่ของผูควบคุมงานกอสราง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39
สวนที่ 3. ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยดานบุคคลและการปฏิบัติงานที่พบในการควบคุมงานกอสรางตาง ๆ
ที่มีผลกระทบรวมของผูควบคุมงานกอสราง ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปจจัยดานบุคคล
X

S.D

แปรผล

4.62

0.66

มากที่สุด

4.57

0.50

มากที่สุด

4.90

0.30

มากที่สุด

4.06

0.41

มาก

3.62

0.64

มาก

4.35

0.57

มาก

4.17

0.38

มาก

4.53

0.50

มาก

4.38

0.49

มาก

5.00

0.00

มากที่สุด

รายละเอียด

X

S.D

แปรผล

รวม

4.42

0.45

มาก

ขอ

รายละเอียด

1

ผู ค วบคุ ม งานมี ค วามละเอี ย ดรอบคอบและเข ม งวดจะ
สามารถควบคุมงานกอสรางใหถูกตองตามแบบได
ผูควบคุมงานที่มีภาวะการเปนผูนําที่ดียอมเปนที่ยอมรับและ
ไดรับความรวมมือในการทํางาน
ผู ค วบคุ ม งานที่ เ ข า ใจวิ ธี ก ารก อ สร า งจะมี ป ระสบการณ
สามารถควบคุมงานกอสรางไดดีแ ละสามารถแกไขปญหา
อยางถูกตองได
ผูควบคุมงานที่มีความสามารถในการประสานงานไดดีทั้ ง
ภายนอกและภายในจะสามารถควบคุมงานไดอยางราบรื่น
อัตรากําลังผูปฏิบัติหนาที่ควบคุมงานไมเพียงพอกับปริมาณ
งานที่มีมาก
ผู ค วบคุ ม งานมี ค วามรู ค วามเข า ใจในระเบี ย บพั ส ดุ แ ละ
ระเบียบที่เกี่ยวของจะทําใหงานกอสรางมีประสิทธิภาพ
การฝ ก อบรมบุ ค ลากรผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ค วบคุ ม งานมี ค วาม
จําเปนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ผู ค วบคุ ม งานได เ ข า ตรวจสอบสถานที่ ก อ สร า งอย า ง
สม่ําเสมอ
เมื่อพบปญหาและอุปสรรคในงานกอสรางผูควบคุมงานไดใช
หลักการวิชาการในการแกไขปญหา
การควบคุมงานที่มีปริมาณงานมากเกินไปทําใหคุณภาพของ
งานกอสรางไมมีประสิทธิภาพ

2
3

4
5
6
7
8
9
10
ขอ
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ปจจัยดานบุคคล สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับความคิดเห็น
ดวยมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอยอย พบวา คือ อันดับที่ 1 การควบคุมงานที่มีปริมาณงานมากเกินไปทําใหคุณภาพ
ของงานก อ สร า งไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 5.00 อั น ดั บ ที่ 2 ผู ค วบคุ ม งานที่ เ ข า ใจวิ ธี ก ารก อ สร า งจะมี
ประสบการณ สามารถควบคุมงานกอสรางไดดีและสามารถแกไขปญหาอยางถูกตองได คาเฉลี่ยเทากับ 4.90 และอันดับ
ที่ 3 ผูควบคุมงานมีความละเอียดรอบคอบและเขมงวดจะสามารถควบคุมงานกอสรางใหถูกตองตามแบบได คาเฉลี่ย
เทากับ 4.62
ตารางที่ 3 ตารางแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนของดานตาง ๆ ในการควบคุมงานกอสราง
ปจจัย
ดานบุคคล
ดานการเงิน
ดานเอกสารและสัญญา
ดานวัสดุ
ดานการบริหารจัดการ
ดานลักษณะกายภาพของโครงการ
ดานฝมือแรงงานและเครื่องจักร
ภาพรวม

X

4.46
3.97
4.60
3.98
4.15
3.86
4.05
4.15

S.D
0.47
0.78
0.54
0.64
0.60
0.85
0.80
0.66

แปรผล
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปจจัยดานการปฏิบัติงาน สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปริมาณผลกระทบรวมของผูควบคุม
งานกอสรางที่มีตอหนาที่ตาง ๆ ในการควบคุมงานกอสราง ที่มีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญมากสุด 3 ลําดับแรก คือ ดาน
เอกสารและสัญญา โดยมีคาระดับความสําคัญ 4.60 รองลงมาคือ ปจจัยดานบุคคล โดยมีคาระดับความสําคัญ 4.46 และ
ดานการบริหารจัดการโดยมีคาระดับความสําคัญ 4.15 ตามลําดับ

วิจารณและสรุปผล
สรุปผล
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการควบคุมงานกอสรางไดแก ดานบุคลากรสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 31- 40 ป ระดับ
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประสบการณทํางาน 1 - 10 ป เนื่องจากการควบคุมงานกอสรางตองมีความเขาใจ
วิธีการและกระบวนการงานกอสราง การเอาใจใสตอหนาที่ความคุมงานผูควบคุมงานตองมีวุฒิภาวะการเปนผูนํายอมทํา
ใหประสิทธิภาพการควบคุมงานกอสรางมีประสิทธิภาพและการที่ผูควบคุมงานและการที่ผูควบคุมงานกอสรางทําหนาที่
ควบคุมงานหลายโครงการพรอมกันสงผลตอการปฏิบัติหนาที่ กลาวคือจํานวนบุคลากรที่ทําหนาที่ควบคุมงานกอสรางไม
เพียงพอในการปฏิบัติงาน จึงควรสรรหาบุคลากรเพิ่ม และจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการกอสราง
ขั้นตอนการควบคุมงานกอสราง กฎหมายและสัญญาจางใหแกบุคลากรที่มีหนาที่ควบคุมงานกอสราง และควรเพิ่มฝาย
สํารวจ ออกแบบ เพื่อใหมีเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มาทําการสํารวจ ออกแบบ โดยตรงเพื่อใหเกิดความสมบรูณของแบบ
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กอสราง
การประเมินระดับความคิดเห็นของผูควบคุมงานกอสรางที่มีตอหนาที่ตาง ๆ ในการควบคุมงานกอสรางของ
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในดานความรูความเขาใจในงานวิศวกรรม โดยมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญเทากับ
4.53 ซึ่งอยูในระดับความคิดเห็น มากที่สุด
ผลกระทบรวมของปจจัยดานการปฏิบัติงาน ของระดับความคิดเห็นของผูควบคุมงานกอสรางที่มีตอหนาที่ตาง ๆ ในการ
ควบคุมงานกอสราง โดยภาพรวมของผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานการเงิน ระดับผลกระทบรวมสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อันดับที่ 1 การกําหนดราคากลางผิดพลาดตกหลน
ทําใหเกิดปญหาระหวางการกอสราง มีคาระดับผลกระทบรวม 4.30 อันดับที่ 2 ควรจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการใหแกผูควบคุมงานกอสรางเพื่อสรางขวัญและกาลังใจ มีคาระดับผลกระทบรวม 4.01 และอันดับที่ 3 มี
ปญหาการเงินระหวางการกอสรางเชน เจาของโครงการสรางขาดสภาพคลองในการทํางาน มีคาระดับผลกระทบรวม
3.97
ดานเอกสารสัญญาระดับผลกระทบรวมสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อันดับที่ 1 ปญหาแบบแปลนกับสภาพหนางาน
จริงขัดแยงกันอยูเสมอ แบบกอสรางที่มีความละเอียดถูกตองสามารถกอสรางไดจริงจะทําใหการกอสรางมีประสิทธิภาพ
มีคาระดับผลกระทบรวม 4.80 อันดับที่ 2 สัญญาจางที่รัดกุมทําใหผูควบคุมงานกอสรางสามารถแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองและอันดับที่ 3 วัสดุที่ใชในการกอสรางที่มีคุณภาพเปนไปตามที่ระบุในแบบกอสรางทําใหงานกอสรางมีคุณภาพดี
มีคาระดับผลกระทบรวม 4.60
ดานวัสดุระดับผลกระทบรวมสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อันดับที่ 1 ผูควบคุมงานไมรอบคอบปลอยปะละเลยใหมี
การใชวัสดุผิดประเภทสงผลกระทบตองานกอสราง มีคาระดับผลกระทบรวม 4.05 อันดับที่ 2 ขั้นตอนการขออนุมัติใชวัสดุ
ลาชา มีผลกระทบตอประสิทธิภาพงานกอสราง มีคาระดับผลกระทบรวม 3.98 และอันดับที่ 3 เครื่องมือและอุปกรณที่ใช
ในการกอสรางมีความเหมาะสมกับงานและอยูในสภาพที่เรียบรอย ใชงานไดดี มีคาระดับผลกระทบรวม 3.90
ดานการบริหารจัดการระดับผลกระทบรวมสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อันดับที่ 1 การสั่งผูรับจางใหแกไขงานมัก
พบปญหาไมยอมปฏิบัติตาม มีคาระดับผลกระทบรวม 4.38 อันดับที่ 2 เมื่องานกอสรางมีปญหาผูควบคุมงานมักถูก
แทรกแซงจากนักการเมืองทองถิ่นอยูเสมอ มีคาระดับผลกระทบรวม 4.30 และอันดับที่ 3 การเกิดเหตุหรืองานที่ไม
คาดการณลวงหนามีผลกระทบในงานกอสรางมีความลาชา มีคาระดับผลกระทบรวม 4.23
ดานลักษณะกายภาพของโครงการ ระดับผลกระทบรวมสูงสุดไดแก ผูปฏิบัติหนาที่ควบคุมงานเปนคนนอกพื้นที่
ทองถิ่น. มักมีผลตอการเดินทางมาควบคุมงานในวันหยุด มีคาระดับผลกระทบรวม 4.13 ที่เหลือไดแก การควบคุม
คุณภาพผูรับจาง เชน มีทีมงานที่มีความรูและความชํานาญในงานกอสรางทําใหงานมีคุณภาพดี มีผลตอประสิทธิภาพการ
ควบคุมงาน มีคาระดับผลกระทบรวม 3.58
ดานฝมือแรงงานและเครื่องจักรระดับผลกระทบรวมสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อันดับที่ 1 แรงงานที่ผูรับจางใชมี
มาตรฐานฝมือชั้นดี มีทักษะการชางกอสรางตามสัญญามาปฏิบัติงาน มีคาระดับผลกระทบรวม 4.58 อันดับที่ 2 แรงงาน
ของผูรับจางที่เปนตางดาวทําใหเกิดปญหาในการสื่อสารและควบคุมงานกอสราง มีคาระดับผลกระทบรวม 4.49และ
อันดับที่ 3 ทักษะในการทํางานของชางและแรงงานจะมีผลกระทบตอโครงการกอสราง มีคาระดับผลกระทบ 4.30
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วิจารณผล
ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการควบคุมงานกอสรางดานการปฏิบัติงาน ที่พบวามีผลกระทบตอการ
ควบคุมงานมากที่สุด ไดแก ความสมบูรณถูกตองของแบบกอสรางที่สามารถนําไปกอสรางไดจริง สัญญาจางที่รัดกุม การ
เอาใจใสตอการควบคุมคุณภาพวัสดุกอสราง การสงวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพ การประสานงานที่ดีทั้งภายในและภายนอก
จะสามารถควบคุมงานไดอยางราบรื่น และปญหาการถูกแทรกแซงจากนักการเมืองทองถิ่นมีผลกระทบมากเชนกัน ซึ่ง
กฎหมายใหอํานาจนักการเมืองทองถิ่นมากกวาการใหอํานาจขาราชการสวนทองถิ่นที่มีหนาที่โดยตรง ซึ่งขาราชการสวน
ทองถิ่นในฐานะผูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพรฑูรย ตันอุด
(2547) ศึกษาวิเคราะหเรื่องความสําคัญของปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพของโครงการกอสรางถนนขององคการบริหาร
สวนตําบล (อบต.) โดยใชการวิเคราะหแบบฟอรลทรี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพของโครงการ
กอสรางถนนขององคการบริหารสวนตําบล เรียงตามลําดับ 5 ลําดับ คือ ขาดผูรับผิดชอบดูแลควบคุมการใชงานและ
ผูใชงานมีพฤติกรรมการใชถนนที่ไมเหมาะสม ขาดเครื่องมือที่ไดมาตรฐานในการสํารวจ ระยะเวลาในการสํารวจมีจํากัด
ขาดแคลนงบประมาณในการสํารวจ ขาดบุคลากรในการสํารวย และ งานวิจัยของ ศิวพล สงวนนวล, (2548) จาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของสวนใหญเปนการศึกษาถึงกระบวนการการควบคุมงานกอสราง วิธีการควบคุมงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ และปญหาที่เกิดในงานกอสราง ซึ่งยังขาดปจจัยในเรื่องของความถี่ของการเกิดปญหาและความรุนแรงของ
ปญหาที่มีผลกระทบตอโครงการกอสราง จึงเปนที่นาสนใจของการศึกษาเพื่อกําหนดแผนหรือมาตรการในการปองกันการ
เกิดผลกระทบตอโครงการกอสรางใหเกิดประโยชนสูงสุด

กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาคน ควา ด ว ยตนเองครั้ง นี้ สํา เร็ จลุ ล วง ไดด ว ยดี ต องขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย ทุ ก ทา นใน
สาขาวิชาการบริหารงานกอสราง มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู และใหคําปรึกษา
ในเรื่องตาง ๆ ในการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้และขอขอบคุณ ชางโยธา นายชางโยธา นักบริหารงานชาง วิศวกร
เจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่ควบคุมงานกอสราง สังกัดองคการบริหารสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงรายทุกทานที่กรุณาสละเวลา
อันมีคาตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ รวมถึงองคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ที่มอบ
ทุนการศึกษาและใหโอกาสแกผูศึกษาจนจบหลักสูตรนี้ ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา การศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้จะ
เปนประโยชนตอเพื่อนรวมสาขาอาชีพ และผูที่สนใจทุกทาน หากการศึกษาคนควานี้ยังพอมีคุณคาและประโยชนบาง
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ปจจัยราคาที่ดินที่มีผลกระทบในการฟนฟูโครงการบานจัดสรรราง ตําบลแมกา
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
A Land Price Sensitivity In The Abandoned Real Estate Rehabilitaition In
Tumbon Maeka, Amphur Muang, Phayao Province, Thailand
จรัสพงษ จงถนอม 1* และ ธีระพจน ศุภวิริยะกิจ 2
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บทคัดยอ
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการจัดสรรที่พักอาศัยรางประเภทบานเดี่ยวชั้นเดียว รวม 103 แปลง เปน
กรณีศึกษาที่เนนถึงขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน โดยใชเกณฑมูลคาโครงการ
ปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสวนสวนผลประโยชนตอทุน (BCR) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ผลการศึกษาทางดาน
กฎหมายพบวา ผังโครงการนี้อยูภายใตขอกําหนดการจัดสรรที่ดินจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2545 และขอกฎหมายควบคุม
อาคารทุกประการ เมื่อพิจารณาความเปนไปไดทางการเงินโดยการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตาง ๆ เชน ราคาที่ดินที่รับซื้อคืน
สัดสวนการถือครองที่ดินของโครงการ สวนเงื่อนไขที่ใหผลตอบแทนดีที่สุด คือ ราคาที่ดินที่รับซื้อคืนมีราคา 2,000 บาท
ตอตาราวา และมีผูถือครองที่ดินเดิมรวมโครงการ 100% จากผลการศึกษาเงื่อนไขนี้พบวาโครงการจะมีมูลคาโครงการ
ปจจุบันสุทธิเทากับ 15.28 ลานบาท อัตราผลตอบแทนที่แทจริงของโครงการเทากับ 37.9% (มากกวาอัตราผลตอบแทนที่
คาดหวัง 20%) และอัตราสวนผลประโยชนตอทุน (BCR) เทากับ 1.12 โดยมีสวนล้ํามูลคาหุนเทากับ 11.89 บาท/หุน จึงสรุป
ไดวามีความนาสนใจที่จะลงทุนในโครงการบานจัดสรรรางตามกรณีศึกษานี้

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
1
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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 โครงการทางการเงินเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับผูประกอบการแลว ความรู
ทางดานสินเชื่อโครงการก็ยังมีสวนสําคัญในการชวยบริษัทอสังหาริมทรัพย ใหมีการเตรียมความพรอมในหลายๆ ดาน
ทั้งนี้ เพราะความรูทางสินเชื่อจะชวยใหผูประกอบการทราบถึงโครงสรางทางการเงินของโครงการ วามีความเปนไปไดใน
แงการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อหรือไม ซึ่งความรูทางสินเชื่อดังกลาว พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพย จํานวนมาก ยังขาด
ความรู ในหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ ในการพิจารณาการจัดสรร เปนเหตุให เกิดผลเสียหายตอโครงการหลายประการ
อาทิ เชน การลงทุนกอนลวงหนาในขณะที่ โครงการของตนขาดความเปนไปทางโครงสราง

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อกําหนดแนวทางในการฟนฟูโครงการบานจัดสรรราง ต.แมกา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
2. หาผลตอบแทนตามแนวทางการฟนฟูโครงการบานจัดสรรราง ที่ตําบลแมกา อ.เมือง จ.พะเยา

ขอบเขตของการวิจัย
1. แนวทางการฟนฟูโครงการ
1.1 ศึกษาตนทุนมาตรฐานของการฟนฟูโครงการอสังหาริมทรัพยแนวราบทุกรายการ อาทิเชน ตนทุนคาที่ดิน
คากอสราง ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ อีกทั้งตนทุนคาธรรมเนียมที่ปรึกษาตาง ๆ ในการดําเนินการฟนฟูโครงการดังนี้
1.2 การวิเคราะหทางดานการเงินของโครงการ การวิเคราะหความเปนไปไดดานการเงิน จะทําการประมาณ
กระแสเงินสดของโครงการ (Clash Flow) มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net PersentVlue,NPV) ตนทุนเงินทุนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
(Weighted Averrage Cost Capital,WACC) อัตราสวนผลประโยชนตอคาใชจาย (Benefit Cost Ratio,BCR) อัตรา
ผลตอบแทนภายในจากการลงทุน(InternalRate of Return,IRR) การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) และการ
หาราคาหุนมาเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการฟนฟูโครงการ
2. จัดทํารายละเอียดโครงการบานจัดสรร ต.แมกา อ.เมืองพะเยา จ. พะเยา ประเภทบานเดี่ยว 1 ชั้น ซึ่งจัดสรร
จํานวน 103 แปลง ตั้งอยูบริเวณถนนพหลโยธินพะเยา-ลําปาง บนพื้นที่โครงการ 27 ไร 3 งาน 88 ตารางวา
ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย
1. เพื่อเปนประโยชนตอการวางแผนการฟนฟูโครงการบานจัดสรร ใหสอดคลองกับสภาพเงื่อนไขตางๆ
2. เปนเครื่องมือในการตัดสินใจในการลงทุน การบริหารทางการเงินหลายดาน เชน ตัดสินใจลงทุนฟนฟู
โครงการ จัดโครงสรางสินเชื่อและบริหารควบคุมงบประมาณการฟนฟูโครงการ
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การเก็บรวบรวมขอมูล
โดยการคนควาจากเอกสารและงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของของหนวยงานที่เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
ขอมูลทางอินเทอรเนตรวมถึงตําราวิชาการเพื่อใชในการอางอิงประกอบการศึกษาโครงการ
สภาพแวดลอมของโครงการโดยทั่วไป
การวิเคราะหทําเลที่ตั้งของโครงการมีสวนสําคัญในการศึกษาศักยภาพของที่ดินที่ใชทําโครงการทั้งในดาน
การตลาด การศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน และกําหนดแผนการกอสราง โดยผูศึกษาไดทําการสํารวจ มีขอมูล
รายละเอียดดังนี้
1. ทําเลที่ตั้งโครงการตั้งอยูหางจากตัวเมืองพะเยาประมาณ 12 กิโลเมตร
2. มีความพรอมดานสาธารณูปโภค ไดแก ระบบไฟฟา ประปา การสื่อสาร และเสนทางคมนาคม มีรถประจํา
ทางผาน และมีรถโดยสารขนาดเล็กใหบริการเดินทางในบริเวณดังกลาว และยังมีศักยภาพในการเจริญเติบโตของเมือง
อยางรวดเร็ว
3. เปนที่ตั้งของหนวยงานราชการหลายหนวยงาน อาทิ ศูนยพัฒนาและฝมือแรงงานจังหวัดพะเยา สถานีวิจัย
ทดสอบพันธุสัตวพะเยา ศูนยอุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และสถานีวนวัฒนวิจัยแมกา กรมปาไม

ภาพ 1 แสดงผังที่ตั้งโครงการ
แผนผังโครงการ โครงการบานจัดสรร ตําบลแมกา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (ดังแสดงในภาพ 2)
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ภาพ 2 แสดงผังโครงการรูปแบบที่ 1

ภาพ 3แสดงผังโครงการ รูปแบบที่ 2

ภาพ 4 แสดงผังโครงการรูปแบบที่ 3
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ตาราง 5 แสดงอัตราสวนของที่ดนิ ทีใ่ ชในการพัฒนาโครงการ
รายการ
เนื้อที่ตามผัง
พื้นที่ขาย
พื้นที่ถนน
พื้นที่สวนสาธารณะ
พื้นที่ดินทั้งโครงการ

7,223.5
2,886.65
1,078.6
11,188.75

อัตราสวนของพื้นที่
ทั้งหมด(รอยละ)
64.56
25.8
9.64
100

ที่มา:จากการคํานวณผังของโครงการ

ภาพ 5 แสดงแบบแปลน
พื้นที่ใชสอยอาคาร

อาคารเพื่อแสดงขนาดและ
รูปแบบที่ 1

ภาพ6 แสดงแบบแปลนอาคารเพื่อแสดงขนาดและพื้นที่ใชสอยอาคาร รูปแบบที่ 2

ภาพ 7 แสดงแบบแปลนอาคารเพื่อแสดงขนาดและพืน้ ทีใ่ ชสอยอาคาร รูปแบบที่ 3
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การวิเคราะหดานกฎหมาย
- ใชขอมูลจากขอกําหนดการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2535 มากําหนดผังโครงการจัดสรรที่ดินที่ถูกตองตามขอ
กฎหมาย
-ใชขอมูลจากขอกําหนด ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงที่ออกความตาม
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร มากําหนดรูปแบบของอาคารใหถูกตองตามกฎหมาย
ตาราง 7 แสดงการตรวจสอบรายละเอียดและขอกําหนดการจัดสรรทีด่ ิน
การจัดสรรที่ดินขนาดกลาง
รายการ
รายละเอียดขอกําหนด
รายละเอียดการจัดสรร
บานเดี่ยว
ที่ดินแตละแปลงตองมีความกวาง และ ความ ที่ดิน แปลงที่ มีค วามกว างน อยที่สุด เท ากั บ
ยาวไมต่ํากวา 10 เมตร และเนื้อที่ไมต่ํากวา 50 7. 80 เมตร และมี เ นื้ อ ที่ ดิ น เท า กั บ 62 . 00
ตารางวา หากความกวาง และความยาวไมได ตารางวา
ขนาดตามที่ ร ะบุ ต อ งมี เ นื้ อ ที่ ไ ม ต่ํ า กว า 60
ตารางวา
ตัวอาคารของบาน หางจากเขตที่ดินทุกดาน
ตัวอาคารของบาน ตองหางจากเขตที่ดินทุก
ไมต่ํากวา 2.00 เมตร
ดานไมต่ํากวา 2.00 เมตร
ขนาดของถนน (ผิวจราจรและทางเทา)
ความกวางเขตทาง
ผิวจราจร(เมตร)
ทางเทา (เมตร)
รายละเอียด
(เมตร)
ดานปกเสาไฟฟา ดานตรงขาม
ขอกําหนด
รายละเอียด
การจัดสรร

12.00

6.00

ทางเขาหลักกวาง 14.00
ทางเขาแปลงยอย 8.00

ผิวจารจรทางเขาหลัก
กวาง 12.00
ผิวจารจรทางเขาแปลง
ยอยกวาง 6.00

ระยะหางระหวางแยกและที่กลับรถ
รายละเอียดขอกําหนด
ถนนแตละสายใหมคี วามยาว จากทางแยกหนึ่งถึงอีก
ทางแยกหนึ่งไมเกิน 300 เมตร และไมควรใหเปนแนว
ตรงยาวเกินกวา 600 เมตร
ที่กลับรถกรณีที่เปนรูปตัวแอล ตองมีความยาวสุทธิ
ของขาแตละดานไมต่ํากวา 5.00 เมตร และผิวจราจร
กวางไมต่ํากวา 4.00 เมตร

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00

1.00

รายละเอียดการจัดสรร
ทางเข าหลักและทางเข าแปลงยอ ยระยะหา งแตล ะ
แยกไมเกินขอกําหนดระยะหางระหวางทางแยกยาว
สุด 104 เมตร
จัดทําตามรายละเอียดขอกําหนด
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ขนาดของเสนผาศูนยกลางภายในทอระบายน้ําและบอพักทอระบายน้ํา
รายละเอียดขอกําหนด
รายละเอียดการจัดสรร
ขนาดของเสนผาศูนยกลางภายในทอระบายน้ําขนาด ขนาดของเส น ผ า ศู น ย ก ลางภายในท อ ระบายน้ํ า
เล็กสุดไมต่ํากวา 40 ซม.
ภายในโครงการขนาด 40 ซม.และ 60 ซม.
บานเดี่ยว ตองจัดใหมีบอพักทอระบายน้ําประจําทุก จัดทําตามรายละเอียดขอกําหนด
แปลงยอย
พื้นที่สวนกลาง
รายละเอียดขอกําหนด
รายละเอียดการจัดสรร
พื้นที่สวนกลาง เพื่อใชเปน สาธารณูปโภค และ
พื้นที่สวนกลาง เพื่อใชเปน สาธารณูปโภค และ
บริการสาธารณะคํานวณจากเกณฑรอยละ 5 ของ
บริการสาธารณะคํานวณจากเกณฑรอยละ 5 ของ
พื้นที่ขาย
พื้นที่ขาย 361.175ตร.วา
แตการจัดสรรไดกันพื้นที่ไว 1,078.6 ตร.วา

ผลการวิเคราะหการลงทุน
การวิเคราะหความเปนไปไดการลงทุนในโครงการจะตองวิเคราะหโครงการจากแผนการขายที่คาดวาจะทําได ซึ่ง
จะชวยใหคาดการณรายไดที่รับเขามาและตนทุนรวมที่จายออกไป และตนทุนของโครงการจะไดใกลเคียงความถูกตองมาก
ที่สุดโดยใชเครื่องมือทางการเงินเปนเกณฑในการตัดสินใจวามีความคุมคาและความเหมาะสมในการลงทุนหรือไม โดย
แบงการศึกษาไดเปน 4 กรณี ดังนี้การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินใหผลลัพธ ดังตาราง3
กรณีศึกษาที่ 1 เจาของที่ดินทุกรายนําที่ดินขายคืนใหโครงการในราคา 2000 บาทตอตารางวา ผูลงทุนพัฒนา
โครงการวางแผนการขายบานใหหมดภายใน 2 ป โอนหมดภายใน 3 ป โดยมีแผนการขายดังตารางดานลางนี้
กรณีศึกษาที่ 2 เจาของที่ดินทุกรายนําที่ดินเปลาขายใหแกผลู งทุนในราคาที่สูงกวากรณีที่ 1 ราคา 3,000 บาทตอ
ตารางวา โดยมีแผนการขายเชนเดียวกับกรณีแรก
กรณีศึกษาที่ 3 เจาของที่ดินประมาณ 75% นําที่ดินเปลาขายใหแกผูลงทุนในราคา 2,000 บาทตอตารางวา อีก
25% เจาของที่ดินไมนําที่ดินเขารวมโครงการ แตรวมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (รวมชําระคาระบบสาธารณูปโภคกลาง)
กรณีศึกษาที่ 4 เจาของที่ดินประมาณ 75% นําที่ดินเปลาขายใหแกผูลงทุนในราคา 2,000 บาทตอตารางวา อีก
25% เจาของที่ดินไมนําที่ดินเขารวมโครงการ และไมรวมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ไมขายไมรวม ไมจาย)
ประมาณการการขาย โดยปริมาณบานทั้งหมด 103 หลัง แบงเปนบานแตละรูปแบบ ดังนี้
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รูปแบบที่ 1จํานวน 90 หลัง รูปแบบที่ 2 จํานวน 4 หลัง และรูปแบบที่ 3 จํานวน 9 หลัง

สมมุติ ฐาน

ตาราง
จํานวนบานที่ขายไดในแตละเดือน
แผนการ
ขาย
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
(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

จากการจัดทําประมาณการกระแสเงินสดของโครงการสามารถสรุปไดดังนี้
ตาราง 3 สรุปรายละเอียดตนทุนของ รายรับจากโครงการและผลตอบแทน
กรณีศึกษา ที่
1
2
2
ราคารับซื้อที่ดินโครงการ(บาท/วา )
2,000
2,000
เจาของที่ดินเขารวมโครงการ
100%
75%
เจาของที่ดินรวมจายสาธารณูปโภค
0%
ราคาขายที่ดินโครงการ(บาท/วา2)
ราคาขายพื้นที่ใชสอยในบาน (บาท/ม2)
ระยะเวลาขายหมดโครงการ (เดือน)
24
24
ระยะเวลาของโครงการ (เดือน)
36
36
เงื่อนไข รอยละการเบิกเงินกู
- เงินกูคาที่ดินโครงการ
70%
70%
- เงินกูคาสาธารณูปโภค
70%
70%
- เงินกูคากอสราง
70%
70%
คืนเงินตนรอยละ x ของเงินโอน
65%
65%
เงินลงทุนทั้งสิ้น(ลานบาท)
12.857
11.564
กระแสเงินสดสุทธิ (ลานบาท)
39.771
25.680
เงินกูโครงการ (ลานบาท)
97.077
76.321
อัตราดอกเบี้ยที่คาดหวัง
20%
20%
ดอกเบี้ยจายที่ MLR 7.875 %
3.014
2.800
มูลคาโครงการ NPV (ลานบาท)
15.28
9.602
BCR
1.12
1.09
IRR(%)
37.9%
37.0%
ราคาหุน (บาท/หุน)
21.89
18.30
สวนล้ํามูลคาหุน (บาท/หุน)
11.89
8.30
786

3
4,000
100%
-

4
4,000
75%
0%

24
36

24
36

70%
70%
70%
65%
18.201
22.857
107.190
20%
5.191
3.885
1.03
21.6%
12.13
2.13

70%
70%
70%
65%
18.195
13.332
83.906
20%
4.277
-0.803
0.99
15.4%
9.56
-0.44

วิจารณและสรุปผล
ผลจากการศึกษาประมาณการงบกระแสเงินสดของโครงการโดยละเอียดพบวาแตละกรณีศึกษาใหผลตอบแทนจากการ
ลงทุนดังนี้
1. กรณีแรกเจาของที่ดินนําที่ดินทุกรายขายคืนใหโครงการในราคา 2000 บาทตอตารางวา และโครงการ
สามารถขายบา นจั ด สรรไดห มดภายในระยะเวลา 24 เดื อ น ใช เวลาดํ า เนิน การจนถึ ง โอนกรรมสิ ท ธิ์ เสร็ จ สิ้ นภายใน
ระยะเวลา 36 เดือน โดยมีเงื่อนไขชําระคืนเงินกูใหกับสถาบันการเงิน 65% ของเงินโอนกรรมสิทธิ์ ใชเงินกูจากธนาคาร
รอยละ 70 พบวาโครงการนี้นาสนใจลงทุนมาก จากการคาดหวังวาจะไดผลตอบแทนโครงการ 20% นอกจากนี้ยังให
มูลคาโครงการ(NPV) ที่เปนบวกอีกเทากับ15.28 ลานบาท คา BCR เทากับ 1.12 และผลตอบแทนที่แทจริงอยูที่ 37.9% มี
สวนล้ํามูลคาหุน 11.89 บาท
2. กรณีที่สอง เจาของที่ดินประมาณ 75% นําที่ดินเปลาขายใหแกผูลงทุนในราคา 2,000 บาทตอตารางวา
อีก 25% เจาของที่ดินไมนําที่ดินเขารวมโครงการ แตรวมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (รวมชําระคาระบบสาธารณูปโภค
กลาง)จะเห็นวาโครงการนี้ใหผลตอบแทนไมดอยไปกวากรณีที่ 1 เนื่องจากสวนที่เปนสาธารณูปโภค เจาของแปลงที่ดินรวม
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จายเชนเดียวกับโครงการมูลคาโครงการ(NPV) ที่เปนบวกอีก เทากับ 9.60 ลานบาท คา BCR เทากับ1.09 และ
ผลตอบแทนที่แทจริงอยูที่ 37.0% มีสวนล้ํามูลคาหุน 8.30 บาท
3. กรณีที่สาม เจาของที่ดินทุกรายนําที่ดินเปลาขายใหแกผูลงทุนในราคา 4,000 บาทตอตารางวา โดยมี
แผนการขายเช น เดี ย วกับ กรณี แ รกและโครงการสามารถขายบ า นจั ด สรรได ห มด และใช เวลาดํ า เนิ น การจนถึ ง โอน
กรรมสิทธิ์เสร็จสิ้นเชนเดียวกับกรณีที่ 1 ผลการวิเคราะหพบวา แมนราคาที่ดินจะสูงขึ้นก็ตาม โครงการนี้ยังใหความสนใจ
ลงทุนอยู ผลตอบแทนโครงการ 21.6% เงินในสวนของผูลงทุนยังใหผลมากวา 20% นอกจากนี้ยังใหมูลคาโครงการ(NPV)
ที่เปนบวกอีกเล็กนอย 3.885 โดยมีสวนล้ํามูลคาหุน 2.13 บาทตอหุน
4. กรณีที่สี่ เจาของที่ดินประมาณ 75% นําที่ดินเปลาขายใหแกผูลงทุนในราคา 4,000 บาทตอตารางวา
อีก 25% เจาของที่ดินไมนําที่ดินเขารวมโครงการไมรวมจายระบบสาธารณูปโภค จะเห็นวาโครงการนี้เริ่มใหผลตอบแทน
ไมนาสนใจ มูลคาโครงการ(NPV) ที่เปนลบเล็กนอยเทากับ -0.803 ลานบาท คา BCR เทากับ 0.99 และผลตอบแทนที่
แทจริงอยูที่ 15.4% มีสวนล้ํามูลคาหุน -0.44 บาท
ขอเสนอแนะ
โครงการอสังหาริมทรัพยประเภทบานจัดสรร ที่ทําการศึกษาตามเงื่อนไขทั้งเรื่องราคาที่ดิน 2,000 และ 4,000
บาทตอตารางวา หรือ การเขารวมโครงการของเจาของที่เดิมโดยไมยินดีชําระระบบสาธารณูปโภค ผลที่ไดจากการ
วิเคราะหกระแสเงินสดของโครงการ พบวาเงื่อนไขที่ใหผลตอบแทนดีที่สุด คือ การที่เจาของโครงการสามารถไดที่ดินราคา
ไมแพง 2,000 บาทตอตารางวา โดยสรางผลตอบแทนไดถึง 37.9% และแมวาเจาของที่ดินเดิมจะไมรวมชําระคา
สาธารณูปโภคสวนกลางรอยละ 25% โครงการเชนนี้ก็ยังสรางความนาสนใจในการลงทุนที่ตองการผลตอบแทนไมนอย
กวารอยละ 20% สวนกรณีที่ไดราคาที่ดิน 4,000 บาทตอตารางวา และไมเขารวมโครงการ จะใหผลตอบแทนนอยกวาที่
คาดหวังเล็กนอย โดยมีสวนล้ํามูลคา -0.44 บาทตอหุน
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ระบบบริหารจัดการการประเมินผลชั้นเรียนผานเว็บไซต
The content management system of the grade evaluation
หัชราดล มูลเมือง 1* และสาคร เมฆรักษาวนิช2
27

Hucharadol Moolmuang1* and Sakorn Mekruksavanich2
บทคัดยอ
การวิจัยนี้ ไดพัฒนาระบบบริหารจัดการการประเมินผลชั้นเรียนผานเว็บไซต กรณีศึกษา โรงเรียนหวยสัก
วิทยาคม เพื่อนําไปใชเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการในโรงเรียน โดยในสวนของโปรแกรมมีระบบงานยอย 13 ระบบ
ประกอบดวย ระบบจัดการกลุมรายวิชา รายวิชา ประมวลรายวิชา การคิดเกรด ระดับชั้น เทอมการศึกษา หองเรียน
นักเรียน การลงทะเบียน การใหคะแนน การสอบ การเก็บคะแนน การใหเกรด และระบบการออกรายงานทางหนาจอ ซึ่ง
ระบบถูกพัฒนาขึ้นดวยภาษา PHP เชื่อมตอกับฐานขอมูล MySQL ทําการเชื่อมตอกับ CMS Joomla ระบบที่ติดตั้งขึ้นและ
แสดงขอมูลของนักเรียนแตละคน เพื่อใหสามารถเขาดูผลการเรียนอยางรวดเร็ว สะดวกและมีประสิทธิภาพ มีความพึง
พอใจในระดับพึงพอใจมากหรือ 3.88
คําสําคัญ: การประเมินผล

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 subsystem 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
การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนองคประกอบที่สําคัญของกระบวนการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน ซึ่งจะ
ใชการวัดและประเมินผลออกมาเปนระบบตัวเลข 8 ระดับ คือ (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) ซึ่งในแตละระดับผลการเรียนนั้นสามารถบงชี้ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของรายวิชาตางๆ
อยางไรก็ตาม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาประยุกตใชกับกระบวนการแระเมินการเรียนการสอนใน
ประเทศไทยนั้น ยังมีอยูในวงจํากัด และไมแพรหลาย สงผลใหผูสอนมีภาระตองจัดการกับเอกสารและรายละเอียดการ
ประเมินจํานวนมากในกระบวนการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา นอกเหนือจากภาระการสอนที่ตองทําหนาที่อยู
แลว สงผลใหผูสอนไมสามารถใหเวลาในการทุมเทการใหความรูใหกับนักเรียน นักศึกษาไดมากเทาที่ควร
ดวยเหตุนี้เอง ผูพัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการการประเมินผลชั้นเรียนทางเว็บไซตขึ้นบน
CMS JOOMLA เพื่อใชในการวัดและประเมินผล ตลอดจนสําหรับผูที่ไมมีความรูในการเขียนโปรแกรมสามารถนํามาใชกับ
การศึกษาได และครู อาจารยที่สามารถนําระบบนี้มาใชประโยชนในการบันทึกผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาตอไปได

สมมติฐานของการวิจัย
หนวยการเรียนรูเปนชองที่ใชในการกรอกคะแนนเก็บของนักเรียน เชน คะแนนจิตพิสัย คะแนนใบงาน คะแนน
สอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค และผูสอนสามารถนําสถิติในแตละภาคเรียนมาวิเคราะหวานักเรียนดี หรือออนใน
ดานใด และสามารถเปนประโยชนในการปรับกลยุทธทางการเรียนการสอน

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบประเมินผลชั้นเรียนผานเว็บไซต โดยที่ระบบสามารถนําคะแนนที่ไดหลังจากครูผูสอนไดบันทึก
คะแนนในแตละหนวยเรียบรอยแลวมาตัดสินผลการเรียนในแตละรายวิชาได

วิธีการศึกษา
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาพัฒนาและออกแบบระบบบริหารจัดการการประเมินผลชั้นเรียนผานเว็บไซต
กรณีศึกษาโรงเรียนหวยสักวิทยาคม ผูวจิ ัยไดทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาระเบียบและหลักเกณฑ การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
2. เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ และรวบรวมความตองการของผูใ ชที่ตองการแกไขจากปญหาที่เกิดขึ้น
จากระบบงานปจจุบัน
3. วิเคราะหและออกแบบ ทําการวิเคราะห เครื่องมือที่มีอยูเดิมกับความตองการที่ไดทําการ สัมภาษณ แลวทํา
การออกแบบ ER-Diagram และฟงกชั่นงาน
4. พัฒนาและทดสอบ ทําการพัฒนาเครื่องมือตาม Diagram ที่ไดทําการวิเคราะหและออกแบบเอาไวและทําการ
ทดสอบขอผิดพลาด
5. ทดลองใชงานระบบ
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6. เก็บผลการทดลองใชงาน ขอผิดพลาดหรือ ขอเสนอแนะจากผูทดลองใชนํ าผลที่ไดจากการทดลองใช มา
รวบรวมและวิเคราะหปญหา
7. แกไขขอผิดพลาดและขอเสนอแนะของผูทดลองใชทําการแกไขปญหาและขอผิดพลาดจากผลการทดลองใช
งาน
8. นําระบบที่พัฒนาขึ้นมาใชกับการวัดและประเมินผล โรงเรียนหวยสักวิทยาคม
9. ทําการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของระบบระบบบริหารจัดการการประเมินผลชั้นเรียนผาน
เว็บไซต กรณีศึกษาโรงเรียนหวยสักวิทยาคม
10. ทําการสรุปผลการศึกษา

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
ในขั้นตอนการวิเคราะหและออกแบบระบบนั้น เปนขั้นตอนที่จะแสดงใหเห็นวาระบบมีโครงสรางอยางไรและมี
วิธีการดําเนินงานอยางไร ในการออกแบบระบบจะอางอิงถึงการทํางานบนระบบ Eschool ที่ทํางานบน CMS Joomla โดย
ระบบจะนําขอมูลที่ตองการจัดเก็บ เชน ชื่อ กลุมสาระ วิชาเรียน ปการศึกษา ระดับชั้น และคะแนน เปนตน มาบันทึกลง
ฐานขอมูลเพื่อทําการจัดเก็บ และประมวลผลเพื่อแสดงผลการเรียนผานทางหนาเว็บไซต
แผนภาพบริบท (Context Diagram)
แผนภาพแสดงขอมูลของระบบ แสดงความสัมพันธระหวางระบบกับขอมูลที่เกี่ยวของโดยขอมูลในแผนภาพแสดง
ใหเห็นถึงการไหลของขอมูลโดยมีผูดูแลระบบและครูผูสอนเปนผูใชงาน ผูดูแลระบบสามารถทําการสรางผูใช (ครูผูสอน)
จากนั้น ครูผูสอนทํางานนําขอมูลเขา แลวแสดงผลออกทางหนาจอ และหากกรอกขอมูลครบถวน ขอมูลคะแนนของ
นักเรียนจะแสดงออกมาทางหนาจอทันที

เพิ่มข้อมูลในระบบ
รองขอขอมูลจากระบบ

ฐานขอมูล
Joomla

ผลการร้องขอข้อมูล

0
ระบบบริหารจัดการ
การประเมินผลชั้นเรียน
ผานเว็บไซต

ผลการเพิ่มขอมูล
กรอกคะแนน
ผลการประมวนผล

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพที่ใชในการอธิบายภาพรวมของระบบ ER-Diagram
ของระบบบริหารจัดการการประเมินผลชั้นเรียนผานเว็บไซต
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ผูใชงานระบบ

ภาพที่ 2 แสดงโครงสรางและความสัมพันธของขอมูล ER-Diagram ผลการออกแบบสวนติดตอกับผูใช
การวิเคราะหและออกแบบสวนติดตอกับผูใชระบบบริหารจัดการการประเมิลผลชั้นเรียนผานเว็บไซต กรณีศึกษา
โรงเรียนหวยสักวิทยาคม ผูศึกษาคนควาไดออกแบบสวนติดตอกับผูใชงานระบบไวดังนี้
1. ดานหนาเว็บจะมีสวนของเมนูอยูดานซายมือและพื้นที่สําหรับแสดงขอมูลผลการเรียน
แสดงชื่อของระบบ
แสดงผลการเรียนของผูเรียน

Log in

ภาพ 3 แสดงหนาลงชื่อเขาระบบและชื่อของระบบ (Frontend)
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2. สวนการจัดการขอมูล (Backend) ของระบบบนเมนูภาษาไทย

ภาพ 4 แสดงสวนจัดการขอมูลของระบบ (Backend)

ผลการทดลอง
ในการทดลองผูใ ชระบบบริหารจัดการการประเมิลผลชั้นเรียนผานเว็บไซต กรณีศึกษา โรงเรียนหวยสักวิทยาคม
ไดทําการทดลองเปน 2 รูปแบบคือ
- การเก็บคะแนนเก็บเปน 1 หนวย โดยน้ําหนักคะแนนอยูที่ 100%
- การเก็บคะแนนเก็บออกเปน 2 หนวย โดยน้ําหนักคะแนนอยูที่หนวยละ 50%
1. แบบการเก็บคะแนนเก็บเปน 1 หนวย
กําหนดน้ําหนักของคะแนน โดยแบงคะแนนเก็บ 60% ,กลางภาค 20%,ปลายภาค 20%

ภาพที่ 5 แสดงแผนการเก็บคะแนน Scoring Plans
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เมื่อกรอกคะแนนครบทุกชองแลวระบบจะแสดงผลการเรียน

ภาพที่ 6 แสดงการประเมินผลจากการรวมคะแนน
2. แบบการเก็บคะแนนเก็บเปน 2 หนวย
กําหนดน้ําหนักของคะแนนเก็บ โดยแบงเปน 2 หนวย หนวยละ 50%

ภาพที่ 7 แสดงแสดงการใหน้ําหนักของคะแนนเก็บ
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เมื่อกรอกคะแนนครบทุกชองแลวระบบจะแสดงผลการเรียน

ภาพที่ 8 แสดงการประเมินผลจากการรวมคะแนน

ผลการวิเคราะหแบบประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของระบบ
จากการรวบรวมวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเจาหนาที่บุคลากรที่เกี่ย วของในงานควบคุมตรวจสอบระบบ
เครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเชียงรายจํานวน 24 ชุด นํามาประมวลผลและวิเคราะหในเชิงคุณภาพและแปล
ความหมายของขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละใหไดผลของการใชโปรแกรมเพื่อการพัฒนาปรับปรุง ผลการวิเคราะหขอมูล
ตามวั ต ถุ ป ระสงค ดั ง นี้ การศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการใช ร ะบบบริ ห ารจั ด การการประเมิ น ผลชั้ น เรี ย นผ า นเว็ บ ไซต
กรณีศึกษา โรงเรียนหวยสักวิทยาคมไดกําหนดความพึงพอใจเปน 5 ระดับ ไดแก พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปาน
กลาง พอใจนอย พอใจนอยที่สุด โดยใหน้ําหนักในแตละระดับไวดังนี้
พอใจมากที่สุด
เทากับ 5
พอใจมาก
เทากับ 4
พอใจปานกลาง
เทากับ 3
พอใจนอย
เทากับ 2
พอใจนอยที่สุด
เทากับ 1
ข อ มู ล ระ ดั บ ค วา มพึ งพ อใจ ได ทํ า กา รหา ค า เฉ ลี่ ยค ะแ นน ค วา มพึ งพ อใ จ เป นรายก ลุ ม จา กสู ต ร
คะแนนเฉลี่ยรายกลุม = (5xความถี่ระดับมากที่สุด) + (4xความถี่ของระดับมาก) + (3xความถี่ระดับปานกลาง) +
(2xความถี่ของระดับนอย) + (1xความถี่ของระดับนอยที่สุด) / จํานวนทั้งหมด (จํานวนคน)
การวิเคราะหขอมูลจะทําการวิเคราะหโดยการหาคารอยละ หาคาเฉลี่ย (Mean) แปลคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ใชเกณฑ ดังนี้
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คะแนนคาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพอใจมากที่สุด
คะแนนคาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพอใจมาก
คะแนนคาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนคาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
คะแนนคาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สดุ

เกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะหขอ มูลอยูในระดับขอมูลอยูในระดับ 3.50 ขึ้นไป ถือวาผานเกณฑการประเมิน
ตาราง 1 แสดงขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
รายการ
จํานวน(คน)
คิดเปนรอยละ
ชาย
20
37.04
หญิง
34
62.96
รวม
54
100
ตาราง 1 แสดงขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 34
คนคิดเปนรอยละ 62.96 และเปนเพศชาย 20 คน คิดเปนรอยละ 37.04
ตาราง 2 แสดงขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามชวงอายุ
ชวงอายุ
จํานวน(คน)
25 – 45 ป
33
46 – 60 ป
21
รวม
54

คิดเปนรอยละ
61.11
38.89
100

ตาราง 2 แสดงขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามชวงอายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในชวง
อายุ 25-45 ป 33 คน คิดเปนรอยละ 61.11 รองลงมา ชวงอายุ 46-60 ป คิดเปนรอยละ 38.89
ตาราง 3 แสดงขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
จํานวน(คน)
ปริญญาเอก
0
ปริญญาโท
12
ปริญญาตรี
42
ต่ํากวาปริญญาตรี
0
รวม
54
797

คิดเปนรอยละ
0
22.22
77.78
0
100

ตาราง 3 แสดงขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามวุ ฒิการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 42 คน คิดเปนรอยละ 77.78 รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ
22.22

ตาราง 4 แสดงการประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบ

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก

ปานกลาง

ลักษณะในการใชงานโปรแกรมในดานตาง ๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ความสะดวกตอการใชงานของผูใช
ความสวยงามของเว็บเพจ
ชวยลดขั้นตอนการทํางาน
ชวยลดระยะเวลาในการทํางาน
การจัดวางเมนูการใชโปรแกรม
บนจอภาพเหมาะสม
หนาตางการใชงานโปรแกรม
ไมซับซอนเขาใจงาย
ความถูกตองของการประมวลผล
ของระบบ
ความสมบูรณของขอมูลที่รายงาน
ไดสารสนเทศตรงความตองการของผูใช
สามารถเปนตัวอยางหรือแนวทางในการ
พัฒนาโปรแกรมอื่น ๆ
สามารถใชเปนแหลงขอมูลประการ
การติดสินใจ และการประเมินผล
การใชงานคูมือการใชโปรแกรม

นอย
22
10

คาเฉลี่ย
นอยที่สุด

7
4
14
12
21

22
30
36
17

25
18
10
6
16

3.72
3.55
4.07
4.11
4.09

16

22

16

2

13

25

4

2.68

10
18
23

15
27
20

27
9
11

2

3.68
4.16
4.22

21

27

6

4.27

19

23

12

4.12

4.00

สรุปผลการประเมินความพอใจในการใชงานระบบบริหารจัดการการประเมินผลชั้นเรียนผานเว็บไซต กรณีศึกษา
โรงเรียนหวยสักวิทยาคม จากมากไปหานอยพบวาคาเฉลี่ยอยูในระดับความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ยรวม 3.88 ซึ่งถือวาผาน
เกณฑการประเมินและเมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวาสามารถใชเปนตัวอยางหรือแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อ
ใชกับสถานศึกษาอื่น
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สรุปผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมขอมูลฐานความรูและความตองการ นํามาวิเคราะหและออกแบบ โดยสามารถแบงเปน
ระบบยอยได 13 ระบบ และการแสดงผลทางหนาจอ ผูศึกษาไดทาการพัฒนาระบบ โดยการสรางตารางฐานขอมูลโดยใช
phpMyAdmin เปนเครื่องมือในการจัดการระบบฐานขอมูลของ MySQL ทําการติดตั้เว็บไซตดวย CMS Joomla และใชภาษา
PHP ในการควบคุม การทํางานของระบบผานโปรแกรม Eclipseและติดตอกับฐานขอมูล
ผูศึกษาไดทําการพัฒนาแลวนําเสนอ ระบบกับกลุมผูใชงานเพื่อทดสอบการทํางาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบจาก แบบสอบถามผลการพัฒนาระบบพบวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวคือ ครูผูสอนสามารถทําการสราง
นําขอมูลเขาและบันทึกเพื่อดูรายงานผลทางหนาจอได และในสวนของผูบริหารสามารถนําขอมูลจากระบบมาชวยในการ
ตัดสินใจพิจารณาในการวางแผนนโยบายการใหบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การจั ด การความรู ที่ ส อดคล อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหน ว ยงานใน
มหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบการจัดการความรูที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 300 คน จากหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 16 หนวยงาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญเปนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมการจัดการความรู รอยละ 52.4
เปนเพศหญิง รอยละ 62.4 สังกัดคณะสหเวชศาสตร รอยละ 14 มีประสบการณทํางานตั้งแต 2–5 ป รอยละ 47.6 ดาน
ปจจัยที่เอื้อตอการจัดการความรู พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก ผูบริหารกําหนดใหการจัดการความรูเปนกลยุทธที่สําคัญ
ในการดําเนินงานที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการสงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรแสวงหาความรู
เชน การฝกอบรม การสัมมนา หรือดูงาน และนําความรูนั้นมาประยุกตใชในการดําเนินงานที่สอดคลองกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนนักปฏิบัติ พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก มีการกําหนดประเด็น
ความรูและเปาหมายของการจัดการความรูสอดคลองกับพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต มีการกําหนดประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน วัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู พบวาภาพรวมอยู
ในระดับมาก มีการนําความรู ทักษะที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีจากผูนําความรูมาปรับใชในการดําเนินงานที่สอดคลองกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา มา
ปรับใชในการประกันคุณภาพการศึกษาในปตอไป
คําสําคัญ: การจัดการความรู มหาวิทยาลัยพะเยา
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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 ซึ่งสงผลใหองคการทั้งภาครัฐและเอกชนจําเปนตองมีการปรับบทบาทหนาที่และ
พฤติกรรมตาง ๆ เพื่อการอยูรอด และรักษาความเปนเลิศใหยั่งยืน กลยุทธที่สําคัญประการหนึ่งคือ การใหความสําคัญกับ
“ความรู” ซึ่งความรูเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพ โดยใชความรูในการพัฒนาการทํางาน
และแกไขปญหาใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นความรูจึงเปนทรัพยสินที่สําคัญขององคกร ความรูชวยใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงดานขอมูลขาวสาร ความรูอยางรวดเร็ว และมี
ความรูเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก เรียกไดวาเปนสังคมฐานความรู (Knowledge-based society) ที่ใชความรูเปนฐานในการ
พัฒนาประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ความรูแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ความรูที่อยูในตัวตน เปน
สติปญญาความคิดที่อยูในสมอง ยังมิไดจัดการใหอยูในรูปที่ผูอื่นนําไปใชได และอีกประเภทหนึ่งคือความรูที่มีการบันทึก
จัดเก็บในสื่อทุกประเภทอยางเปนระบบ มีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนตาง ๆ ในวงกวาง ซึ่งความรูประเภทแรกที่อยู
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ในตัวคน เปนความรูที่มีความสําคัญยิ่ง เพราะบุคคลที่ทํางานมาเปนเวลานาน จะแสวงหาความรู สะสม สังเคราะหสราง
เปนปญญาความรู หลักการความคิดความชํานาญ ทักษะ วิธีการปฏิบัติงาน แตไมมีการบันทึก จัดเก็บ องคกรจึงขาด
ความรูที่เ ปนฐานสําคัญตองพัฒ นาบุคลากรใหม สรางคนใหมตลอดเวลา นับเปนปญหาสําคัญในการพัฒ นาองคกร
(คณะกรรมการบริหารสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย, 2548 หนา 8) ดวยเหตุนี้ ทําใหการบริหารความรูหรือการ
จัดการความรู จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญในสังคมปจจุบันไมวาจะเปนหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือแมกระทั่ง
สถานศึกษาตางก็ใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวเปนอยางมาก
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบดวย 1.ระบบการพัฒนาคุณภาพโดยการใช
QA2KM ในกระบวนการประกันคุณภาพ เพื่อสรางประชาคมที่มีวัฒนธรรมในการเรียนรู ไปสูองคกรแหงการเรียนรูที่เปน
พลวัต มีการกําหนดเปาหมายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและหนวยงานระดับคณะรวมกัน คือ คาเฉลี่ยผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ≥ 4.51 และ
คาเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกฎเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ≥ 3.51 เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว กองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษาไดนํากระบวนการ QA2KM มาใชในกระบวนการวางแผน โดยกําหนดกิจกรรมที่ตองดําเนินการตาม
เกณฑในแตละตัวบงชี้ มอบหมายผูที่เกี่ยวของรับผิดชอบแตละกิจกรรม และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้รวมกัน
เพื่อใหผลการประเมินในภาพรวมบรรลุเปาหมายที่กําหนด 2. ระบบการตรวจสอบคุณภาพ โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อครบรอบ 6 เดือนและ 9 เดือน
เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ และใชกระบวนการ QA2KM เพื่อเรงรัดใหการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนดในขอ 1 ทั้งระดับตัวบงชี้และระดับภาพรวม 3.ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ มหาวิทยาลัยไดกําหนดระบบในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจะจัด
ประเมินหนวยงานระดับคณะภายในเดือนกรกฎาคม และระดับมหาวิทยาลัยภายในเดือนสิงหาคมของทุกป เพื่อนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยใชกระบวนการ QA2KM รวมกันอีกครั้งหนึ่ง
เพื่ อ นํ า ผลการปรั บ ปรุ ง เสนอคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และสภามหาวิ ท ยาลั ย ให ค วามเห็ น ชอบและให
ขอเสนอแนะตามที่เห็นสมควร (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2555)
มหาวิทยาลัยพะเยามีการสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนําการจัดการความรูมา
เปนเครื่องมือในการพัฒนางานดานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหทุกหนวยงานไดเรียนรูการดําเนินการจัดการความรู
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่นําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน โดยในรางแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ.2558-2561 ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหาร แผนงานดานการจัดการความรู ไดมีการกําหนดกลยุทธไว 4
กลยุทธ ดังนี้ กลยุทธที่ 1 Target Setting : กําหนดเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานใหเปนที่รับรูทั่วกัน โดยตองมี
เปาหมายและแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน กลยุทธที่ 2 Innovate KM Tools : สรางนวัตกรรมเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการนํา KM ไปประยุกตใชไดโดยงาย โดยตองมีทั้งเวทีจริงและเวทีเสมือนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน กลยุทธที่ 3
Personal Mastery : สรางคนใหมีความรู และศรัทธาในการประยุกตใช KM โดยหนวยงานและบุคลากรจะตองสามารถใช
KM เปนเครื่องมือในการพัฒนางาน กลยุทธที่ 4 Appreciate Success and Failure : ติดตามสรางขวัญกําลังใจใหกับ
คนทํางานใหเกิดการเรียนรูตลอดเวลา โดยตองมีการประยุกตใช KM ในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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มหาวิทยาลัยใหความสําคัญทางดานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีการกําหนดนโยบายในการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพไววาทุกหนวยงานจะตองผานเกณฑการประเมินตามเกณฑของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทั้งนี้ สวนงานระดับคณะจะตองไดรับผลการประเมินในระดับดีมาก ไมนอยกวารอยละ 50
จากนโยบายดังกลาวจึงเปนประเด็นที่ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา คนควาหาความรู ความจริงเกี่ยวกับระบบการ
จัดการความรูที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา วามีระบบการ
จัดการความรูที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยางไร ผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะเปนขอมูลสารสนเทศที่
สําคัญยิ่งตอการพัฒนาระบบการจัดการความรูของหนวยงานในมหาวิทยาลัย ในการยกระดับและสรางมาตรฐานการ
จัดการความรู จากแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อการสงเสริมการดําเนินการจัดการความรูที่สอดคลองกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของหนวยงานทุกระดับ ทั้งผูบริหาร ผูปฏิบัติงานการจัดการความรู
และบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ อันจะนําไปสูการแสวงหาวิธีการ และพัฒนาระบบการจัดการความรูใหสอดคลองการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และสนองตอบนโยบายไดอยางครบถวน และเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัยพะเยา ตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาระบบการจัดการความรูที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานในมหาวิทยาลัย
พะเยา

กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม
แนวคิดของระบบการจัดการความรู
1.ปจจัยที่เอื้อตอการจัดการความรู (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 ติ
(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)

ผูใหขอมูลสําคัญ
1. ผูบริหาร
2. ผูรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
3. ผูรับผิดชอบงานดานการจัดการความรู
4. บุคลากรที่เขารวมกิจกรรมการจัดการความรู
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชศึกษา ไดแก ผูบริหาร ผูรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ผูรับผิดชอบงานดานการ
จัดการความรู และบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมการจัดการความรู จํานวน 1,189 คน จากหนวยงานในมหาวิทยาลัยพะเยาที่
ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน 16 หนวยงาน ผูวิจัยมีขั้นตอนการไดมาซึ่ง
กลุมตัวอยาง ดังนี้
1. สํารวจประชากรที่ตองการศึกษาทั้งหมดจากขอมูลของกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ในเดือนตุลาคม
2557 เปนกรอบในการสุม (Sampling Frame)
2. หาขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) ของทาโร ยามาเน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 300 คนตอประชากร
1,189 คนที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
3. จากจํานวนกลุมตัวอยางที่ได 300 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมื อที่ใชในการวิจัยครั้ง นี้เ ปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เพื่อใชส อบถามระบบการจัดการความรูที่
สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปจจัยที่เอื้อตอการจัดการความรู
ตอนที่ 3 กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนนักปฏิบัติ
ตอนที่ 4 วัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู
ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะ
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู การประกันคุณภาพ จากเอกสาร ตํารา หลักการและแนวคิด
แนวปฏิบัติ ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม
2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ไดศึกษา โดยใชคําถาม 2 ประเภท คือ แบบสอบถามปลายปดและ
แบบสอบถามปลายเปด
3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
4. นําแบบสอบถามที่อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบแลว เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบและให
ขอเสนอแนะ จากนั้นนําแบบสอบถามไปทําการวิเคราะหหาความเที่ยงตรงดวยวิธีการหาคาดัชนี ความสอดคลองระหวาง
ขอคําถามของแตละขอ (Index of Item Objective congruence:IOC)
5. นําแบบสอบถามจากผูทรงคุณวุฒิมาพิจารณาปรับปรุงแกไขรวมกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อนําไปสรางเปน
แบบสอบถามฉบับสมบูรณสําหรับใชในการวิจัย
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คณะผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ประกอบกับการวิเคราะห
เอกสารที่เกี่ยวของ โดยไดดําเนินการ ดังนี้
1. การจัดสงแบบสอบถาม จัดสงแบบสอบถาม จํานวน 300 ชุด และเก็บคืนแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน 234
ชุด คิดเปนรอยละ 78
2. การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ คณะผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ กับการจัดการความรู
ควบคูไปกับการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยบางสวนไดรวบรวมจากเอกสารและแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสถิติคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูลโดยคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ไดแก
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาสถิติคือ คาความถี่และคารอยละ
2. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 โดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามขอเสนอแนะ นํามาเรียบเรียงนําเสนอในรูปแบบการบรรยาย
เกณฑการใหคะแนน ใชเกณฑแบบ Likert Scale (อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน 2540 หนา 107 – 108) แบง
ออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
4.50 - 5.00
แปลวา มากที่สุด
3.50 – 4.49

แปลวา มาก

2.50 – 3.49

แปลวา ปานกลาง

1.50 – 2.49

แปลวา นอย

0.01 – 1.49

แปลวา นอยที่สุด

ผลการศึกษา
พบวาผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญเปนบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมการจัดการความรู รอยละ 52.4 เปนเพศหญิง
รอยละ 62.4 สังกัดคณะสหเวชศาสตร รอยละ 14 มีประสบการณทํางานตั้งแต 2–5 ป รอยละ 47.6
ดานปจจัยที่เอื้อตอการเรียนรู พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมีความคิดเห็นดานปจจัยที่เอื้อตอการจัดการ
ความรู ภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.66 โดยมี ค วามคิ ด เห็ น ว า ผู บ ริ ห ารของแต ล ะหน ว ยงานใน
มหาวิทยาลัยพะเยาใหความสําคัญกับการจัดการความรู และตระหนักถึงประโยชนของการจัดการความรู เนื่องจากได
กําหนดใหการจัดการความรูเปนกลยุทธสําคัญในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา และยังมีการสงเสริมและ
เปดโอกาสใหบุคลากรแสวงหาความรู เชน การฝกอบรม การสัมมนา หรือดูงาน เพื่อนําความรูที่ไดจากการฝกอบรม
สัมมนา หรือดูงานนั้นมาประยุกตใชในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสงเสริม สนับสนุน
และสรางบรรยากาศใหบุคลากรกลาคิด กลาทํา กลาเปดเผย และกลาแลกเปลี่ยนความรูที่สอดคลองกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาการจัดการความรูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอตามสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง มีการ
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ประชุม กําหนดขอตกลง และอธิบายรายละเอียด กอนการดําเนินการจัดการความรู มีบรรยากาศของการประชุม หรือ
การเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูดวยความเต็มใจ ทั้งนี้ พบวาควรเพิ่มเติมในเรื่องของระบบเครือขายความรู เชน
เว็บไซต และระบบฐานความรู เชน โปรแกรมการสืบคนความรู เพื่อใหบุคลากรสามารถสืบคนความรูที่สอดคลองกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาได
ดานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนนักปฏิบัติ พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมีความคิดเห็นดาน
กระบวนการมีส ว นร ว มของชุ ม ชนนั กปฏิ บัติ ภาพรวมอยู ใ นมาก มี ค าเฉลี่ย เทา กั บ 3.61 ได กํา หนดประเด็น ความรู ที่
สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาเขากับพันธกิจทั้ง 4 ดาน ของมหาวิทยาลัย ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต ดาน
การวิจัย ดานบริการวิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และยังมีการกําหนดกลุมเปาหมายในการใหความรูทั้ง 4
ดาน ไปยังกลุมผูบริหาร กลุมคณาจารย กลุมเจาหนาที่ และกลุมนิสิต มีการแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู ความรูทั้ง 4 ดาน
ดังกลาวขางตนที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรงเพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดี มีการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีไปยังกลุมผูบริหาร กลุมคณาจารย กลุมเจาหนาที่ และกลุมนิสิต
ทั้งนี้ ควรเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดเก็บความรูจากผูใหความรูลงในฐานขอมูล เชน Internet เปนตน
ดานวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมีความคิดเห็นดานวัฒนธรรมองคกร
แหงการเรียนรูภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 มีการนําความรู ทักษะที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีจากผูนําความรู
มาปรับใชในการดําเนินงานที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในป
การศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา มาปรับใชในการประกันคุณภาพการศึกษาในปตอไป มีความคุมคาในการจัด
ประชุมหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรูที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการจัดการประชุมให
ความรูหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง มีการเรียนรู ใฝรู และใชความรูตามพันธกิจ 4
ดาน ไดแก ดานการวิจัย ดานการผลิตบัณฑิต ดานบริการวิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจากกิจกรรมการ
จัดการความรูที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะเปนทุนความรูสําหรับคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยตาม
พั น ธกิ จ ทั้ ง 4 ด า น แต อ ย า งไรก็ ต ามการใช สื่ อ สารสนเทศในการสื บ ค น ความรู ที่ ส อดคล อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษามีการดําเนินการยังไมคลอบคลุม ครบถวน ทุกดาน และเปนการดําเนินงานในบางคณะเทานั้น

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความรูที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยพะเยา จากการศึกษาพบวา
ดานปจจัยที่เอื้อตอการเรียนรู พบวาผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมีความคิดเห็นดานปจจัยที่เอื้อตอการจัดการ
ความรู ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นวา ผูบริหารของแตละหนวยงานในมหาวิทยาลัยพะเยาใหความสําคัญ
กับการจัดการความรู และตระหนักถึงประโยชนของการจัดการความรู เนื่องจากไดกําหนดใหการจัดการความรูเปนกล
ยุทธสําคัญในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา และยัง มีการสงเสริมและเปดโอกาสใหบุคลากรแสวงหา
ความรู เชน การฝกอบรม การสัมมนา หรือดูงาน เพื่อนําความรูท ี่ไดจากการฝกอบรม สัมมนา หรือดูงานนั้นมาประยุกตใช
ในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสงเสริม สนับสนุน และสรางบรรยากาศใหบุคลากร
กลาคิด กลาทํา กลาเปดเผย และกลาแลกเปลี่ยนความรูที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาการ
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จัดการความรูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอตามสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง มีการประชุม กําหนดขอตกลง และอธิบาย
รายละเอียด กอนการดําเนินการจัดการความรู มีบรรยากาศของการประชุม หรือการเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู
ดว ยความเต็ ม ใจ ทั้ง นี้ พบวา ควรพัฒ นาในเรื่อ งของระบบเครื อ ขายความรู เชน เว็ บไซต และระบบฐานความรู เช น
โปรแกรมการสืบคนความรู เพื่อใหบุคลากรสามารถสืบคนความรูที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาได ซึ่งไม
ครบถวน ครอบคลุมกับ สราวุฒิ พงษพิพัฒน (2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงคศึกษาบริบทองคกร ประเมินความตองการ
จํ า เป น และการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การความรู ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารกี ฬ า ในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ผลการวิจัยพบวา บริบทองคกรมหาวิทยาลัยพะเยา มีขอคนพบที่สําคัญ 2 ประเด็น คือ 1) ขาดการมีสวนรวมในการ
กระบวนการจัดการความรู สงผลถึงการเรียนรูที่ไมเปนระบบตอเนื่อง และ 2) ขาดการจัดการปจจัยที่เอื้อตอการจัดการ
ความรู การประเมินความตองการจําเปน ผูมีสวนไดสวนเสียมีความตองการที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) ตองการจัดการ
ปจจัยที่เอื้อใหเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการความรูอยางตอเนื่อง 2) ตองการกระบวนการมีสวนรวมของนิสิต บุคลากร
และ 3) การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบการจัดการความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
ดานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนนักปฏิบัติ
พบวาผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมีความคิดเห็นดาน
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนนักปฏิบัติ ภาพรวมอยูในมาก มีความคิดเห็นวา ไดกําหนดประเด็นความรูที่สอดคลองกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาเขากับพันธกิจทั้ง 4 ดาน ของมหาวิทยาลัย ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดาน
บริการวิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และยังมีการกําหนดกลุมเปาหมายในการใหความรูทั้ง 4 ดาน ไปยัง
กลุมผูบริหาร กลุมคณาจารย กลุมเจาหนาที่ และกลุมนิสิต มีการแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู ความรูทั้ง 4 ดานดังกลาว
ขางตนที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการแบงปน แลกเปลี่ยนเรียนรู ทักษะของผูมีประสบการณตรงเพื่อ
คนหาแนวปฏิบัติที่ดี มีการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีไปยังกลุมผูบริหาร กลุมคณาจารย กลุมเจาหนาที่ และกลุมนิสิต ทั้งนี้
ควรเพิ่มการจัดเก็บความรูจากผูใหความรูลงในฐานขอมูล เชน Internet เปนตน ซึ่งไมครบถวน ครอบคลุมกับ ผุสดี ศิริ
วัฒนา (2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่องสภาพปญหาการจัดการความรูของสถานศึกษาสังกัดกองทัพเรือ พบวา ดานการถายโอน
ความรูและการใชประโยชน พบวา มีการสนับสนุนใหบุคคลากรถายโอนความรูที่อยูในตัวคน ดวยวิธีจัดใหมีการบรรยาย
จัดใหอยูในระดับนอย และใชเครือขายอินเทอรเน็ตภายในองคกร ในการถายโอนความรู ใชอยูในระดับขางมาก สวน
ความรูที่ไดนั้นนํามาพัฒนาตนเองดานวิชาการและพัฒนาดานความคิด นํามาพัฒนาอยูในระดับนอย 2. สภาพการจัดการ
ความรูของวิทยาพยาบาลกองทัพเรือ 1) ดานการแสวงหาความรู พบวา จากแหลงความรูภายใน ดวยการเขารวมประชุม
วิชาการ และแสวงหาความรูจากแหลงความรูภายนอก จากากรเขารับการฝกอบรมนอกหนวยงานและเขารวมสัมมนา
นอกหนว ยงาน ซึ่งอยูในระดับคอนขางมากทั้งสองเรื่อง สว นสิ่ง อํานวยความสะดวกที่ใชในการแสวงหาความรู จาก
เครือขายอินเทอรเน็ต ใชอยูในระดับมาก
ดานวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู พบวา หนวยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา สวนใหญมีความคิดเห็นดาน
วัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 มีการนําความรู ทักษะที่เปนแนวปฏิบัติที่
ดีจากผูนําความรูมาปรับใชในการดําเนินงานที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการนําความรูที่ไดจากการ
จัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา มาปรับใชในการประกันคุณภาพการศึกษาในปตอไป มี
ความคุมคาในการจัดประชุมหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรูที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีการ
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จัดการประชุมใหความรูหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง มีการเรียนรู ใฝรู และใชความรู
ตามพันธกิจ 4 ดาน ไดแก ดานการวิจัย ดานการผลิตบัณฑิต ดานบริการวิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจาก
กิจกรรมการจัดการความรูที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะเปนทุนความรูสําหรับคณะตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน แตอยางไรก็ตามการใชสื่อสารสนเทศในการสืบคนความรูที่สอดคลองกับการประกัน
คุณภาพการศึกษามีการดําเนินการยังไมคลอบคลุม ครบถวน ทุกดาน และเปนการดําเนินงานในบางคณะเทานั้น ซึ่งไม
ครบถวน ครอบคลุมกับงานวิจัย จุฑารัตน ศราวณะวงศ (2552, บทคัดยอ) ทําวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวแบบของกลยุทธการ
จัดการความรู มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการวิจัยพบวา สภาพและปญหาการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยขอนแกน
พบวาเริ่มนําการจัดการความรูมาใชเมื่อปลายป พ.ศ. 2547 จากการผลักดันของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(กพร.) โดยเนนการใชการจัดการความรู เปนเครื่องมือในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ดานการบริหารทั่วไป กระบวนการจัดการ
ความรูเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมบุคลากร โดยใชเครื่องมือตางๆ ไดแก เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และชุมชนนักปฏิบัติ
อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยยังขาดความสามารถในการจัดเก็บ จัดระบบ การจับและประมวลความรู ผูปฏิบัติงานขาด
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู สวนใหญยังไมเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับ การจัดการความรู เนื่องจากเปนเรื่องใหม ดังนั้นจึง
ประสบปญหาคอนขางมากในการเริ่มตนดําเนินการ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการบริหาร
1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําระบบเครือขายความรู เชน เว็บไซต ระบบฐานความรู และโปรแกรมการสืบคน
ความรู เพื่อใหบุคลากรสามารถสืบคนความรูที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว
2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยมอบหมายผูรับผิดชอบในเรื่องของการจัดเก็บความรู
ลงในระบบฐานความรูแยกตามพันธกิจและรายคณะ
ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติงาน
1. ควรมีการใชสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีในการจัดการความรูที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมถึงการจัดเก็บความรู และการแลกเปลี่ยนความรูนั้นดวย
2. ควรมีการใหรางวัลกับหนวยงานที่เปนแบบอยางที่ดีในการจัดการความรูที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาแนวทางการพัฒ นาการจัด การความรูข องหนวยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา มีวัต ถุประสงคเ พื่อหา
แนวทางในการพัฒนาการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยพะเยาไดอยางเหมาะสม
2. การประเมินผลการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการจัดการความรู
และพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยพะเยา
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การจัดการดานภูมิปญญาทองถิ่น ศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบลบานตุน
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
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บทคัดยอ
การคนควาดวยตนเองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการดานภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนศึกษาแนวทาง
พัฒนาการจัด การดานภูมิปญญาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลบานตุน
การศึกษาครั้ง นี้เ ปน การศึกษา
เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใช แ บบสั ม ภาษณ แ บบกึ่ ง มี โ ครงสร า ง เก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ ซึ่ ง มี ผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คั ญ
รวมทั้ง สิ้น 12 คน ผูวิจัย ไดทําการแยกขอมูล ให เ ปน หมวดหมู และทําการวิเ คราะหเ ชิง พรรณนาดว ยวิธีบรรยายและ
อภิปราย จากการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหาอุปสรรคของในการจัดการดานภูมิปญญาทองถิ่น ขององคการบริหารสวน
ตําบลบานตุน ทั้ง 6 ดาน พบวา 1) ไมมีการจัดทําประวัติขอมูลของภูมิปญญาทองถิ่นไวโดยตรง 2) ยังขาดการจัดระบบ
ขอมูล และไมมีเจาหนาที่รับผิดชอบ 3) ไมไดดําเนินการประชุมกลุมผูทรงความรูของภูมิปญญาทองถิ่นโดยตรง 4) ไดมี
การจัดเก็บขอมูลจากการสํารวจ และสอบถามผูทรงความรูเก็บเปนรูปเลม 5) ไดเผยแพรขอมูลจัดอบรมใหความรูแก
เยาวชน และประชาชน 6) การสอดแทรกในงานประเพณีตางๆ นํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน ภายในครอบครัวและชุมชน
สวนประเด็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาในการจัดการดานภูมิปญญาทองถิ่น พบวา 1) ควรใหองคการบริหารสวนตําบลบาน
ตุนจัดเก็บรวบรวมเปนรูปเลมอยางชัดเจน จัดใหมีพิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิม 2) ควรมีการ
รวบรวมจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ โดยอาศัยเครือขายของชุมชน 3) ควรจัดใหมีการประชุมที่เกี่ยวของกับภูมิปญญา
ทองถิ่นเปนประจําทุกเดือน 4)ควรจัดใหมีผูรับผิดชอบโดยตรง จัดทําตูเอกสารคลังปญญา และจัดเก็บขอมูลไวในระบบ
อิเล็กทรอนิกส 5) ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหแกคนในชุมชน รวมถึงบุคคลที่สนใจ เชน การใชสื่ออินเตอรเน็ต
เสียงตามสาย เปนตน 6) ควรสอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในทุกโอกาส นําไปสอนหรือจัดอบรม เพื่อนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
คําสําคัญ: ภูมิปญญาทองถิ่น
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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 (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
2557 ซึ่งประกาศใชเมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เพื่อวางแนวทาง Roadmap ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
หรือ คสช. และไดกําหนดใหมี องคกรสําคัญๆ 5 องคกร คือ 1.สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) 2.คณะรัฐมนตรี (ครม.) 3.
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 4.สภาปฏิรูปแหงชาติ (สปร.) และ 5 คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญในสวนของ
คณะรัฐมนตรี โดยวัตถุประสงคมุงที่จะแกปญหาสถานการณการเมืองไทยในปจจุบันเปนสําคัญ ในสวนประเด็นการ
กระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นจึงยังไมปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้ แตทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 มาตรา 78 มาตรา 283 ไดกําหนดใหรัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่น
ไดเ อง โดยองคก รปกครองสว นทอ งถิ่น จะตอ งมีค วามเปน อิส ระในการกํา หนดนโยบาย การบริห าร การจัด การ
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ และตองคํานึงถึงความสอดคลองกับ
การพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวม จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปน
อิสระในการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนองคกร
ของประชาชนในทองถิ่นบริหารจัดการโดยประชาชนในทองถิ่นและดําเนินงานเพื่อผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของประชาชนในทองถิ่น เพราะถาทองถิ่นแหงใด
มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดี ปฏิบัติงานโดยยึดผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นเปนหลัก ประชาชนในทองถิ่นแหง
นั้นก็จะมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น แตในทางตรงกันขามถาทองถิ่นแหงใดมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมดี ประชาชนใน
ทองถิ่นแหงนั้นก็ยอมไมมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางแนนอน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นในปจจุบัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกลักษณะไมวา
จะเปน องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมืองพัทยาหรือกรุงเทพมหานครลวนมีสถานะเปน
นิติบุคคล ในทางกฎหมายองคกรเหลานี้สามารถทํานิติกรรม และ/หรือสัญญาไดเองโดยไมตองรอใหอําเภอหรือจังหวัด
เปนผูทําใหเหมือนแตกอนหากมองในแงดีสามารถพิจารณาไดวา นี้คือการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นที่เปนการ
แบงเบาภาระของอําเภอ จังหวัด รวมไปถึงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเปนองคกรบริหารราชการสวนภูมิภาคและสวนกลาง
ยิ่งไปกวานี้คือ กอใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ และการดําเนินกิจการสาธารณะที่ตอบสนองความตองการ
ของทองถิ่นไดเหมาะสมยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม หากมองในแงลบการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นดังกลาวสามารถ
นําไปสูการบริห ารจัด การที่ไ มโ ปรง ใสขึ้นได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสว นที่เ กี่ยวของกับอํานาจการอนุมัติแ ละกิจกรรม
ทั้ง หลายที่ เ กี่ ย วกับ การใช เ งิ น เพื่อ การบริ ห ารกิ จการสาธารณะ แม จ ะมี ร ะบบการตรวจสอบหรื อ การมี สว นร วมของ
ประชาชนทั้งในทางการบริหารงานและกิจการสาธารณะของทองถิ่นอยูแลวหลายลักษณะ ทั้งในระบบควบคุมการเมือง
การปกครองและระบบการควบคุ ม และตรวจสอบทางการเงิ น การคลั ง แต ก็ พ บว า มี ช อ งโหว ห รื อ ช อ งทางที่ นํ า ไปสู
การดําเนินงานที่ไมโปรงใสได การตรวจสอบหรือการมีสวนรวมโดยใหภาคประชาชนซึ่งมีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับ
การบริหารงานขององคกรปกครองทองถิ่นนาจะเปนอีกมาตรการหนึ่งที่ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประเทศชาติโดยรวม
และตอชุมชนเองโดยตรง (มนัส สุวรรณ, เอกกมล สายจันทร, ไพสิฐ พาณิชยกุล, 2546)
แตขณะเดียวกันสภาพความเปนจริงในระบบการบริหารงานและการจัดกิจการสาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นยังประสบปญหาในดานนโยบาย/แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมตางๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
ขึ้นมานั้นไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน ประชาชนขาดขอมูลขาวสาร ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
สถานการณบานเมืองอยางชัดเจน จึงทําใหไมมีโอกาสในการรวมตัดสินใจและรวมแกไขปญหา ระบบการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดความพรอมในการรองรับภารกิจที่ถายโอนมา เชน งบประมาณมีจํานวนจํากัดระบบการ
ทํางานของผูบริหารขึ้นอยูกับฐานเสียงและความนิยมชมชอบของประชาชนบุคลากรของหนวยงานขาดทักษะ ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน กิจการสาธารณะที่ไดรับถายโอนภารกิจมายังไมมีความชัดเจน และไมมีความอิสระในการ
ดําเนินงาน อีกทั้งรวมถึงปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของขาราชการ ซึ่งเกิดขึ้นอยางกวางขวางและมีการรวมกันทุจริต
อยางเปนกระบวนการ เปนตน
ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) หมายถึง องคความรู ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนของคนในทองถิ่น
ที่ไดจากการสั่งสมประสบการณและการเรียนรูมาเปน ระยะเวลายาวนานหรือชวงระยะเวลาหนึ่ง มีการคิดคนและพัฒนา
อย า งต อ เนื่ อ งแล ว ถ า ยทอดสื บ ต อ กั น มาสาหรั บ ใช เ ป น แนวทางในการแก ป ญ หา ปรั บ ตั ว และดํ า รงชี วิ ต ให เ ข า กั บ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมอยางเหมาะสม กับยุคสมัย ภูมิปญญาอาจแสดงออกมาทั้งในรูปที่เปน
นามธรรม เชน โลกทัศน ความคิด ความเชื่อ หรือปรัชญาในการดําเนินชีวิต และในเชิงรูปธรรม เชน เทคโนโลยีการทามา
หากิน การเกษตร ศิลปะ หัตถกรรม หรือเครื่องมือเครื่องใชตางๆ (กรมสงเสริมการเกษตร, 2556) ภูมิปญญาทองถิ่นจึง
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เปนพื้นความรูที่ชาวบานไดบันทึกและจดจํา แลวนํามาใชในชีวิตประจําวันโดยมีการถายทอดจากผูริเริ่มไปสูชุมชน สังคม
ตอไป ความสําคัญของภูมิปญญาจึงเปนสิ่งที่มนุษยควรตระหนักและใหความสําคัญ แตในยุคปจจุบันภูมิปญญาดั่งเดิมได
เลือนไปพรอมกับวัฒนธรรมของทองถิ่น ผูคนก็เริ่มผละหนีจากความเปนเอกลักษณของตนจึงกอใหเกิดปญหามากมาย
ตามมา นักวิชาการและภาครัฐจึงหันมาใหความสนใจตอภูมิปญญามากขึ้น
ดังที่ไดกลาวมาขางตน โดยภารกิจหนาที่แลวองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่จัดบริการสาธารณะครอบคลุม
วิถีชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่ตอบสนองความตองการอยางแทจริง ผูศึกษาจึงได
สนใจศึกษา การจัดการ ดานภูมิปญญาทองถิ่น โดยศึกษากรณี องคการบริหารสวนตําบลบานตุน อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ซึ่งผลของการวิจัยครั้งนี้จะเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการที่เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบลบานตุน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการเพิ่มคุณภาพการใหบริการแกประชาชน
และยังใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการจัดการภูมิปญญาทองถิ่นสูชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลบานตุน
2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการดานภูมิปญญาทองถิ่นสูชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลบานตุน

กรอบแนวคิด
การศึกษาเรื่อง “การจัดการดานภูมิปญญาทองถิ่น โดยศึกษากรณี องคการบริหารสวนตําบลบานตุน” ผูวิจัยได
ศึกษางานวิจัยของ วุฒิชัย วงศบา จากการพิจารณา เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภูมิปญญาทองถิ่น นํามากําหนดเปน
กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา โดยสามารถเขียนเปนแผนภาพแสดงกรอบแนวคิด ในการวิจัยได ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัวแปรตาม

แนวทางการจัดการภูมิปญญาทองถิ่น
การรวบรวม
การจัดระบบขอมูล
การประชุมกลุมผูทรงความรู
การจัดเก็บขอมูลความรู
การเผยแพรแบงปนความรู
การประยุกตพัฒนานําไปใช

การจัดการภูมิปญญาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบลบานตุน
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารทองถิ่น ผูสูงอายุ ปราชญชาวบาน ผูแทนชุมชนและประชาชนในพื้นที่
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. ผูแทนชุมชนและประชาชนในพื้นที่ โดยการเลือกอยางเจาะจง จํานวน 6 คน ซึ่งผูศึกษาขอสัมภาษณโดยใช
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-structured interview)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structure Interview) เพื่อศึกษาการ
จัดการ และแนวทางการพัฒนาการจัดการ ดานภูมิปญญาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบานตุน โดยผูวิจัยใช
วิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยการวิเคราะห สังเคราะหจัดกลุมขอมูลตามประเด็น
ปญหาสําคัญและอธิบายความเชื่อมโยง ภายใตวิธีการที่สําคัญดังนี้
1. การจําแนกและจัดระบบขอมูล (Typology and Taxonomy) เปนการนําขอมูลที่ไดมาจําแนกและจัดหมวดหมูให
เปนระบบ เชน ขอมูลหมวดงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอมูลหมวดการสัมภาษณ เปนตน
2. การวิเคราะหสรุปอุปนัย (Analytic Induction) เปนการนําขอมูลที่ไดจากเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห
เพื่อหาบทสรุปรวมกันของเรื่องนั้น
3. การวิเคราะหขอมูลในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เปนการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหถึงเนื้อหาสาระใน
ประเด็นหรือเรื่องนั้น

ผลการศึกษา
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการในการจัดการดานภูมิปญญาทองถิ่น สามารถสรุป
ผลการวิจัยไดดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ คุณวุฒิการศึกษา อาชีพ จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหสัมภาษณ พบวา จะอยูในชวง
อายุ 46- 55 ป และอายุ 56 ปขึ้นไป ผูใหสัมภาษณจะมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส และผูให
สัมภาษณประกอบอาชีพเกษตรกร/ทํานา
ดานประสบการณเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น ผลการวิจัยพบวาผูใหสัมภาษณ มีประสบการณเกี่ยวกับภูมิปญญา
ทองถิ่นที่แตกตางกัน ดังนี้ ดานการสงเสริมสนับสนุนการจัดการภูมิปญญาทองถิ่น รองลงมาคือ ดานการบูรณาการนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นมาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และผูที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีระยะเวลาเฉลี่ย 15
ป
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแนวทางการจัดการดานภูมิปญญาทองถิ่น
ผลการศึกษาพบ ดังนี้
1. ดานการรวบรวม
ผลการวิเคราะหขอมูลดานการรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น พบวา มีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน คือ องคการ
บริหารสวนตําบลบานตุน ไมไดมีการจัดทําประวัติขอมูลของภูมิปญญาทองถิ่นไวโดยตรง แตจะเปนการรวบรวมขอมูล
พื้นฐานของแตละหมูบานไวที่ศูนยการเรียนรูของหมูบานนั้นๆ ไดแก วัด บานของปราชญชาวบาน บานของเจาของภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล
2. ดานการจัดระบบขอมูล
ผลการวิเ คราะหขอมูลดา นการจัด ระบบขอ มูล ภูมิปญญาทองถิ่น พบวา มีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน คื อ
องคการบริหารสวนตําบลบานตุน จัดการระบบขอมูลของภูมิปญญาทองถิ่น โดยเก็บเปนหลักฐาน และเอกสารประวัติ
ของตําบลบานตุน แตยังขาดการจัดระบบขอมูล และไมไดจัดใหมีเจาหนาที่ในการจัดการดูแลจัดทําขอมูลดังกลาว
3. ดานการประชุมกลุมผูทรงความรูทองถิ่น
ผลการวิ เ คราะห ขอ มูล ด านการประชุ ม กลุ ม ผู ท รงความรู ทอ งถิ่น พบวา มี ค วามคิ ด เห็ นที่ ส อดคล อ งกั น คื อ
องคการบริหารสวนตําบลบานตุน ไมไดดําเนินการประชุมกลุมผูทรงความรูของภูมิปญญาทองถิ่นโดยตรง แตจะมี
กระบวนการในการรวบรวมขอมูล ความรู ดานภูมิปญญาทองถิ่นในแตละสาขามาเปนขอมูล จัดเก็บไว การจัดการประชุม
รวมกับองคกรตางๆ เปนบางโอกาส รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะกลุม
4. ดานการจัดเก็บขอมูลความรู
ผลการวิเคราะหขอมูลดานการจัดเก็บขอมูลความรูภูมิปญญาทองถิ่น พบวา มีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน คือ
องคการบริหารสวนตําบลบานตุน ไดมีการจัดเก็บขอมูลจากการสํารวจ และสอบถามนักปราชญ ผูทรงความรู เก็บเปน
รูปเลมพรอมรูปถายเปนขั้นตอนในแตละสาขา หรือแตละกลุมนั้น ๆ
5. ดานการเผยแพรแบงปนความรู
ผลการวิเคราะหขอมูลดานการเผยแพรแบงปนความรูภูมิปญญาทองถิ่น พบวา มีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน
คือ องคการบริหารสวนตําบลบานตุน ไดเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของตําบล โดยวิธีการที่แตกตางกัน ซึ่ง
สามารถ แบงออกได ดังนี้
1) จัดอบรมใหความรูแกเยาวชน และประชาชน ในการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
2) เผยแพรผานสื่ออินเตอรเน็ต
3) จัดกิจกรรม พิธีกรรมตาง ๆ
4) ใหบริการความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น ในศูนยการเรียนรูของตําบล
6. ดานการประยุกตและการนําไปใช
ผลการวิเคราะหขอมูลดานการประยุกตและการนําภูมิปญญาทองถิ่นไปใช พบวา มีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน
คือ องคการบริหารสวนตําบลบานตุน มีการสอดแทรกในงานประเพณีตางๆ นํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน ภายใน
ครอบครัวและชุมชน ทําศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับสมุนไพร
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ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณปญหาอุปสรรค และแนวทางพัฒนาการจัดการดานภูมิปญญา
ทองถิ่น
จากการศึกษา กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ดานการรวบรวม
องคการบริหารสวนตําบลบานตุน มีปญหาและอุปสรรคในการรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น พบวา ขาดการจัดทํา
ประวัติขอมูลของภูมิปญญาทองถิ่น หรือทําการบันทึกไว จึงทําใหมีโอกาสที่จะเกิดการสูญหาย
แนวทางในการพัฒนา การรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น พบวา ควรใหองคการบริหารสวนตําบลบานตุนจัดเก็บ
รวบรวมเปนรูปเลมอยางชัดเจน จัดใหมีพิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิม
2. ดานการจัดระบบขอมูล
องคการบริหารสวนตําบลบานตุน มีปญหาและอุปสรรคในการจัดระบบขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น พบวา ขาด
ขอมูลพื้นฐานและขอเท็จจริงตางๆ ในอดีต ขาดการจัดการอยางเปนระบบ และบุคลากรตลอดจนขาดงบประมาณสงเสริม
การจัดการระบบดังกลาว
แนวทางในการพัฒนา การจัดระบบขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น พบวา ควรมีการรวบรวมจัดเก็บขอมูลอยางเปน
ระบบ โดยอาศัยเครือขายของชุมชน ทั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลบานตุน ตองใหการสนับสนุนในดานบุคลากร และ
งบประมาณในการจัดทําระบบขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส
3. ดานการประชุมกลุมผูทรงความรูทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบานตุน มีปญหาและอุปสรรคในการประชุมกลุมผูทรงความรูทองถิ่น พบวา การจัด
เวที หรือการประชุมจัดใหมีนอยครั้ง และปญหาที่ผูใหขอมูลไมสามารถมารวมประชุมได
แนวทางในการพัฒนา การประชุมกลุมผูทรงความรูทองถิ่น พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานตุนควรจัดให
มีการประชุมที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่นเปนประจําทุกเดือน และจายเบี้ยประชุมใหเพื่อเปนการตอบแทน
4. ดานการจัดเก็บขอมูลความรู
องคการบริหารสวนตําบลบานตุน มีปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บขอมูลความรูภูมิปญญาทองถิ่น พบวา ไม
มีการสื่อสารกันในชุมชน ไมมีศูนยกลางที่จะจัดเก็บขอมูล ซึ่งปจจุบันจัดเก็บไวแตละหมูบาน กระจัดกระจาย ขอมูลที่
จัดเก็บไวจึงไมครบถวนและทั่วถึง
แนวทางในการพัฒนา การจัดเก็บขอมูลความรูภูมิปญญาทองถิ่น พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานตุน
ควรจัดใหมีผูรับผิดชอบโดยตรง จัดทําตูเอกสารคลังปญญา และจัดเก็บขอมูลไวในระบบอิเล็กทรอนิกส
5. ดานการเผยแพรแบงปนความรู
องคการบริหารสวนตําบลบานตุน มีปญหาและอุปสรรคในการเผยแพรแบงปนความรูภูมิปญญาทองถิ่น พบวา
ยังขาดการประชาสัมพันธในชุมชนอยางเพียงพอ ประชาชนจึงละเลยที่จะแบงปนความรูดังกลาวใหกับลูกหลาน หรือบุคคล
ที่สนใจ ขาดงบประมาณ
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แนวทางในการพัฒนา การเผยแพรแบงปนความรูภูมิปญญาทองถิ่น พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานตุน
ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหแกสมาชิกภายในชุมชน และบุคคลอื่นที่สนใจ เชน การใชสื่ออินเตอรเน็ต เสียงตาม
สาย เปนตน
6. ดานการประยุกตและการนําไปใช
องคการบริห ารสวนตําบลบานตุน มีปญหาและอุปสรรคในการประยุกตและการนําไปใชภูมิปญญาทองถิ่น
พบวา ขาดคนที่จะสืบทอด เยาวชนไมนิยม ไมสนใจ การไมเขาใจขอมูล และมีการนําไปใชเพียงกลุมเล็กๆ ไมขยายไปถึงทุก
ชุมชน ขาดความตอเนื่อง
แนวทางในการพัฒนา การประยุกตและการนําไปใชภูมิปญญาทองถิ่น พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานตุน
ควรสอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในแตละโอกาส เชน งานประเพณี งานประชุมสัมมนา งานพิธีกรรม เปนตน นําไป
สอนหรือจัดอบรม เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัย แนวทางพัฒนาในการจัดการดานภูมิปญญาทองถิ่น ผูศึกษาไดพบขอมูลที่เปนประโยชน
ในการจัดการดานภูมิปญญาทองถิ่น โดยอภิปรายไดดังตอไปนี้
1. ดานการรวบรวม องคการบริหารสวนตําบลบานตุน ไมไดมีการจัดทําประวัติขอมูลของภูมิปญญาทองถิ่นไว
โดยตรง แตจะเปนการรวบรวมขอมูลพื้นฐานของแตละหมูบานไวที่ศูนยการเรียนรูของหมูบานนั้นๆ ไดแก วัด บานของ
ปราชญชาวบาน บานของเจาของภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวน
ตําบล สวนขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บขอมูลความรู องคการบริหารสวนตําบลบานตุน ควรจัดเก็บรวบรวม
เปนรูปเลมอยางชัดเจน โดยจัดใหมีพิพิธภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่นดั้งเดิมหลังจากนํามาจัดพิมพในรูป
ของสื่อสารสนเทศประเภทตาง ๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน หนังสือ จุลสาร วารสาร หองสมุดดิจิทัลภูมิปญญา
ทองถิ่น เปนตน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่ององคการบริหารสวนตําบลหวยไรกับการจัดการภูมิปญญาทองถิ่น :
กรณีภูมินามทองที่ ของวุฒิชัย วงศบา (2553) เพื่อทําการเผยแพรประชาสัมพันธในวงกวางยิ่งขึ้น ผูที่มีบทบาทในการ
ดําเนินงานควรมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด ศูนยวัฒนธรรมอําเภอ องคกรของ
รัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยที่อยูตามภูมิภาคตาง ๆ เปนตน เพื่อขอความรวมมือและเก็บรวบรวมขอมูลตามหมูบาน ตําบล
อําเภอ และจังหวัด โดยการออกสํารวจตามพื้นที่เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง และชัดเจน
2. ดานการจัดระบบขอมูล องคการบริหารสวนตําบลบานตุน จัดการระบบขอมูลของภูมิปญญาทองถิ่น โดยเก็บ
เปนหลักฐาน และเอกสารประวัติของตําบลบานตุน แตยังขาดการจัดระบบขอมูล และไมไดจัดใหมีเจาหนาที่ในการจัดการ
ดูแลจัดทําขอมูลดังกลาว โดยขอเสนอแนะของการจัดระบบ ควรมีการรวบรวมจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ โดยอาศัย
เครือขายของชุมชน ทั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลบานตุน ตองใหการสนับสนุนในดานบุคลากร และงบประมาณในการ
จัดทําระบบขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส กลาวคือ เปนการจัดการความรูใหอยูในรูปแบบที่ผูใช
สามารถเขาถึงได และนําไปประยุกตใชอยางสะดวก ซึ่งนักวิชาการบางทานจะเรียกขั้นตอนนี้วาเปนการลงรหัส (Codify)
ความรูเพื่อนําไปเก็บและนํามาใชใหมไดในภายหลัง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรูภูมิปญญา
ทองถิ่นดานหัตถกรรมเครื่องจักสาน:กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ของกนกพร ฉิมพลี (2555) การ
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กําหนดความรูเกี่ยวกับการกําหนดผลิตภัณฑ ผานการคิดและตัดสินใจรวมกันของสมาชิกกลุม จากนั้นจึงนําไปสู การ
แสวงหา และยึดกุมความรูที่มาจากภายในกลุมและภายนอก เพื่อใหเกิดความรูเฉพาะของกลุม และนําไปสู การ
แลกเปลี่ยนความรูอยางไมเปนทางการ
3. ดานการประชุมกลุมผูทรงความรูทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลบานตุน มีปญหาและอุปสรรคในการ
ประชุมกลุมผูทรงความรูทองถิ่น พบวา การจัดเวที หรือการประชุมจัดใหมีนอยครั้ง และปญหาที่ผูใหขอมูลไมสามารถ
มารวมประชุมได สวนขอเสนอแนะ ควรจัดใหมีการประชุมที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่นเปนประจําทุกเดือน และจาย
เบี้ยประชุมใหเพื่อเปนการตอบแทน หรือเปนกําลังใจ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
เกี่ยวกับเรื่ององคการบริหารสวนตําบลหวยไรกับการจัดการภูมิปญญาทองถิ่น: กรณีภูมินามทองที่ ของวุฒิชัย วงศบา
(2553) การประชุมกลุมผูทรงความรูทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลหวยไรไมไดดําเนินการประชุมกลุมผูทรงความรู
เรื่องชื่อบานนามเมืองแตไดประสานรวมมือกับสภาวัฒนธรรมตําบลหวยไร โดยประโยชนเพื่อทําการประชุม เสาวนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูทรงความรู รวมทั้งการระดมสมองในการวางแผนแกไขปญหารวมกัน ซึ่งเปนการสงตอพลัง
ทางกาย ทางใจ และทางปญญาซึ่งกันและกัน
4. ดานการจัดเก็บขอมูลความรู ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลบานตุน มีการจัดเก็บไวแตละหมูบาน กระจัด
กระจาย ขอมูลที่จัดเก็บไวจึงไมครบถวนและทั่วถึง สวนแนวทางในการพัฒนา การจัดเก็บขอมูลความรูภูมิปญญาทองถิ่น
พบวา ควรจัดใหมีผูรับผิดชอบโดยตรง จัดทําตูเอกสารคลังปญญา และจัดเก็บขอมูลไวในระบบอิเล็กทรอนิกส เปนการ
นําเอาความรูที่ไดจากสรางและพัฒนามากําหนดสิ่งสําคัญที่จะเก็บไวเปนองคความรู โดยตองพิจารณาถึงวิธีการในการ
เก็บรักษาและนํามาใชใหเกิดประโยชนตามความตองการขององคการ โดยตองเก็บรักษาสิ่งที่องคการเรียกวาเปนความรูให
ดีที่สุด ไมวาจะเปนขอมูลสารสนเทศ ตลอดจนผลสะทอนกลับ การวิจัยและการทดลอง การจัดเก็บเกี่ยวของกับดาน
เทคนิค เชน การบันทึกเปนฐานขอมูล(Database) หรือการบันทึกเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน รวมทั้งที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการทางมนุษยดวย เชน การสรางและการจดจําของปจเจกบุคคล เปนตน ทั้ง นี้การเก็บสะสมความรู องคการ
ควรคํานึงถึงสิ่งตางๆ เหลานี้ คือ ดานโครงสรางและการจัดเก็บความรู ควรเปนระบบที่สามารถคนหาและสงมอบไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว มีการจัดจําแนกรายการตางๆ ไวอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ
ความรูภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรมเครื่องจักสาน:กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ของกนกพร ฉิมพลี
(2555) โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรูภายในกลุม เพื่อใหสมาชิกมีความรูและทักษะในการผลิตมากขึ้น และเปนที่มา
ของ การจัดเก็บความรูในตัวบุคคล และการถายทอดความรู
5. ดานการเผยแพรแบงปนความรู ไดเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นของตําบล โดยวิธีการตาง ๆ
ที่แตกตางกัน เชน จัดอบรมใหความรูแกเยาวชน ผานสื่ออินเตอรเน็ต กิจกรรม และพิธีกรรมตาง ๆ ของตําบล เปนตน
สวนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานตุน ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหแกคนในชุมชน รวมถึง
บุคคลที่สนใจ ซึ่งมีความจําเปนสําหรับองคการเนื่องจากองคการจะมีการเรียนรูไดดีขึ้นเมื่อความรูมีการกระจายถายทอด
ไปอยางรวดเร็วและเหมาะสมทั่วทั้งองคการ นอกจากนี้การถายทอดความรูยังเกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของขอมูล
สารสนเทศ และความรูระหวางบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งนั้นอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งการถายทอด
ความรูอยางเปนทางการ เชน การสื่อสารดวยการเขียน การฝกอบรม การประชุม การสรุปขาวสาร สื่อสารในองคการ
ดวยสิ่งพิมพหรือเครื่องเสียงการไปเยี่ยมชมงานตาง ๆ และการใชระบบพี่เลี้ยง เปนตน สวนการถายทอดความรูอยางไม
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เปนทางการที่เกิดขึ้นในหนาที่ที่ทําเปนประจําอยางไมมีแบบแผน เชน จากประสบการณเรื่องเลาที่เลาตอกันมา และ
เครือขายที่ไมเปนทางการ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยเรื่อง การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นการทอผา
บานคลองเตย ตําบลบึง กอก อําเภอบางระกํา จัง หวัด พิษณุโลก ของศิริสุภา เอมหยวก และคณะ (2548) ดว ยการ
“ทําใหดู จับมือสอน” รวมทั้งใชแรงผลักดันดานคานิยมความเชื่อ และวัฒนธรรมของคนภาคอีสานที่ชี้ใหเห็นวา การทอผา
จึงฝงอยูในสายเลือดของชาวอีสานทุกคน สวนกระบวนการถายทอดในปจจุบันไดรับการสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งภาคประชาชนที่รวมกลุมกัน
6. ดานการประยุกตและการนําไปใช โดยแนวทางในการพัฒนา การประยุกตและการนําไปใชภูมิปญญาทองถิ่น
พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานตุน ควรสอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นไปใชในทุกโอกาส เชน งานพิธีกรรม งานประเพณี
งานประชุมสัมมนา เปนตน นําไปสอนหรือจัด อบรม เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน คุณคาของความรูนั้น จะเกิดขึ้นได
ก็ตอเมื่อไดถูกนําไปใช การใชความรู คือการนําความรูที่ไดรับจากการเผยแพร หรือถายทอดความรูมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในการทํางาน สามารถนําความรูมาชวยในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมและทันทวงที ทั้งนี้
การประยุกตใชความรูและนําความรูไปใชประโยชน (Knowledge Exploitation) นั้น เปนขั้นตอนที่ตองการใหเกิดการขับเคลื่อน
หรือสงเสริมใหสมาชิกในองคการมีใชและแลกเปลี่ยนความรู ซึ่งการนําไปใชประโยชนนี้แบงออกเปน 3 ดานหลัก ๆ คือ
เทคโนโลยี การปฏิบัติการ และแงมุมทางสังคม เนื่องจากในดานเทคโนโลยีนั้นเกี่ยวของกับความสามารถในการเขาถึง
ความรูที่มีการจัดเก็บไวอยางเปนระบบ ในขณะที่ดานปฏิบัติการและแงมุมทางสังคม (Social Aspects) เกี่ยวกับกับการนํา
ความรูไปใชประโยชนเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่องคการกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภูมิ
ปญญาทองถิ่น : กรณีศึกษา บานสระดอกเกษ ตําบลโคกสวาง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี ของเพชรชรินทร
บุญสนอง (2550) มีการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นทั้งในดานการดํารงชีวิตมีการผลิตของใชเองในครัวเรือน การปรุงอาหาร
ที่อาศัยวัตถุดิบที่ปลูกและหาเองในชุมชน การปฏิบัติตนตามประเพณีฮีตสิบสองและการบูชาผีแถน อีกทั้งยังบงบอกถึง
ความสามารถในการจัดการภูมิปญญาของชาวบานสระดอกเกษ โดยมีการหลอหลอมองคความรู ใหเกิดการสืบสานและ
ถายทอดจากรุนสูรุน โดยมีการปลูกฝงและทําใหดูเปนตัวอยาง ภูมิปญญาชาวบานจึงเปนมรดกอันล้ําคาของบรรพบุรุษที่
ควรคาแกการอนุรักษและสืบทอดใหคงอยูตอไป
ขอเสนอแนะ
การศึกษา เรื่อง แนวทางพัฒนาในการจัดการดานภูมิปญญาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลบานตุน
ผูศึกษาพบวา มีขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไปดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1) สงเสริมการเผยแพร เมื่อมีการเลือกสรรภูมิปญญาทองถิ่นที่มีลักษณะเดน ๆ ของแตละสาขาแลวเรียบรอย
ควรพิจารณาสื่อที่จะใชในการเผยแพรประชาสัมพันธตามวัตถุประสงคและความเหมาะสม เพื่อใหผูรับมีโอกาสไดรูจักและ
ศึกษาหาความรู โดยสามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติได
2) สนับสนุนใหมีการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น ควรใหมีการถายทอดมวล ความรูแกนักเรียน นักศึกษา หรือ
บุคคลที่มีความสนใจทั่วไป ไดมีโอกาสเขามาศึกษาหาความรูเพื่อทําการสืบทอดความรูเหลานั้นใหคงอยูตอไป หรือเปน
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การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณตอกัน เพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุง พัฒนาตนเองใหดีขึ้น การสนับสนุนจากรัฐหรือ
องคกร สมาคม กลุมสมาชิกตาง ๆ ควรรวมมือประสานงานกัน เพื่อใหผูสนใจศึกษาเสียคาใชจายนอยที่สุด
3) จัดทําเปนหลักสูตรทางการศึกษา ควรมีการจัดหลักสูตรหรือเพิ่มบรรจุเนื้อหาดาน ภูมิปญญาไวเปนสาระใน
การเรียนการสอนในทุกระดับ โดยเนนใหเยาวชนไดเรียนรูและ ตระหนักถึงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ เพื่อรวมกันอนุรักษ
และสืบทอดตอไป
4) การรวมมือกันระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชน ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรเขามามีบทบาทในการทํางาน
รวมกันอยางแทจริง เชน ดําเนินการใหมีการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ รวมอนุรักษภูมิปญญาอยางจริงจัง
สงเสริมใหมีการเผยแพรอยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพเปนตน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดการดานภูมิปญญาทองถิ่นในแบบสังเคราะห โดยแยกประเภทของ
ความเชื่อ จารีต ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมที่ทองถิ่นมีอยู
2) ควรมีการศึกษาดานกฎหมายคุมครองทรัพยสินทางปญญา หรือผลประโยชนอันพึงมีพึงไดของประชาชนตอ
ภูมิปญญาที่พัฒนาขึ้นเพิ่มเติม
3) ควรมีการศึกษาดานอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตําบลบานตุน และการประสานงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานจากการศึกษาคนควาอยางอิสระฉบับนี้เ สร็จสมบูรณไดดวยความอนุเ คราะหของทานดร.พงษสนิท
คุณนะลา อาจารยที่ปรึกษา ซึ่งกรุณาสละเวลาใหความรูและคําแนะนํา แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุก
ขั้นตอน เพื่อใหการเขียนรายงานคนควาอยางอิสระฉบับนี้สมบูรณที่สุด ผูเชี่ยวชาญทุกทานในการพิจารณาเครื่องมือ
ผูเขียนจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรูอันเปนพื้นฐานตอการนําไปประยุกตใชในการทํางานทั้งในปจจุบัน
และอนาคต ตลอดจนใหคําแนะนําเปนอยางดีตลอดมา
สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม และญาติพี่นอง ตลอดจนเพื่อน ๆ ทุกคนที่คอยใหกําลังใจและ
แลกเปลี่ยนประสบการณที่ดีในระหวางการศึกษาดวยดีมาโดยตลอด จนทําใหรายงานจากการศึกษาคนควาอยางอิสระ
ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี สําหรับความดีของการจัดทําผลงานจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง ขอมอบแกบุพการีและ
คณาจารยที่ประสิทธิประสาทวิชาใหความรูแกผูเขียนทุกทาน
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การจัดระเบียบที่อยูอ าศัยแรงงานขามชาติของเทศบาลนครเชียงใหม
Organizing the Residence of MlgrantI Workers, Chiang Mai Municipality
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การจัดระเบียบที่อยูอาศัยแรงงานขามชาติของเทศบาลนครเชียงใหม โดยผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาผลกระทบจากการไรที่อยูอาศัยหรือการอยูอาศัยแบบกระจัดกระจายอยางไมเปนหลักแหลงของแรงงานขามชาติใน
เขตเทศบาลนคเชียงใหม ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ขาราชการ
หนวยงานของรัฐในเขตเทศบาลนครเชียงใหม รวมทั้งสิ้น 24 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนการสัมภาษณเชิง
ลึก ดวยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยวิธีการสัมภาษณเปนรายบุคคล ผลการศึกษาพบวา จากการไรที่อยูอาศัย
หรื อการอยูอ าศั ย แบบกระจั ด กระจายอยา งไม เ ป น หลั กแหลง ของแรงงานข ามชาติ ในเขตเทศบาลนคเชี ยงใหม ทํา ให
ผลกระทบเกิดขึ้นทั้งในดานสังคม สาธารณสุข และความมั่นคง โดยผลกระทบในดานความมั่นคงมากที่สุด และในดาน
สาธารณสุข ดานสังคม ตามลําดับ ขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้ คือ หนวยงานภาครัฐควรมีการกําหนดนโยบาย และ
วางแผนที่อยูอาศัยสําหรับแรงงานขามชาติเพื่องายตอการตรวจสอบและควบคุม ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ตอไป
คําสําคัญ: การจัดระเบียบที่อยูอาศัย แรงงานขามชาติ เทศบาลนครเชียงใหม

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
การขยายตัวทางเศรษฐกิจการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนับวา เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการ
ผลิตจากภาคเกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการโดยเฉพาะในชวงป พ.ศ. 2530-2539 จึงทําใหเกิดความ
ตองการแรงงานในภาคธุรกิจเปนจํานวนมากเพราะแรงงานเหลานี้จะเขามาทํางานแทนแรงงานไทยเนื่องจากแรงงานไทยไม
นิยมทํางานที่ สกปรก เสี่ยงตาย และเสี่ยงตอปญหาดานสุขภาพ ซึ่งหากไมมีแรงงานขามชาติเหลานี้อาจสงผลกระทบตอ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก จึงทําใหมีแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานเขามาทํางานในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น ทําใหรัฐบาลตองประกาศนโยบายการจัดการแรงงานขามชาติที่มีความยืดหยุนมากขึ้น โดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา 17 แหง พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 โดยใชวิธีการออกเปนมติคณะรัฐมนตรีประกาศผอนผันเปนรายป
ตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเชียงใหมนั้นทําใหมี จํานวนแรงงานขามชาติเขามาทํางานใน
จังหวัดเชียงใหมเปนจํานวนเพิ่มมากขึ้นและแรงงานขามชาติเหลานี้อาศัยรวมกันที่บริเวณหลังตลาดคําเที่ยงแตเนื่องจาก
ความสกปรกและความไมเปนระเบียบนั้นหนวยงานทางเทศบาลและหนวยงานของภาครัฐที่เกี่ยวของจึงไดทําการรื้อถอน
บานพักออกไปโดยไมมีการจัดเตรียมสถานที่ไวรองรับทําใหแรงงานขามชาติอยูแบบกระจัดกระจายตามพื้นที่ตางๆทั่วเขต
เทศบาลนครเชียงใหมและไมมีที่อยูอาศัยเปนหลักเปนแหลงนั้นและไมทราบจํานวนและที่พักอาศัยของแรงงานขามชาติ
ทั้งหมดที่มีอยูแทจริงจึงยอมสงผลกระทบตอจังหวัดเชียงใหมอยางหลีกเลี่ยงไมได ทําใหการควบคุมดูแลเปนไปไดอยาง
ยากลําบากเนื่องจากมีการยายที่อยูอยางไมแนนอน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการอยูอยางกระจัดกระจายของแรงงานขามชาติเหลานี้เพื่อที่จะเปน
แนวทางใหกับหนวยงานของภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับแรงงานขามชาติเหลานี้ไดมีนโยบายและมีวิธีการอยางไรในการ
จัดการใหปญหาตางๆที่ไดกลาวมาในขางตนแลวนั้นเพื่อที่จะสามารถปองกันและลดความเสียหายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นตอไป
ในอนาคตได

วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาผลกระทบจากการไรที่อยูอาศัยหรือการอยูอาศัยแบบกระจัดกระจายอยางไมเปนหลักแหลงของ
แรงงานขามชาติในเขตเทศบาลนครเชียงใหม

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัด ระเบียบที่อยูอาศัยแรงงานขามชาติของเทศบาลนครเชียงใหม เปนงานวิจัยเชิง
คุณภาพ เนื่องจาก เปนการแสวงหาความรูโดยการพิจารณาปรากฏการณทางสังคมจากสภาพสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบัน โดยใชวิธีหลักในการเก็บรวบรวมขอมูลและเนนการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกและรอบดาน และมี
ความครอบคลุมในประเด็นที่ทําการศึกษาในการศึกษาครั้ง นี้ จึง ตองมีการวางแผนการดําเนินการเพื่อคัดเลือกกลุม
ตัวอยางที่จะเปนกลุมผูใหขอมูลหลักที่สําคัญ (Key Informant) ซึ่งจะเปนประโยชนในการใหขอมูล ตลอดจนวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคของงานวิจัยชิ้นนี้ ดังนั้นผูวิจัยจึงมีการกําหนดระเบียบวิธีวิจัยไวดังตอไปนี้
การรวบรวมขอมูลจากการศึกษาขอมูลเอกสารวิชาการตาง ๆ ซึ่งไดรวมรวมจากแหลงขอมูลการเก็บรวบรวม
ขอมูลและการเก็บขอมูลผูวิจัยไดใชเครื่องมือ คือ การสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ
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การวิเคราะหขอมูล
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ การวิเคราะหขอมูลผลกระทบจากการ
ไรที่อยูอาศัยหรือการอยูอาศัยแบบกระจัดกระจายอยางไมเปนหลักแหลงของแรงงานขามชาติในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ผูวิจัยไดใชวิธีการหลักในการวิเคราะหเปนวิธีการสรางขอสรุปจากการศึกษารูปแบบหรือขอมูลจํานวนหนึ่งวิเคราะหขอมูล
ในการตรวจสอบ แยกแยะ จัดลําดับความสําคัญ และเชื่อมโยงความสัมพันธซึ่งขอมูลสวนใหญที่นํามาวิเคราะหจะเปน
ขอมูลแบบบรรยาย (Descriptive) ที่ไดจากการสังเกต สัมภาษณ แลวจดบันทึกไวขอมูล แลวนําเสนอในรูปแบบพรรณนา
โวหาร

ผลการศึกษา
ผลกระทบจากการไรที่อยูอาศัยหรือการอยูอาศัยแบบกระจัดกระจายอยางไมเปนหลักแหลงของแรงงานขามชาติ
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ประกอบดวย ดานความมั่นคง ดานสาธารณสุข และดานสังคม โดยผลกระทบในดานความ
มั่นคงมากที่สุด และในดานสาธารณสุข ดานสังคม ตามลําดับ
ดานความมั่นคง การไมทราบจํานวนที่แนชัดและจํานวนแรงงานขามชาติที่แทจริงนั้นทําใหการบริหารจัดการ
แรงงานขามชาตินั้นเปนไปไดอยางยากลําบากอันเนื่องมาจากการที่แรงงานขามชาติเหลานี้เคลื่อนยายตัวเองอยูตลอดเวลา
เนื่องมาจากเรื่องของสถานที่ทํางานและการทํางานตามเพือ่ นฝูงซึ่งทําใหมีผลกระทบโดยตรงกับความมั่นคงของประเทศ
ดานสาธารณสุข การดําเนินชีวิตของแรงงานขามชาติเหลานี้เปนการดํารงชีวิตอยางเรียบงายตามวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ติดตัวทั้ง
ในเรื่องของการกินและสุขลักษณะที่ถูกตองในการดํารงชีวิตทําใหบางครั้งอาจกอใหเกิดเปนแหลงเพาะเชื้อโรคหรือเสี่ยงตอ
การเกิดโรคประจําตัวและการเจ็บปวย อีกทั้งการเขาถึงการรักษาพยาบาลยังเปนไปคอนขางยากลําบาก
ดานสังคม เนื่องจากแรงงานขามชาติเหลานี้ชอบอยูรวมกันเปนกลุม มีการดื่มสุราและพูดคุยเสียงดัง ในบางครั้งมีการ
ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นปญหาเหลานี้จึงทําใหคนไทยบางสวนเกิดความหวาดระแวงกลัวภัยที่จะเกิดขึ้นจากแรงงานขามชาติ
เหลานี้จึงทําใหเกิดการสรางอคติที่ไมดีตอแรงงานขามชาติเหลานี้ขึ้น

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลจากการศึ กษา พบวา ผูวิจัย ไดสัม ภาษณกั บทางหนวยงานของภาครัฐ ได ใหความคิด เห็นเดี ยวกัน วาเป น
แนวความคิดที่ดีเนื่องจากแรงงานขามชาติในเขตเทศบาลจังหวัดเชียงใหมในปจจุบันมีจํานวนที่เพิ่มสูงขึ้นการที่จะทราบ
จํานวนที่แทจริงและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแรงงานขามชาติเหลานั้นเปนไปไดยากเนื่องจากการที่มีที่อยูอยางไมเปนหลัก
แหลงของตัวแรงงานขามชาติเองจึงทําใหการบริหารจัดการแรงงานขามชาติเหลานั้นเปนไปไดยากขึ้นหากมีการจัดระเบียบ
ที่อยูอาศัยที่เปนหลักเปนแหลงใหกับแรงงานขามชาติเหลานี้นาจะเปนแนวทางที่ดีที่จะทําใหทราบถึงจํานวนของแรงงาน
ขามชาติที่แทจริงที่พักอาศัยภายในเทศบาลนครเชียงใหมทําใหการบริหารจัดการแรงงานขามชาติก็จะสามารถเปนไปได
อยางงายขึ้นตามที่วิภาดา โนตา (2552:บทคัดยอ)ไดศึกษาจากจังหวัดสมุทรสาครมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความตองการแรงงานในการผลิตสินคาและบริการตางๆ ทําใหมีแรงงาน
ตางดาวเขามาทํางานในพื้นที่ เกิดเปนชุมชนที่อยูอาศัยของคนตางดาว จึงมีความจําเปนตองมีการศึกษาสภาพการอยู
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อาศัย พฤติกรรมความตองการ และปญหาดานที่อยูอาศัยของคนตางดาว เพื่อเปนประโยชนตอการวางแผนเรื่องที่อยู
อาศัยสําหรับคนตางดาวตอไปในอนาคต
ขอเสนอแนะ
1. หนวยงานของเทศบาลนครเชียงใหมควรมีการดําเนินการแกไขปญหาการอยูอยางกระจัดกระจายตัวของ
แรงงานขามชาติในเขตเทศบาลนครเชียงใหมโดยการบังคับใชระเบียบที่มีอยูอยางเครงครัด
2. หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก หนวยงานทองถิ่น สวนราชการที่เกี่ยวของ ควรวางแผนรวมกันในการจัดการระบบ
สาธารณูปโภค ที่ใชในการอุปโภค บริโภค การใหบริการดานสาธารณสุข การใหการศึกษาแกเยาวชน ใหเพียงพอและ
เหมาะสม กับจํานวนของแรงงานขามชาติ
3. ใหความรูสําหรับแรงงานขามชาติใน เรื่องสุขลักษณะที่ดีในการอยูอาศัย เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องสภาพ
การอยูอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ และปองกันปญหาตางๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอไป
4. มีการตรวจตราจํานวนผูที่พักอาศัยในชุมชนอยางเครงครัดเพื่อปองกันการแอบแฝงตัวเขามาอยูของแรงงาน
ขามชาติที่ไมไดขึ้นทะเบียนแรงงานเพื่อปองกันปญหาตางๆที่จะตามมากับกลุมแรงงานขามชาติที่เขามาโดยไมถูกกฎหมาย
5. ผูประกอบการที่มีสวนทําใหเกิดแรงงานขามชาติ ควรมีสวนรับผิดชอบคาใชจายในการปรับปรุงสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และสภาพแวดลอม ซึ่งอาจทําไดโดยใชระบบภาษี

กิตติกรรมประกาศ
บทความเรื่องการจัดระเบียบที่อยูอาศัยแรงงานขามชาติของเทศบาลนครเชียงใหม เกิดขึ้นจากการใหความ
อนุเคราะหความกรุณาและความชวยเหลือจากบุคคลหลายหนวยงานที่ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูล ซึ่งผูวิจัยขอขอบพระคุณ
เปนอยางยิ่ง ที่ใหขอมูลที่มีความสําคัญในการทําการวิจัยในครั้งนี้ซึ่งไดแกสํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม พนักงานเทศบาลนครเชียงใหม เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม และ
ที่สําคัญงานวิจัยครั้งนี้ไดรับการใหคําปรึกษาและแนะนําจาก อาจารย ดร.ศราภา ศุทรินทร อาจารยปรึกษาหลัก อาจารย
ดร.เกรียงไกร เจริญผล อาจารยที่ปรึกษารวม อาจารยดร.นพวรรณ บุญธรรม อาจารยที่ปรึกษารวม ที่ไดใหคําปรึกษา
แนะนําและชวยเหลืออยางดียิ่งที่ทําใหการวิจัยในครั้งสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
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การทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง
จังหวัดพะเยา
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Ratchaneekron Phungjam1* and Veera Lertsomporn 2
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บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาและอุ ป สรรคที่ ส ง ผลต อ การทํ า ประชาคม และเพื่ อ ศึ ก ษา
แนวทางการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา การศึกษานี้
เปนการศึ กษาเชิง คุ ณภาพ กลุม ผูใ หขอ มูล สําคัญ รวมจํานวนทั้ง สิ้น 26 คน เครื่องมื อที่ ใชไดแ ก แบบสัม ภาษณ จาก
การศึกษาพบวา 1) ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการดําเนินการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตํ า บลนาปรั ง อํ า เภอปง จัง หวั ด พะเยา ได แ ก (1) ด า นการมี ส ว นร ว มในการตัด สิ น ใจ (2) ด า นการมี สว นร ว มในการ
ปฏิบัติการ (3) ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน (4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 2) แนวทางการมีสวนรวมการ
ทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนา ไดแก (5) ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น เสนอปญหา ควร
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับประโยชนการทําประชาคม ควรมีการควบคุมการบริหารงานใหเปนไปอยางเหมาะสม โปรงใสและมี
ประสิทธิภาพ เปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการวัดผลของการดําเนินงานการจัดทําประชาคม
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
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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
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาไทย พ.ศ. 2540 พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และใน
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ตางใหความสําคัญตอการบริหารราชการอยางโปรงใส สุจริต เปดเผยขอมูลและการเปด
โอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมืองรวมถึงการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐในทุกระดับ ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 มียุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการประเทศ โดยใหความสําคัญกับการวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตย โดยใหประชาชนมี
สวนรวมอยางแทจริง และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ และการเมืองใหเขมแข็งและเปน
อิสระมากขึ้น สภาวการณที่เนนเรื่องการมีสวนรวมทําใหภาครัฐตองมุงแสวงหารูปแบบการพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหประชาชน
เกิดการรวมตัวกันเพื่อมีสวนรวมในการปกครองตนเองอยางกวางขวาง โดยใหประชาชนไดรวมคิด รวมวางแผน รวม
ตัดสินใจ รวมดําเนินกิจกรรม และรวมติดตามตรวจสอบ มีลักษณะการดําเนินการทั้งในรูปบุคคล กลุมคน ชมรม สมาคม
และองคกรอาสาสมัครรูปแบบตาง ๆ ไดมีสวนรวมในการดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องรวมกันใหบรรลุ
วัตถุประสงคและนโยบายการพัฒนาที่กําหนดไวอีกทั้งใชกระบวนการประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล แกนนําชุมชน
เครือขาย ภาคประชาชน และองคกรพัฒนาตาง ๆ ในการผลักดันใหเกิดการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาทองถิ่น
จากการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาประเทศ การพัฒนาทองถิ่น การพัฒนาชนบทในดานตางๆ ที่ผาน
มายังไมสัมฤทธิ์ผลเทาที่ควร สาเหตุสําคัญประการหนึ่งก็คือ ความลมเหลวในการดําเนินการพัฒนาตางๆ ของรัฐบาลมา
จากการยึดกลยุทธการพัฒนาและยึดแนวคิดทฤษฎีที่มาจากภายนอก บอยครั้งที่หนวยงานภาครัฐบาลเอง ก็มุงแสวงหา
รูปแบบการพัฒนาชนบทที่เหมาะสมจากตางประเทศโดยหวังเปนสูตรสําเร็จของทั่วประเทศ แตการแสวงหาแนวทางและ
กลยุทธการพัฒนาจากภายนอกโดยหวังนํามาประยุกตใชตอชนบทนั้นไมไดผล ซึ่งไมสามารถแทนแนวการศึกษาสภาวะ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยได (อางถึงใน สิริพัฒน ลาภจิตร,2550)
องคการบริหารสวนตําบลนาปรัง ไดรับการประกาศจัดตั้งยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล
นาปรังเมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคมพ.ศ 2542 มีเนื้อที่ 21,875 ไร หรือ ประมาณ 36 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ
เปนที่ราบ มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 2,484 คน แบงเขตการปกครองออกเปน 6 หมูบาน (แผนพัฒนา 3 ป องคการบริหาร
สวนตําบลนาปรัง, 2556)

828

จากผลการออกประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา
ในปที่ผานมาประชาชนและกลุมองคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง ไมคอยใหความรวมมือในการรวมทํา
ประชาคมและกลุมที่เขามามีสวนรวมในการทําประชาคมไมมีบทบาทในการเสนอแนวทางในการวางแผนพัฒนาเทาที่ควร
เนื่ อ งจากไม เ ห็ น ความสํ า คั ญ ในการทํ า ประชาคมและคิ ด ว า องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลนาปรั ง ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
แผนพัฒนาใหอยูแลวโดยไมตองเสนอความคิดเห็น จึงทําใหแผนพัฒนาที่จัดทําขึ้นมา ไมสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนและชุม ชน สง ผลใหชุมชนไมไดรับการพัฒนาตามวัตถุประสงคและตอบสนองความตองการของประชาชน
เทาที่ควร ผูทําการศึกษาวิจัย จึงมีความสนใจศึกษาปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการทําประชาคมเพื่ อการวางแผน
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อนําขอมูลที่ไดมาศึกษาวิเคราะหและสามารถนําผล
การศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาใหเหมาะสมกับองคกรตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
นาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา
2. เพื่อนําเสนอแนวทางการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง
จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิด
ในการศึกษาเรื่อง การทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัด
พะเยา ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาตามกรอบแนวคิดของ โคเฮน และ อัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977,
p. 6 อางถึงใน สุทัน ทาวงศมา, 2544, หนา 7 - 9) เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการทํา
ประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัด

การทําประชาคมเพื่อการ

พะเยา

วางแผนพัฒนาองคการบริหาร

1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ

สวนตําบลนาปรัง อําเภอปง

2. ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
3. ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน
4. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึก ษาเรื่อ ง “การทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒ นาขององคการบริห ารสวนตําบลนาปรัง อํา เภอปง
จังหวัดพะเยา” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้
กลุมผูใหขอมูลสําคัญ: ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก กลุมผูบริหาร กลุมสมาชิกสภาองคการบริหาร
สว นตําบล กลุมหัวหนางาน กลุม ผูนําชุมชน กลุม องคกรหรือหนวยงานอื่น ๆ และกลุม ประชาชนในเขตพื้น ที่องคการ
บริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้นจํานวน 26 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล: ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก
การเก็บรวบรวมขอมูล: การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก
การวิเ คราะหขอ มูล : การวิเ คราะหขอ มูล ในงานวิจัย นี้เ ปน การวิเ คราะหขอ มูล เชิง คุณ ลัก ษณะ (Qualitative
Analysis) โดยนําขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมาทําการวิเคราะหภายใตวิธีการที่สําคัญดังนี้
1) การจําแนก และจัดระบบขอมูล (Typology and Taxonomy) เปนการนําขอมูลที่ได มาจําแนกและ
จัดหมวดหมูใหเปนระบบ เชน ขอมูลหมวดงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอมูลหมวดการสัมภาษณ เปนตน
2) การวิเคราะหสรุปอุปนัย (Analytic Induction) เปนการนําขอมูลที่ไดจากเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
มาวิเคราะหเพื่อหาบทสรุปรวมกันของเรื่องนั้น
3) การวิเคราะหขอมูลในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เปนการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหถึงเนื้อหา
สาระในประเด็นหรือเรื่องนั้น

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 ทําใหปญหาที่จะรวบรวมมาจากคนกลุมนอย ประชาชนเขา
มามีสวนรวมนอย
1.1.2 การมีสวนรวมในขั้นเตรียมการ คือ ประชาชนสวนมาก ขาดความรู ความเขาใจในการตัดสินใจ
ในการกําหนดชองทาง หรือลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล ปญหา
ของแตละชุมชนมีมากเกินไป ทําใหการลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเกิดความยุงยากวุนวาย
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ของขั ้น ตอน ขาดมุม มอง และแนวทางใหมม าชว ยในการตัด สิน ใจการลํา ดับ ความสํา คัญ ของโครงการ/กิจ กรรมที่
ดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล ขาดแนวทางที่เหมาะสมและชัดเจนในการกําหนดชองทาง
1.1.3 การมีสวนรวมในขั้นตอนการตัดสินใจปฏิบัติ คือ ประชาชนในพื้นที่สวนใหญไมใหความสําคัญ
และขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการคัดสรรบุคลากรเปนตัวแทนปฏิบัติการทําประชาคมในชุมชนของตนเอง
การคัดสรรบุคลากรเปนตัวแทนปฏิบัติการทําประชาคมขาดความหลากหลาย ซึ่งสวนใหญจะเปนกลุมบุคคลเดิม ๆ การ
คัดสรรบุคลากรเปนตัวแทนปฏิบัติการทําประชาคมขาดความหลากหลายในกลุมตางๆ เพราะขาดการประชาสัมพันธ
เผยแพรมาถึงหนวยงาน
1.2 ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
1.2.1 การมีสวนรวมในการสลายทรัพยากร คือ ประชาชนไมไดรวมการสละแรงกาย เงิน วัสดุอุปกรณ
และคําแนะนํา เกี่ยวกับการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาเพราะคิดวาเปนภารหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ทานั้น การจั ด ทํางบประมาณเกี่ยวกับการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒ นามีงบประมาณ ที่จํากัด และไมมีความ
เหมาะสมกับสภาพปญหาในพื้นที่
1.2.2 การมีสวนรวมในการบริหารและประสานงาน คือ ประชาชนสวนใหญไมใหความสําคัญในการ
จัดสรรคัดเลือกบุคลากรเขามาดําเนินการเพราะคิดวามีเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่โดยตรงอยูแลว
1.3 ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน
1.3.1 การมีสวนรวมรับผลประโยชน คือ ปญหาในพื้นที่มีมาก ทําใหการดําเนินกิจกรรม/โครงการมีมาก
งบประมาณมีนอยมีสวนทําใหการเพิ่มผลผลิต รายได หรือทรัพยสินลดลง ประชาชนบางพื้นที่ ยังไมไดรับผลประโยชนจาก
กิจกรรม/โครงการจากการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพราะผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลใหความสําคัญดานโครงสรางพื้นฐานมากเกินไปโดยไมกระจายการเพิ่มผลผลิต รายไดดานอื่นๆ
1.3.2 การมีสวนรวมรับผลประโยชนในดานสังคม คือ ปญหาของประชาชนในพื้นที่มีมากเกินไป ทําให
โรงเรียน ชุมชนไมไดรับผลประโยชนเทาที่ควร สวนใหญจะเนนแกไขปญหาของประชาชนเทานั้น โรงเรียน ชุมชน ไมไดรับ
ผลประโยชนจากการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนา เนื่องจากผูบริหารไมใหความสําคัญในการเขารวมการทํา
ประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับประชาชนมากกวาชุมชน สังคม
และชุมชนบางแหง บางพื้นที่
1.3.3 การมีสวนรวมกับผลประโยชนในดานบุคคล คือ เนื่องจากกิจกรรม/โครงการมีมากเกินไปทําใหประชาชน
ไมไดรับผลประโยชนอยางทั่วถึง ไมไดรับการตอบรับการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาจากประชาชนหรือบุคคลผู
เสียผลประโยชน ประชาชนหรือบุคคลไมใหความรวมมือเมื่อไมไดรับผลประโยชนจากการทําประชาคมเพื่อการวางแผน
พัฒนา เกิดการรองเรียนจากประชาชนหรือบุคคลผูเสียผลประโยชนจากกิจกรรม/โครงการ จากการทําประชาคมเพื่อการ
วางแผนพัฒนา ไมไดรับผลประโยชนจากกิจกรรม/โครงการจากการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลเพราะเปนคนตางพื้นที่ และบางกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบลประชาชนหรือบุคคลไมไดรับ
ผลประโยชนเลยเพราะผูบริหารองคกรเนนกลุมของตนเองเทานั้น
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1.4 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล
ประชาชน ขาดความสนใจเขามามีสวนรวมในการวัดผล และวิเคราะหผลของการดําเนินงานการจัดทํา
ประชาคมเพื่ อ การวางแผนพั ฒ นาขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ไม ไ ด รั บ เข า ร ว มในการเข า ไปติ ด ตามการวั ด ผล
และวิเคราะหผลภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนด องคการบริหารสวนตําบลมีขอจํากัดหลายดาน สําหรับให
ประชาชน เข า มามี ส ว นร ว มในการวั ด ผล และวิ เ คราะห ผ ล ประชาชนไม ไ ด รั บ ข อ มู ล ที่ เ พี ย งพอสํ า หรั บ การวั ด ผล
และวิเคราะหผล ขาดกลไกในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลอยางจริงจังและเหมาะสม องคการบริหารสวนตําบล
ไมเปดโอกาสในประชาชน ทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย รวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อใหมีความคิดเห็น
ที่หลากหลายและแกปญหาไดถูกจุด
2. แนวทางการมีสวนรวมการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง
อําเภอปง จังหวัดพะเยา
กลุมผูใหขอมูลไดเสนอแนวทางการมีสวนรวมการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ในการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง
มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
2.1.1 การมีสวนรวมในขั้นตน
1) ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น เสนอปญหา
2) ใหคนในชุมชนไดรวมตัดสินใจในการชี้แจง วิเคราะหและรวบรวมขอมูลปญหาในชุมชน
2.1.2 การมีสวนรวมในขั้นเตรียมการ
1) ใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการตัดสินใจในการกําหนดชองทาง หรือลําดับความสําคัญของ
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการทุกขั้นตอน
2) ใหประชาชนรวมกําหนดความตองการและจัดลําดับความสําคัญของปญหา การเลือกปญหาเพื่อ
นําไปสูขั้นตอนตอไป
2.1.3 การมีสวนรวมในขั้นตอนการตัดสินใจปฏิบัติ
1) ควรมีการพบปะพูดคุยกับสมาชิกเวทีประชาคม มีสวนรวมในการตัดสินใจในการคัดเลือกสรร
บุคลากรกับการมีสวนรวมทางการบริหาร เพื่อใหการดําเนินการทําประชาคมเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2) ใหชุมชนรวมคัดเลือกบุคลากรในหมูบานที่มีความรู ความสามารถในการทําประชาคมเพื่อการ
วางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
2.2 ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
2.2.1 มีสวนรวมในการสลายทรัพยากร
1) ควรมีการพิจารณาดานงบประมาณโครงการ/แผนงานการทําประชาคมผานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลนาปรัง
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2) ควรใหคําแนะนําเกี่ยวกับประโยชนการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลนาปรัง
2.2.2 การมีสวนรวมในการบริหารและประสานงาน
1) ควรเปดโอกาสใหประชนชนไดคัดเลือกบุคลากรเขามาดําเนินการ ผูประสานงาน การฝกอบรม
การใหคําปรึกษา และการใหคําแนะนําเปนประจําทุก ๆ ป
2) ควรสรางการมีสว นรวมทางการบริห ารใหไปในทิศทางเดียวกัน และดําเนิน การตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2.3 ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน
2.3.1 การมีสวนรวมรับผลประโยชน
1) ควรอนุมัติขอบัญญัติพิจารณาผานสภาองคการบริห ารสวนตําบลฯ แผนโครงการชวยเหลื อ
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนทําใหประชาชนมีการเพิ่มผลผลิต รายได
2) ควรมีการนําขอมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชนในดานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูที่มีรายไดนอย ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสสามารถนําเสนอกิจกรรม/โครงการ ลงในแผนพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลเพื่อแกปญหาความเดือนรอนแกตนเองได
2.3.2 การมีสวนรวมรับผลประโยชนในดานสังคม
1) ควรนําขอมูล ที่ไดจากการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒ นาจัดทํานโยบายที่เ หมาะสมกับ
ปญหาและความตองการของประชาชน ชุมชน สังคม โรงเรียน
2) ควรมีการถายทอดองคความรูสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและแกปญหาโรงเรียน ชุมชน สังคม
2.3.3 การมีสวนรวมกับผลประโยชนในดานบุคคล
1) ควรมีการควบคุมการบริหารงานใหเปนไปอยางเหมาะสม โปรงใสและมีประสิทธิภาพ มีการนํา
ขอมูลของกิจกรรม/โครงการที่ไดจากการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนา มาประกอบการพิจารณาเพื่อเห็นชอบ
ในการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
2) ควรมีความรวมมือกันดําเนินการระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชนเพื่อใหเกิดผล
สําเร็จอยางยั่งยืน
2.4 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล
1) ควรมีการรวมกันแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการและคณะกรรมการที่เกี่ยวของจากทุก
ภาคสวน โดยยึดหลักโปรงใส ตรวจสอบได
2) ควรจั ด ให มี เ วที ป ระชุ ม ร ว มกั น สรุ ป ผล และประเมิ น การจั ด เวที ป ระชาคมเพื่ อ การวางแผนพั ฒ นา
จากกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบล

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดคนพบขอมูลที่เปนประโยชนตอการมีสวนรวมการทําประชาคมเพื่อการวางแผน
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยอภิปรายไดดังตอนี้
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1. อภิปรายผลกับแนวคิดการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนา
จากการศึกษา พบวากลุมผูใหขอมูลสําคัญไดเสนอแนะแนวทางในการมีสวนรวมการทําประชาคมเพื่อการ
วางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา คือ ควรมีการสํารวจปญหาความตองการ
จากคนในท อ งถิ่ น และวิ ธี ก ารเข า ไปมี ส ว นร ว มในการทํ า ประชาคมเพื่ อ การวางแผนพั ฒ นา ขั้ น ตอนนี้ มี ค วามสํ า คั ญ
ที่จะเลือกเอากิจกรรม/โครงการที่เปนประโยชนตอประชาชน สังคมและมีความเปนรูปธรรม โดยผานการใชกระบวนการ
ตัดสินใจ ซึ่งคนในทองถิ่นสามารถเขามาเกี่ยวของตั้งแตชวงเริ่มตนการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนา ทั้งในเรื่อง
การเงิ น การจั ด สรรบุ ค ลากร ตลอดจนวิ ธี ก ารเข า ไปมี ส ว นร ว มในโครงการและสนั บ สนุ น โครงการที่ จ ะนํ า เข า มา
ความคิดเห็นตาง ๆ จึงจะไดรับการนําไปใชประโยชน โดยสรางโอกาสใหสมาชิกทุกคนของชุมชน สังคม ไดเขามามีสวนรวม
ชวยเหลือและเขามามีอิทธิพลตอกระบวนการดําเนินกิจกรรม/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
ปญหาของตนเองไดดีที่สุด 2) การมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินกิจกรรมเพื่อแกปญหา ควรเปนประชาชนในชุมชน
ไมใชบุคคลภายนอก เพื่อใหเหมาะสมกับทรัพยากรและศักยภาพในการพัฒนาชุม ชน 3) การมีสวนรวมในการลงทุน
โดยเฉพาะการรวมแรงทํากิจกรรม จะทําใหประชาชน มีความรูสึกรวมกันในการเปนเจาของผลงาน 4) การมีสวนรวม
ในการติดตามประเมินผล เพื่อคนควาขอดีและขอบกพรองที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม ซึ่งนํามาเปนบทเรียนในการแกไข
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ดังนั้นผูวิจัยมีความเห็นวา การสงเสริมการมีสวนรวมทุก ๆ กระบวนการมีความสําคัญ
เปนอยางมากในการจัดทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง ซึ่งแตละกระบวนการมี
ความสําคัญจะขาดกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งไปไมไดเพราะถาขาดแลวจะสงผลใหการแกไขปญหาความตองการ
ของประชาชนไมตรงกับความตองการที่แทจริง
2. อภิปรายผลกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษา พบวา ในการมีสวนรวมการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง
อําเภอปง จังหวัดพะเยา ทุกภาคสวนตองเขาไปมีสวนรวมในการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนา ไมวาจะเปนผูบริหาร
และพนักงานทองถิ่น ผูนําชุมชน องคกรตาง ๆ ในชุมชนรวมถึงประชาชนในชุมชน เพื่อใหไดกิจกรรม/โครงการที่เปนปญหา
ที่ตองแกไขของคนในชุมชนที่เปนรูปธรรม โดยผานการใชกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งคนในทองถิ่นสามารถเขามามีบทบาทใน
การทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนา ทั้งในเรื่องการเงิน การจัดสรรบุคลากร ตลอดจนวิธีการเขาไปมีสวนรวมใน
โครงการและสนับสนุนโครงการที่จะนําเขามาแกไขปญหาตามความตองการของทองถิ่น รวมถึงไดรับผลประโยชนจากการ
ทํ า ประชาคม เพื่ อ การวางแผนพั ฒ นาอย า งเสมอภาคและเท า เที ย มกั น รวมถึ ง ประเมิ น ผลวิ เ คราะห แ ละสรุ ป ผล
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การดําเนินงานตามโครงการที่ไดจัดทํา และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ยุทธพิชัย อาจวัฒน (2555) ไดศึกษาเรื่อง
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ซึ่งมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ดานการตัดสินใจผูบริหารควรสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ มีความรับผิดชอบมี
โอกาสเขามามีสวนรวมในการชี้แจงในเรื่องปญหาตาง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหทราบความตองการที่แทจริงของ
ประชาชนตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกําหนดวิธีการในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวทั้งเปาหมาย
ในภาพรวมและเปาหมายของแตละหนวยงานยอยซึ่งกรณีเชนนี้ประชาชนโดยทั่วไปจะไดมีโอกาสคิดและวางแผน เพื่อใหได
แนวทางการปฏิบัติใหบรรลุและรองรับความตองการของประชาชนในพื้นที่ได ในขณะเดี่ยวกันการไดมีโอกาสรวมวางแผน
ของประชาชนจะทําใหทราบถึงโอกาสที่จะเปนไปไดของแผนที่ไดวางไวซึ่งจะชวยใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางประชาชน
และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ กตัญู แกวหานาม (2553) ซึ่งพบวาประชาชนจะมี
สวนรวมในกระบวนการเริ่มตนในการจัดทําแผนเทานั้น การจัดเวทีประชาคมกลายเปนเสมือนพิธีการ ประชาชนไมมีสวน
รวมของในการตรวจสอบ ติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตางๆ ปญหาและอุปสรรคในการเขามามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ที่สําคัญ คือ ปญหาการขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการตามแผน การขาดแคลน
บุคลากรในสาขาที่จําเปน เชน สัตวแพทย พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข ฯลฯ
ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง การทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัด
พะเยา ผูศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมสําหรับ
เปนแนวการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา ดังนี้
ข อเสนอแนะต อ องค การบริ การส วนตํา บลนาปรั ง อํา เภอปง จังหวัด พะเยาในการนํา ผลการวิจัยไป
ประยุกตใช มีดังนี้
1. ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาปรัง ควรสงเสริมและใหความสําคัญตอการเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ
ของการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาใหแกประชาชนทุกกลุมในพื้นที่ไดรับทราบอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ และ
หลากหลายชองทาง
2. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในองคกร และประชาชนในพื้นที่ ตระหนักและใหความสําคัญในการมีสวนรวม
ของการทําประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนา และทํางานเปนทีม เชน การเปดโอกาสใหบุคลากร และประชาชนไดแสดง
ความคิดเห็นในการดําเนินการจัดประชาคมหมูบาน การจัดกิจกรรมตางๆ 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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ชองทางรับเรื่องรองทุกขตลอด 24 ชั่วโมง การอบรมใหความรูแกบุคลากร และผูนําชุมชน การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใชในการติดตอประสานงาน เปนตน
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5

บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาการนํ า นโยบายส ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในรถโดยสารสาธารณะ
ไปปฏิ บั ติ ข องสํ า นั ก งานขนส ง จั ง หวั ด พะเยา เฉพาะด า นการส ง เสริ ม การคาดเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ของผู โ ดยสารรถโดยสาร
สาธารณะ และเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะจากการสงเสริมของ
สํานักงานขนสงจังหวัดพะเยาประชากรและกลุมตัวอยาง แบงออกเปน 2 กลุม ประกอบดวย 1. ผูบริหารและเจาหนาที่ของ
สํานักงานขนสง จัง หวัดพะเยา จํานวน 10 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
วิเคราะหขอมูลโดยการบรรยายเชิงพรรณนา 2. ผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะ จํานวน 395 คน ใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบบังเอิญเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ (%) คาเฉลี่ยทางสถิติ (X̅) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และความแปรปรวน (S2) ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะ
โดยรวมอยูในระดับเหมาะสม ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ขอมูลทั่วไป และการรับรูเกี่ยวกับการใชเข็มขัดนิรภัยของ
ผูโดยสารที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยไมแตกตางกัน ซึ่งมีผลมาจากการที่สํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา
มีโครงสรางหนวยงานที่มีความพรอม มีปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ และมีปจจัยดานบุคลากร
ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และดานสถานที่ ในการปฏิบัติภารกิจการประชาสัมพันธใหกับ
ผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะใหมีความรูความเขาใจ และพฤติกรรมที่เหมาะสม
คําสําคัญ: การประเมินผล ลักษณะทางประชากร อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
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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
2

Data were analyzed by percentage (%) statistical average (X̅), standard deviation (SD) and the variance (S ). 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
จากการจราจรทางบกที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญหรือรถ เนื่องจากมีการบรรทุกผูโดยสารคราวละมาก ๆ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุมาแลวยอมกอใหเกิดความสูญเสียมากที่สุด ทั้งในดานชีวิตและทรัพยสินเมื่อเทียบกับอุบัติเหตุทางรถยนต
แมวารถโดยสารสาธารณะจะอยูในการควบคุมของหนวยงานภาครัฐ ผูบังคับใชกฎหมายก็ตาม ในป พ.ศ. 2553 มีผู
ประสบอุบัติเหตุจากอุบัติเหตุขนสง 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 ผูโดยสารรถยนตที่คาดเข็มขัดนิรภัยบาดเจ็บเพียงรอยละ 11.2 และผูขับขี่รถยนตที่คาดเข็มขัดนิรภัย
บาดเจ็บ รอยละ 28.3 องคการอนามัยโลกใหคําแนะนํามาตรการดานเข็มขัดนิรภัยเปนหนึ่งในมาตรการสําคัญที่ลดการ
ตายและการบาดเจ็บรุนแรง เมื่อมีการชนกันของยานยนตไมวาจะเปนรถยนต รถปกอัพ รถตู หรือรถโดยสารประจําทางได
อยางมีประสิทธิภาพ(รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห ฉบับที่ 35. 2554)
กรมการขนสงทางบก ในฐานะที่เปนหนวยงานที่รับผิดชอบดานมาตรฐานความปลอดภัยของรถในระบบรถ
โดยสารประจําทางหรือรถโดยสาร ไดกําหนดใหรถโดยสารสาธารณะทุกคันตองติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตั้งแตวันที่1
เมษายน พ.ศ. 2555 ซึ่งในการกํากับดูแลใหผูโดยสารจะตองคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการใชบริการ
รถโดยสารสาธารณะ และเสนอกฎกระทรวงกําหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยที่ผูโดยสาร ตองปฏิบัติใน
ระหวางการโดยสาร พ.ศ. 2557 ที่กําหนดใหผูโดยสารรถสาธารณะจะตองคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่อยูระหวางการ
โดยสารโดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
สํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา เปนหนวยงานสวนภูมิภาค สังกัดกรมการขนสงทางบก มีหนาที่รับผิดชอบในการ
ควบคุม ดูแล และจัดระเบียบการขนสงทางถนนภายในจังหวัดพะเยา โดยมีกลุมวิชาการขนสง ซึ่งเปนหนวยงานที่กํากับ
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ดูแลการดําเนินงาน ควบคุมความปลอดภัยของรถโดยสารที่อยูภายใตการควบคุม และดําเนินการตามมาตรการความ
ปลอดภัยบนรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การติดตั้งและการคาดเข็มขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะตามที่
กรมการขนสงกําหนดถือเปนเรื่องที่สําคัญอยูในขณะนี้ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และลดความสูญเสียของผูโดยสารรถ
โดยสารสาธารณะ
จากข อ มู ล ข า งต น ผู ศึ ก ษาจึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง การนํ า นโยบายส ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในรถโดยสาร
สาธารณะไปปฏิบัติ ในดานการสงเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ ของสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา
ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมของประชาชนผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะ ที่มีตอการสงเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถ
โดยสารสาธารณะ ของผูโ ดยสารรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ ที่ใชบริการรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีข นส ง
ผูโดยสารจังหวัดพะเยา เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดรับไปหามาตรการควบคุม ดูแล ความปลอดภัยเกี่ยวกับรถโดยสาร
สาธารณะ ของสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยาในฐานะผูนํานโยบายไปปฏิบัติตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการนํานโยบายสงเสริมความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะไปปฏิบัติของสํานักงานขนสงจังหวัด
พะเยา เฉพาะดานการสงเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะ จากการสงเสริมของสํานักงาน
ขนสงจังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพ โดยใชตัวแบบการจัดการของวรเดช จันทรศร (2552) และเชิง
ปริมาณ ดัดแปลงมาจากกรอบแนวคิดในการประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใชเข็มขัด
นิรภัยของผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะของ ขจรศักดิ์ จันทรพาณิชย (2552)

ภาพที่ 1 : แสดงตัวแบบการจัดการ ของวรเดช จันทรศร, 2552 หนา 134
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กรอบแนวคิดในการศึกษา

ตัวแปรตน

1. การนํานโยบายสงเสริมความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะไปปฏิบัติ
ของสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา
(โครงสราง, บุคลากร, งบประมาณ, สถานที่, วัสดุอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช)
2. ปจจัยดานขอมูลทั่วไป
(เพศ,อายุ,ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได, ประสบการณในการเดินทางโดยรถ
โดยสารสาธารณะ, การรับรูเกี่ยวกับการใชเข็มขัดนิรภัย)

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการคาด
เข็มขัดนิรภัย
ของผูโดยสารรถโดยสาร
สาธารณะ

สมมุติฐาน
การศึกษาเชิงคุณภาพไมสามารถคาดคะเนไวลวงหนาไดผูศึกษาจึงตั้งสมมติฐานเฉพาะการศึกษาเชิงปริมาณ
ดังนี้
1. ผูโดยสารที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะแตกตางกัน
2. ผูโดยสารที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะแตกตางกัน
3. ผูโดยสารที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะแตกตางกัน
4. ผูโดยสารที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะแตกตางกัน
5. ผูโดยสารที่มีรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะแตกตางกัน
6. ผูโดยสารที่มีประสบการณในการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะแตกตางกัน มีพฤติกรรมการคาดเข็มขัด
นิรภัยในรถโดยสารสาธารณะแตกตางกัน
7. ผูโดยสารที่มีการรับรูในการใชเ ข็มขัดนิรภัยแตกตางกัน มีพ ฤติกรรมการคาดเข็ม ขัดนิรภัยในรถโดยสาร
สาธารณะแตกตางกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
แบงกลุมประชากรออกเปน 2 กลุม ไดแก
1.1 การศึกษาเชิงคุณภาพ ประชากร คือ กลุมผูบริหาร เจาหนาที่ (ขาราชการและลูกจางประจํา) ของสํานักงาน
ขนสงจังหวัดพะเยา จํานวนทั้งสิ้น 32 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกกลุม
ตัวอยางจํานวน 10 คน เนื่องจากผูบริหารและเจาหนาที่สังกัดกลุมวิชาการขนสง เปนผูมีอํานาจ ตลอดจนดูแลและสงเสริม
ความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะโดยตรง
1.2 การศึกษาเชิงปริมาณ ประชากร คือ กลุมผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะ สายที่ 922 เสนทางกรุงเทพฯ –
พะเยา โดยมีประชากร จํานวน 31,979 คน จากสถิติการใชสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพะเยา ประจําป พ.ศ. 2556
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นเทากับรอยละ 95 คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได เทากับ 0.05 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 395 คน
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2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยเครื่องมือในการเก็บขอมูล ดังนี้การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณ
แบบมีโครงสรางการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ประสบการณในการเดินทาง ลักษณะคําถามเปนแบบ
สํารวจรายการ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูเกี่ยวกับการใชเข็มขัดนิรภัยตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรม
ของผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะในการคาดเข็มขัดนิรภัย มีลักษณะคําถามเปนแบบ Likert Scale เปนมาตรประมาณคา
4 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
4
หมายถึง
เหมาะสม
3
หมายถึง
คอนขางเหมาะสม
2
หมายถึง
คอนขางไมเหมาะสม
1
หมายถึง
ไมเหมาะสม
โดยมีหลักเกณฑในการแปลผลระดับพฤติกรรม 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
และตอนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่น ๆ
3. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่ ของสํานักงานขนสง
จังหวัดจํานวน 10 คนดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) จากนั้นสรุปความ การวิจัยเชิงปริมาณ ใชสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. ความแปรปรวน (S2) สถิติอนุมานหรืออางอิง
(Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบคา ทีเทสต (T-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way
ANOVA)

ผลการศึกษา
1. การนํานโยบายไปปฏิบัติ
1.1 โครงสรางของสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา ผลจากการสัมภาษณ ผูบริหารและเจาหนาที่สวนใหญ
เกี่ยวกับการนํากฎกระทรวงนี้มาบังคับใชในจังหวัดพะเยา พบวา มีความพรอม คือ มีการกําหนดโครงการ/แผนงาน/
แนวทางปฏิบัติ ที่รองรับ คือ โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการออกตรวจความพรอมดานตัวรถ
พนักงานขับรถ ผูประกอบการรถโดยสาร และใหคําแนะนํา ณ สถานีขนสงผูโดยสาร และจุดตรวจการในเขตจังหวัดพะเยา
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ไมมีปญหาในการติดตอสื่อสาร/การบังคับบัญชาระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาไมมีปญหาดานการติดตอ
ประสานงานจากหนวยงานสวนกลางกฎหมายนี้ไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน เนื่องจากกฎกระทรวงออกมาบังคับใช
โดยระบุผูนําไปบังคับใชอยางชัดเจนและเอื้อตอการปฏิบัติงานในการตรวจตรา ดูแล
1.2 ปจจัยดานบุคลากร ผลจากการสัมภาษณ ผูบริหารและเจาหนาที่สวนใหญ พบวา บุคลากรมีสวนในการ
สนับ สนุ นและไม เ ป นอุ ปสรรคในการนํากฎกระทรวงไปปฏิ บัติ คื อ มีค วามเพียงพอมีค วามรู ความสามารถ เพีย งพอ
เหมาะสม มีการศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่อง มีการเรียนรู หาเทคโนโลยี หรือนวตกรรมในการปฏิบัติงานเหมาะสม แตอาจ
ตองนําเทคโนโลยี หรือ Social Network เขามาชวยในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้เพิ่มขึ้นบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหการนํากฎกระทรวงมาบังคับใชบรรลุผลสําเร็จ
1.3 ปจจัยดานงบประมาณ ผลจากการสัมภาษณ ผูบริหารและเจาหนาที่สวนใหญ พบวา ตองใชงบประมาณ
ในปจจุบันยังไมมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการนํากฎกระทรวงนี้มาปฏิบัติโดยเฉพาะ ซึ่งเปนการใชงบประมาณจาก
เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน ภายใตโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการ
ประชาสัมพันธอื่น ๆ อยูในเกณฑที่เพียงพอ
1.4 ปจจัยดานวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ผลจากการสัมภาษณ ผูบริหารและเจาหนาที่สวนใหญ พบวา
ไมมีความจําเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใชในการนํากฎกระทรวงนี้มาบังคับใช เนื่องจากมองวาเปนการ
ตรวจตรา กํากับดูแลของเจาหนาที่เทานั้น หรือหากจําเปนตองใชก็สามารถใชของเดิมจากแผนงาน โครงการที่มีอยูแลว
นํามาประยุกตใชซึ่งมีเพียงพอ เหมาะสมแลว
1.5 ปจจัยดานสถานที่ ผลจากการสัมภาษณ ผูบริหารและเจาหนาที่สวนใหญ พบวา สถานที่ที่ใชในการปฏิบัติ
ภารกิจ คือ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพะเยามีความเหมาะสม เนื่องจากเปนจุดศูนยกลางในการเริ่มตนเดินทาง และ
แลกเปลี่ยนผูโดยสารซึ่งเปนจุดที่เจาหนาที่ขนสง หรือผูตรวจการสามารถกํากับดูแลไดสะดวกจุดตรวจการขนสงและ ทุก
เขตพื้นที่ในจังหวัดพะเยา เนื่องจากสามารถตรวจสอบระหวางทางไดวาผูโดยสารไดมีการคาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม
1.6 ทัศนคติ/ความคิดเห็นในภาพรวม ผลจากการสัมภาษณ คือ เห็นดวยกับการประกาศบังคับใชกฎหมาย
ฉบับนี้ เพราะ มีความชัดเจนดี เชน ระบุชัดเจนวาบังคับใชกับรถอะไร แบบไหน ประเภทไหน เปนมาตรฐานเบื้องตน
มี ป ระโยชน คื อ สร า งความปลอดภั ย ให ผู โ ดยสาร ป อ งกั น และลดการสู ญ เสี ย ของชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ลดภาระการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ดานสาธารณสุข ประหยัดงบประมาณในการรักษาดูแลผูปวย และสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา
มีความพรอม เนื่องจากมีเจาหนาที่ขนสงเปนผูตรวจการขนสง คอยตรวจตรากํากับดูแล มีการประชาสัมพันธอยูอยาง
สม่ําเสมอ ผานสื่อตาง ๆ เชน ปายเตือน แผนพับ สถานีวิทยุ เสียงตามสายภายในสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา ตลอดจน
การตั้งจุดตรวจในดานที่เกี่ยวกับผลสําเร็จของการนํากฎกระทรวง ไปบังคับใชในเขตรับผิดชอบของของสํานักงานขนสง
จังหวัดพะเยา และ พบวาสวนใหญมีความคิดเห็นวาจะเกิดผลสําเร็จ เนื่องดวยปจจัยทั้ง 10 ขอ (มยุรี อนุมานราชธน.
2548) สวนใหญลวนมีสวนผลตอการกําหนดความสําเร็จ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ ประกอบดวย ตองกําหนดเปนวาระแหงชาติตองมีการบูรณาการกับทุกภาคสวน รณรงคให
เห็นความสําคัญของการคาดเข็มขัดนิรภัยผานสื่อ ตาง ๆ อยางตอเนื่อง จัดใหมีหนวยงานเฉพาะในการตรวจสอบระหวาง
ทางควรมีกฎหมายบังคับใหพนักงานขับรถมีความผิดรวมหากละเลยไมตักเตือนผูโดยสารใหคาดเข็มขัดนิรภัย ควรมีการ
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จัดทําสถิติเปรียบเทียบ ควรมีการสํารวจความคิดเห็น และความรูสึกของประชาชนที่มีตอการบังคับใชกฎกระทรวงนี้ เพื่อ
นํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการนํากฎกระทรวงไปบังคับใชควรมีการกําหนดมาตรฐานการเดินรถ โดยเอาแบบอยาง
ของมาตรฐานการบินของเครื่องบิน ปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชนไดรับรูในการคาดเข็มขัดนิรภัย
2. พฤติกรรมของผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะ ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม จํานวน 395 ชุด วิเคราะห
ประมวลผลขอมูลเพื่อคํานวณหาคาสถิติตาง ๆ สําหรับตอบสมมติฐานการวิจัยพรอมทั้งนําเสนอผลการวิเคราะหไดดังนี้
ระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะโดยภาพรวมอยูในระดับเหมาะสม (xˉ =3.34)
ขอมูลทั่วไปพบวา 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 สวนใหญประกอบอาชีพอื่น ๆ จํานวน 165 คน คิดเปน
รอยละ 41.8 อยูในระดับไมมีรายไดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.4 บาท เดินทางไปตางจังหวัดโดยรถโดยสารสาธารณะ,
รถทัวร, รถบัส คิดเปนรอยละ 63.3 โดยเดินทางไปตางจังหวัดโดยรถโดยสารสาธารณะบอยที่สุดคือปละ 1 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 24.8
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะมากที่สุด คือ ปจจุบันมี
กฎหมายบังคับใชเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ และ เข็มขัดนิรภัย หมายถึง ชุดอุปกรณที่ใชเพื่อลดความรุนแรงจาก
อันตรายเนื่องจากอุบัติเหตุที่มีตอผูขับขี่/ผูโดยสารรถยนต ซึ่งมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 96.2 และสวนใหญเคยรับรูถึง
การสงเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยของสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยามากที่สุด คือ เคยเห็นปายรณรงคการคาดเข็มขัดนิรภัย
ในรถโดยสารสาธารณะที่ติดตั้งไวในเขตจังหวัดพะเยาจํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 68.1
2.1 การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะกับตัวแปรที่มีกลุม
ตัวอยาง 2 กลุมโดยการทดสอบคาที (Independent t-test)
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
S.D.
xˉ
พฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยใน 3.35 0.54
รถโดยสารสาธารณะ
พฤติกรรม

หญิง
S.D.
xˉ
3.34 0.51

t

pvalue

0.100 0.461

แปลผล
ไมแตกตาง

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 1 ผลการวิเ คราะหขอมูล การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการคาดเข็ม ขัด นิรภัยในรถโดยสาร
สาธารณะ จําแนกตามเพศพบวา ผูโดยสารที่มีเพศตางกัน มีระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ
ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.2 การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะกับตัวแปรที่มีกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุมโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way analysis of variance)
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ตารางที่ 2 การเปรีย บเทีย บระดับพฤติกรรมการคาดเข็ มขัด นิ ร ภัยในรถโดยสารสาธารณะจํา แนกตามอายุ
การศึกษา อาชีพ รายได ประสบการณการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ (สวนใหญเดินทางไปตางจังหวัดโดย
รถประเภทใด, เดินทางไปตางจังหวัดโดยรถโดยสารสาธารณะบอยแคไหน)
ตัวแปรที่ศึกษา
อายุ

การศึกษา

อาชีพ

รายไดตอเดือน

สวนใหญเดินทางไป
ตางจังหวัดโดยรถ
ประเภทใด

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

รวม
เ ดิ น ท า ง ไ ป ระหวางกลุม
ต า งจั ง หวั ด โดยรถ ภายในกลุม
โดยสารสาธารณะ
บอยแคไหน
รวม

df

SS

MS

23
371
394
23
371
394
23
371
394
23
371
394
23
371

51.26 2.23
555.09 1.50
606.35
37.70 1.64
738.87 1.99
776.57
45.96 2.00
1040.61 2.81
1086.57
54.35 2.36
895.71 2.41
950.06
6.50 .28
135.46 .37

394
23
371

141.96
39.77 1.73
883.78 2.38

394

923.55

F

p

แปลผล

1.490

.070

ไมแตกตาง

.823

.703

ไมแตกตาง

.712

.834

ไมแตกตาง

.979

.492

ไมแตกตาง

.774

.764

ไมแตกตาง

.726

.819

ไมแตกตาง

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 2 ผลการวิเ คราะหขอมูลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร
สาธารณะ จําแนกตามอายุการศึกษา อาชีพ รายได ประสบการณการเดินทางโดยรถสาธารณะแตกตางกัน พบวามีระดับ
พฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 - 6 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะจําแนกตามการรับรู
เกี่ ย วกั บ การใช เ ข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ได แ ก ความรู ค วามเข า ใจเบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การใช เ ข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ในรถโดยสาร
สาธารณะ และการรับรูถึงการสงเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยของสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา
ตัวแปรที่ศึกษา

แหลงความ
แปรปรวน
ความรู ค วามเข า ใจ ระหวางกลุม
เกี่ ย วกั บ การใช เ ข็ ม ภายในกลุม
ขั ด นิ ร ภั ย ใ น ร ถ
โดยสารสาธารณะ
รวม
ก า ร รั บ รู ถึ ง ก า ร ระหวางกลุม
สงเสริมการคาดเข็ม ภายในกลุม
ขั ด นิ ร ภั ย ข อ ง
สํ า นั ก ง า น ข น ส ง
จังหวัดพะเยา
รวม

df

SS

MS

F

p

แปลผล

23
371

.89
10.25

.04
.03

1.402

.105

ไมแตกตาง

394
23
371

11.14
3.88
40.35

.17
.03

1.552

.052

ไมแตกตาง

394

44.23

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร
สาธารณะ จําแนกตามการรับรูเ กี่ยวกับการใชเ ข็มขัด นิรภัยพบวา ผูโดยสารที่มีการรับรูเ กี่ยวกับการใชเข็ม ขัดนิรภัย
แตกตางกัน มีระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน
ขอที่ 7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ พบวาผูที่มี
เพศอายุการศึกษา อาชีพ รายได ประสบการณการเดินทางโดยรถสาธารณะ และการรับรูเกี่ยวกับการใชเข็มขัดนิรภัย
แตกตางกัน มีระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน
ขอที่ 1–7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะอื่น ๆ สรุปไดดังนี้ควรมีการติดตั้งปายรณรงคเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร
สาธารณะมากกวานี้เจาหนาที่ควรบังคับใชกฎหมายใหจริงจังมากกวาแคการทําปายรณรงค (จับและปรับใหไดจริง ๆ)ควร
แนะนําประชาสัมพันธผูโดยสารใหคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อความปลอดภัยควรจัดหนวยเคลื่อนที่ เจาหนาที่ออกใหความรูใน
การใชเข็มขัดนิรภัยใหกับประชาชนตามชนบทควรมีเข็มขัดนิรภัยที่ไดมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยมากกวานี้ควร
ปลูกฝงจิตสํานึกตั้งแตวัยเด็ก และมีการบอกตอ
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สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
1. การนํานโยบายไปปฏิบัติ จากการศึกษา พบวา ผูบริหารและเจาหนาที่สวนใหญ มีความคิดเห็นวาเห็นดวย
กับการประกาศบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ เพราะมีความชัดเจน มีประโยชน มีความพรอม และมีการประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่อง และมีปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีการกําหนดโครงการ/แผนงาน/แนวทาง
ปฏิบัติ ที่รองรับไมมีปญหาในการติดตอสื่อสาร/การบังคับบัญชาระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนการ
ติดตอประสานงานจากหนวยงานสวนกลาง และกฎหมายนี้ไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน บุคลากรมีความเพียงพอ
ขาดการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะมีเพียงงบประมาณภายใตโครงการอื่น แตขณะนี้ยังถือวาเพียงพอ วัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือและเครื่องใชไมมีความจําเปน สถานที่ที่ใชในการปฏิบัติภารกิจ มีความเหมาะสม และมีความคิดเห็นอื่น ๆ
ประกอบดวย ตองกําหนดเปนวาระแหงชาติเจาหนาที่ตองมีความรูความเขาใจเปนตัวอยางที่ดี ปฏิบัติหนาที่อยางจริงจัง มี
การประชาสัมพันธใหทั่วถึง มีการจัดทําสถิติ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชนไดรับรูประโยชน
ในการคาดเข็มขัดนิรภัยควรมีหนวยงานที่รับผิดขอบดานนี้โดยเฉพาะ
2. พฤติกรรมของผูโดยสารรถสาธารณะ ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดเปนเพศหญิง สวนใหญมีอายุอยูในชวง
21 - 30 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพอื่น ๆ เชน นักศึกษา มีรายไดตอเดือนอยูในระดับไมมีรายได
มากที่สุด มีประสบการณในการเดินทาง เดินทางไปตางจังหวัดโดยรถโดยสารสาธารณะ, รถทัวร,
รถบัส เดินทางไป
ตางจังหวัดโดยรถโดยสารสาธารณะบอยที่สุดคือปละ 1 ครั้ง สวนใหญมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร
สาธารณะมากที่สุด คือ ปจจุบันมีกฎหมายบังคับใชเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ และเข็มขัดนิรภัย หมายถึง ชุด
อุปกรณที่ใชเพื่อลดความรุนแรงจากอันตรายเนื่องจากอุบัติเหตุที่มีตอผูขับขี่/ผูโดยสารรถยนต และการรับรูถึงการสงเสริม
การคาดเข็มขัดนิรภัยของสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา พบวา เคยเห็นปายรณรงคการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร
สาธารณะที่ติดตั้งไวในเขตจังหวัดพะเยา ระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะโดยภาพรวมอยูใน
ระดับเหมาะสม (xˉ =3.34) เมื่อพิจารณาแตละขอพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือเมื่อเดินทางในระยะไกลทานจะคาด
เข็มขัดนิรภัย ซึ่งคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสม (x̅ = 3.81) รองลงมา คือเมื่อผานเสนทางที่อันตรายนาหวาดเสียว ทานจะ
คาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสม (x̅ = 3.73) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การคาดเข็มขัดนิรภัยทําให
รูสึกอึดอัด/ไมสบาย ทานจึงไมคาด อยูในระดับคอนขางเหมาะสม (x̅ = 2.53) ซึ่งผูโดยสารที่มีเพศอายุระดับการศึกษา
อาชีพ รายได ประสบการณการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ และการรับรูเกี่ยวกับการใชเข็มขัดนิรภัยแตกตางกันมี
ระดับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะไมแตกตางกัน
โดยมีขอเสนอแนะอื่น ๆ คือควรมีการรณรงคประชาสัมพันธมากยิ่งขึ้น เจาหนาที่ควรเขมงวดมากยิ่งขึ้น มีการ
ปลูกฝง จิตสํานึก เข็มขัด นิรภัยในรถโดยสารควรมีคุณภาพมาตรฐานมากกวาเดิม มีมาตรฐานบัง คับใชเหมื อนกับการ
โดยสารเครื่องบิน
อภิปรายผล
1. การนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ จากการศึ ก ษา พบว า การประกาศบั ง คั บ ใช ก ฎกระทรวง มี ค วามชั ด เจน มี
ประโยชน ซึ่งสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยามีความพรอมเนื่องจากมีเจาหนาที่ของสํานักงานที่เปนผูตรวจการอยูแลว โดยมี
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การประชาสัมพันธอยูอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสอดคลองกับ มยุรี อนุมานราชธน (2548) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการนํา
นโยบายไปปฏิบัติวา หมายถึง การแปลงวัตถุประสงคที่กําหนดไวในนโยบาย ซึ่งอาจเปนกฎหมายหรือคําสั่งของรัฐบาล
หรือคณะรัฐมนตรีใหเปนแนวทาง/แผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่เปนรูปธรรมประกอบดวย การจัดหาทรัพยากรตาง ๆ เพื่อ
ดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค การวางแผนโครงการเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคที่กําหนด การออกแบบ
องคการและการดําเนินงานใหเปนไปตามแนวทางการดําเนินงานโครงการที่กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับเรืองวิทย เกษ
สุวรรณ (2550)ไดกลาววาการนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายความวา เปนกระบวนการนําการตัดสินใจที่อยูในรูปแบบตางๆ
ไปปฏิบัติ อาทิ กฎหมาย คําตัดสินของศาล คําสั่งผูบริหาร หรือการออกกฎหมายตามระบอบรัฐสภา หรือมติและคําสั่ง
ของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมีปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํากฎกระทรวงไปปฏิบัติ ใหประสบความสําเร็จซึ่ง
สอดคลองกับทัศนะของ มยุรี อนุมารราชธน (2548) ไดกลาววา การบรรลุวัตถุประสงคของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
จะตองประกอบดวยปจจัยที่สําคัญบางประการ ในทางปฏิบัติปจจัยที่ควรจะเกิดขึ้นกอนที่จะมีการนํานโยบายไปปฏิบัติ
สํานักงานขนสงจังหวัดพะเยามีความพรอมในการนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งดานโครงสราง ดานบุคลากรงบประมาณดาน
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมื อ เครื่องใชแ ละสถานที่ มีเ พียงพอเหมาะสม และเปนกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิด
ความสําเร็จได ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ วรเดช จันทรศร (2552)ไดกลาววา การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนแบบบนลง
ลางประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนระดับมหภาค และขั้นตอนระดับจุลภาค ซึ่งมีการกําหนดกฎกระทรวงจาก
หนวยงานสวนกลางและใหหนวยงานในสวนภูมิภาคเปนผูนําไปปฏิบัติซึ่งสอดคลองกับ และไดแสดงตัวแบบทางดานการ
จั ด การ ที่ ตั้ ง อยู บ นแนวคิ ด พื้ น ฐานของทฤษฏี อ งค ก าร เน น ให ค วามสนใจไปที่ ส มรรถนะขององค ก าร เพราะเชื่ อ ว า
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยูกับองคการที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติวามีขีดความสามารถที่
จะปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความคาดหวังเพียงใด โดยใหความสําคัญกับสมรรถนะขององคการที่รับผิดชอบในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ เกี่ยวของกับ 5 ปจจัยซึ่งสอดคลองกับบพิธ รัตนบุรี (2552) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของ
การนํานโยบายการใหบริการแบบศูนยบริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ไปปฏิบัติ ศึกษากรณีสํานักงาน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานสมรรถนะของหนวยงานปฏิบัติมีความพรอม มีศักยภาพ และประสบ
ความสําเร็จในดานโครงสรางการบริหารและการจัดทําผังสํานักงานของศูนยบริการ แตในดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณที่
ใชในศูนยบริการ รวมถึงอัตรากําลังเจาหนาที่ในศูนยบริการ พบวา มีความขาดแคลน ไมเพียงพอตอการใหบริการ ซึ่ง
สงผลกระทบตอการดําเนินงานของศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จโดยตรงใหไมประสบความสําเร็จได
2. พฤติกรรมของผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะ จากการศึกษา พบวาผูโดยสารมีพฤติกรรมในภาพรวมใน
ระดับเหมาะสมเนื่องจากมีความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการใชเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ และมีการรับรู
ถึ ง การส ง เสริ ม การคาดเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ของสํ า นั ก งานขนส ง จั ง หวั ด พะเยาผ า นสื่ อ ต า ง ๆ เช น ป า ยรณรงค เจ า หน า ที่
(ผูตรวจการ) ใหคําแนะนํา และการประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ คะเชนทร ยืนยง
(2543) ศึกษาการสงเสริมการใชเข็มขัดนิรภัยในการขับขี่รถยนต ศึกษาเฉพาะกรณีผูใชรถยนตถนนมิตรภาพเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน พบวา มาตรการสงเสริมการใชเข็มขัดนิรภัยในการขับขี่รถยนต เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนา ความรู
ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมการใชเข็มขัดนิรภัยของผูขับขี่ ประกอบดวยกิจกรรมแทรกแซง หรือแนวทางแกไขหลายวิธี ซึ่ง
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แตละวิธีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับที่แตกตางกันออกไป ซึ่งการใชมาตรการหลายวิธีประกอบกันจึงไดผล
มากกวา และจากการมีกิจกรรมแทรกแซงสงผลใหผูขับขี่รถยนตใชเข็มขัดนิรภัยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
3. ทดสอบสมมติฐาน
จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ประสบการณในการเดินทาง
และการรับรูเกี่ยวกับการใชเข็มขัดนิรภัยที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการคาดเข็ม ขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะที่ไ ม
แตกตางกัน เนื่องจากในปจจุบันผูโดยสารที่มีปจจัยแตกตางกันนั้นมีความรูความเขาใจ ตลอดจนการรับรูในการสงเสริม
การคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะจากสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา ใกลเคียงกัน จึงทําใหมีพฤติกรรมที่ไม
แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ ธีระยุทธ ธรรมสาโรธ (2541) ศึกษาการรับรูของผูขับขี่รถยนตตอการใชเข็มขัดนิรภัย
ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก พบวา เพศ อายุ ประสบการณ ระดับการศึกษา อาชีพ สภาพความเร็วของ
รถยนต วัตถุประสงคในการใชรถยนต ประเภทรถยนต และความถี่ในการใชรถยนต ทําใหการรับรูของแตละบุคคลมีความ
แตกตางกัน และไมสอดคลองกับ ขจรศักดิ์ จันทรพาณิชย (2552) การวิจัยการประเมินความตระหนักในความปลอดภัย
ในการเดินทางและการใชเข็มขัดนิรภัยของผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะ พบวาปจจัยที่มีผลตอความตระหนักในความ
ปลอดภัยของผูโดยสาร ไดแก เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ความถี่ในการเดินทาง การเลือกประเภทของรถโดยสาร การ
ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัย ประสบการณในการเคยเกิดอุบัติเหตุของผูโดยสาร การเคยใชและไมเคยใชเข็ม
ขัดนิรภัยบนรถโดยสารสาธารณะแตกตางกันจะมีความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางแตกตางกัน จากการที่
สํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา ไดดําเนินการสงเสริมความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะไปปฏิบัติ ในการสงเสริมการ
คาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ ดวยการที่มีความพรอมดานโครงสรางของหนวยงาน การปฏิบัติงานโดยมี
ผูบริหารรวมกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน มีเจาหนาที่ดูแลดานการสงเสริมความปลอดภัยคือ กลุมวิชาการขนสง และ
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํากฎกระทรวงไปปฏิบัติ มีความพรอมของสํานักงาน โดยมีโครงการรองรับ ไมมี
ปญหาในการติดตอสื่อสารภายในองคกรหรือระหวางหนวยงาน และกฎกระทรวงนี้ยังเอื้อตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ซึ่ง เมื่ อพิจารณาจากปจจัยในการนํานโยบายไปปฏิบัติทั้ง 5 ดาน จะเห็น ไดวา ดานบุคลากรถื อวาเพียงพอ มีความรู
ความสามารถเหมาะสมและการมีสวนรวมของบุคลากร ดานงบประมาณไมมีการจัดสรรใหกับการดําเนินการดานการ
คาดเข็มขัดนิรภัยโดยตรง แตยังคงเพียงพอจากโครงการอื่น ดานวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชสามารถประยุกตใชกับ
โครงการ แผนงาน อื่นได และดานสถานที่มีความเหมาะสมในทุกจุดเชน สถานีขนสงผูโดยสาร จุดตรวจการขนสงในเขต
จังหวัดพะเยา มีการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่อง สงผลใหพฤติกรรมในการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร
สาธารณะโดยรวมอยูในระดับเหมาะสม นอกจากนั้นพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผูโดยสารก็ไมมีความแตกตางกัน
เมื่อมีการเปรียบเทียบระหวางขอมูลทั่วไปและการรับรูเกี่ยวกับการใชเข็มขัดนิรภัยกับพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถ
โดยสารสาธารณะ เนื่องจากปจจุบันผูโดยสารไดรับขอมูลขาวสารกันอยางทั่วถึงจากการประชาสัมพันธจากหนวยงานที่
สงเสริมความปลอดภัยทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งจากหนวยงานในสวนกลาง และสวนภูมิภาค รวมถึงสํานักงานขนสง
จังหวัดพะเยา ดวย
แตอยางไรก็ตาม จากการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูนํานโยบายไปปฏิบัติ มีขอเสนอแนะใหมีเจาหนาที่ที่จะ
ดําเนินการดานนี้โดยตรง เพื่อที่จะไดดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง มีการปลูกฝงจิตสํานึกประชาชนใหมาก
ยิ่งขึ้น และที่สําคัญใหกําหนดเปนวาระแหงชาติ และจากการเก็บขอมูลจากผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะ มีขอเสนอแนะ
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วาตองการใหเ จาหนาที่ดําเนินการบัง คับใชกฎหมายอยางจริง จัง เช นเดียวกัน และใหมีการประชาสัม พัน ธม ากยิ่ง ขึ้น
กวาเดิม
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. ผูบริหาร/เจาหนาที่ของสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยาควรมีการกําหนดโครงการ/แผนงาน/แนวทาง ปฏิบัติที่
ชัดเจนในดานการสงเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยโดยตรง
2. สํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา ควรมีการสํารวจความตองการ/ความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใหทราบถึง
แนวทางใหมๆ ในการพัฒนาแผนงานในการสงเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ
3. สํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา ควรมีการจัดประชาสัมพันธและบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เพื่อความเปน
ระเบียบเรียบรอยและความปลอดภัยของผูโดยสารสาธารณะตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการนํานโยบายนี้ไปปฏิบัติ
2. ควรทํ า การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานขนส ง จั ง หวั ด อื่ น ว า มี ก ารดํ า เนิ น การหรื อ
นํานโยบายไปปฏิบัติอยางไร เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา รวมทั้งเปนการสราง
เครือขายความรวมมือในการนํานโยบายนี้ไปปฏิบัติอยางแทจริง
3. ควรศึกษาการสงเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารขนาดเล็ก เชน รถตูโดยสารสาธารณะที่วิ่งระหวาง
จังหวัด เนื่องจากรถดังกลาวใชความเร็วสูง และมีแนวโนมที่จะมีจํานวนมากยิ่งขึ้น เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการ
สงเสริม ควบคุมและดูแล ตอไป
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การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จและลุลวงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจากดร. ฉัตรทิพย ชัยฉกรรจ
อาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนการศึกษา
คนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ขอขอบพระคุณประชาชน
ที่โดยสารรถโดยสารสาธารณะในเขตจังหวัดพะเยาและผูบริหารและเจาหนาที่ของสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา ที่ให
ความรวมมือในการใหขอมูลในการตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ดวย
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาอิสระเลมนี้ ผูศึกษาขอมอบเปนกตเวทิตาคุณแดบูรพาจารย พรอมกับมอบ
ความดีนี้ใหแกบิดา มารดา และครอบครัวของผูศึกษาที่เปนกําลังใจใหแกผูศึกษาตลอดมา
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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.
นพรัตน ยานะนวล 1* และ อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร2
Nopparat Yananuan1* and Atthasit Muang-In2
6

บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
เทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักสาราณีย
ธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดําเนินการโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ
และประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปน บุคลากรที่ปฏิบัติห นาที่ในเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จัง หวั ด
เชียงราย จํานวน 127 คน และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จัง หวัด เชียงราย จํานวน 390 คน
รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 517 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ไดแก ดานเมตตากายกรรม ดานเมตตาวจีกรรม ดานเมตตามโนกรรม ดานสาธารณโภคี ดานสีล
สามัญญตา และดานทิฏฐิสามัญญตา บุคลากรเทศบาลตําบลบานดูและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบานดู มีความ
คิดเห็นวาเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละดานพบวา มีการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม อยูในระดับปานกลาง
ทุกดานเชนกัน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พบวา ควรเขาหาประชาชนเวลาที่เดือดรอน และควรไดรับการชวยเหลืออยางรวดเร็ว บริการประชาชนอยางเทาเทียมกัน
ไมเลือกปฏิบัติอยางที่เปนอยู ควรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟงปญหาและความตองการของประชาชน
ควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กิจกรรมตางๆ ใหประชาชนใหดีกวานี้และทั่วถึง ควรจะมีการวางแผนไวลวงหนา อาทิ
การซอมถนนที่ชํารุด พอถึงเวลาถนนชํารุด ก็อางวาไมมีงบประมาณ ดังนั้นควรวางแผนลวงหนาเอาไว ควรจัดสรรแบงปน
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ผลประโยชนตางๆ ที่ชุมชนสมควรไดใหเสมอภาค เทาเทียมกันและทั่วถึงทุกหมูบาน บุคลากรของเทศบาลตําบลบานดูควร
ทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีวินัยในตัวเอง ไมเห็นแกพวกพองหรือประโยชนสวนตน เห็นแกประโยชนสวนรวมเปน
ที่ตั้ง และควรทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมแบงพรรคแบงพวก รับฟงความคิดเห็นคนอื่นหรือความเห็นที่แตกตาง
ควรมีความสามัคคีปรองดองกัน หากมีความคิดเห็นที่ขัดแยงกัน ควรใชเหตุผล ไมควรใชอารมณและยึดมั่นในความคิดของ
ตนเองมากเกินไป 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 Ditthisamannata. 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 ก็ยังจะตองจัดบุคลากรเขามาทําหนาที่ในการบริหารงานของสวนทองถิ่น
ใหเหมาะสมสอดคลองกับทองถิ่นแตละรูปแบบดวย บุคลากรหรือคนที่เขามาบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มิไดหมายรวมแตเฉพาะขาราชการสวนทองถิ่น พนักงานหรือลูกจางเทานั้น แตยังหมายรวมถึงผูบริหารที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในทองถิ่นนั้น ดวย การบริห ารงานขององคกรทองถิ่น จะเปนไปโดยมีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพมากนอยแคไหน ยอมจะขึ้นอยูกับคุณภาพของคนหรือบุคลากรทุกที่เขามาทํางานรวมกัน หากบุคลากรมี
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คุณภาพดีเปนผูมีความรูความสามารถสูง และเปนผูมีความประพฤติปฏิบัติที่ดียึดมั่นอยูในกรอบของศีลธรรม มีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีแลว ยอมจะเปนปจจัยหนุนใหการบริหารงานเปนไปอยางที่ประชาชนและสังคมทองถิ่นตองการ และอยาก
เห็น ในทางตรงกันขาม ถาทองถิ่นไดบุคลากรที่ไมดีขาดความซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติงานขาดความรับผิดชอบและขาดความ
โปรงใส ก็ยอมกระทบกับคุณภาพของงานและการปฏิบัติภารกิจขององคกรเปนอยางมาก อันอาจนํามาซึ่งความเสียหาย
แกทองถิ่นและประเทศชาติในสวนรวมได
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมอยูอีกมากมายที่สามารถนําไปใชในการบริหารงาน เชน พรหมวิหาร 4
สังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 4 อริยสัจ 4 โลกธรรม 8 ทศพิธราชธรรม 10 เปนตน ลวนแตเปนหลักธรรมที่สอนใหคนมีความ
เสมอภาคและเสรีภาพ ไมไดบังคับใหเชื่อ สอนใหคนใชเหตุผล สอนใหสังคมเกิดความสามัคคีกันและรวมกลุม สอนใหคน
ประพฤติดีมีศีลธรรม
สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไมวาจะเปนปญหาการคมนาคม
ระหวางหมูบานบางหมูบานขาดการพัฒนา ปญหาระบบไฟฟาแสงสวางยามค่ําคืนยังไมเพียงพอ ปญหาน้ําอุปโภคบริโภค
สําหรับการเกษตรยังมีไมทั่วถึงและเพียงพอกับความตองการของประชาชน และปญหาการดูแลสุขภาพของประชาชนยังไม
เพียงพอและทั่วถึง เปนตน (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) เทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย),
หนา 17-18)
ผูวิจัยขอยกหลักธรรมที่วา “หลักสาราณียธรรม” ไดแก เมตตามโนกรรม การคิดดี เมตตาวจีกรรม การพูดแตสิ่ง
ที่ดีงาม เมตตากายกรรม การทําความดีตอกัน สาธารณโภคี การรูจักแบงปนผลประโยชนกันดวยความยุติธรรม สีล
สามัญญตา การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับหรือวินัยตาง ๆ อยางเดียวกัน ทิฏฐิสามัญญตา มีความคิดเห็นเปนอยาง
เดียวกัน คิดในสิ่งที่ตรงกัน รูจักยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่นอยูเสมอ เปนหลักธรรมที่เสริมสรางความสามัคคีและ
ความเปนปกแผนใหเกิดขึ้นในสังคม อันจะนํามาซึ่งความสุข ความสันติความมั่นคง และความเจริญกาวหนาทั้งหลายทั้ง
ปวง ผูวิจัยจึงตองการนําหลักสาราณียธรรมมาประยุกตใชในการบริหารงานของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัด
เขียงราย เพื่อจะชวยใหการทํางานหรือการบริหารงานประสบผลสําเร็จ เสริมสรางความมั่นคงของการพัฒนาทองถิ่น จูง
ใจใหคนมารวมกันทํากิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น ยังนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาทองถิ่นใน
อนาคต (พระมหาเอกมร ฐิตปฺโญ, 2553, หนา 2)
จากเหตุผลที่กลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะทําการศึกษาหลักสาราณียธรรม ไปใชในการบริหารงาน
เทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อตองการสงเสริมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือหลักสาราณีย
ธรรม และรวมพัฒนาการปกครองการบริหารในสวนของผูทําหนาที่ปกครอง หรือนักบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่ ลูกจาง
และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานใหดียิ่งขึ้น เพราะจะทําใหทราบและรูแนวทางปฏิบัติ ทราบถึงขอเสนอแนะในการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมภายในองคการใหมีประสิทธิภาพ และเพื่อผลประโยชนของประชาชนตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1) เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยประกอบดวยตัวแปรตน และตัว
แปรตาม ดังแผนภาพ ดังนี้
ตัวแปรตาม
ตัวแปรตน

วิธีวิทยาการวิจัย
รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในเทศบาลตําบลบานดู จํานวน 186 คน
และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานดู จํานวน 15,864 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายไดตอเดือน มีลักษณะเปนแบบปลายปดใหเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ใน 6 ดาน ประกอบดวย 1.ดานเมตตากายกรรม 2.ดานเมตตาวจีกรรม 3.ดานเมตตามโนกรรม 4.ดาน
สาธารณโภคี 5.ดานสีลสามัญญตา 6.ดานทิฏฐิสามัญญตา โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
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การแปลความหมาย
คะแนน
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
5
ระดับความคิดเห็นมาก
4
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
3
ระดับความคิดเห็นนอย
2
ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
1
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของ
เทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบโดยเสรี จํานวน 6
การกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดใชวิธีคิดคํานวณกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (สุวรีย ศิริโภคาภิรมย, 2546, หนา
129-130) บุคลากรใชเพียง 127 คน และประชาชนใชเพียง 390 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 517 คน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม มีดังนี้
1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (percentage)
2) ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และมีเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ย มีดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลวา มีความคิดเห็นตอการบริหารงานในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลวา มีความคิดเห็นตอการบริหารงานในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลวา มีความคิดเห็นตอการบริหารงานในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลวา มีความคิดเห็นตอการบริหารงานในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลวา มีความคิดเห็นตอการบริหารงานในระดับนอยที่สุด
แลวนํามาวิเคราะหเนื้อหาแลวเขียนสรุปเปนขอความตอไป
3) ขอมูล เกี่ยวกับขอเสนอแนะการบริห ารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมื อง
จังหวัดเชียงราย ที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด จํานวน 6 ขอ รวบรวมขอมูลตามประเด็น แลวนํามาเรียบเรียงในรูปแบบ
การบรรยาย และโดยการวิเคราะหเนื้อหา เขียนสรุปเปนขอความตอไป

ผลการศึกษา
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 262 คน คิด
เปนรอยละ 50.68 มีอายุ 41-50 ป จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 24.37 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 178 คน
คิดเปนรอยละ 34.42 มีอาชีพรับจางทั่วไป จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 23.21 และมีรายได 5,001-10,000 บาท
จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 41.00
2. ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเขียงราย
ได แ ก ด า นเมตตากายกรรม ด า นเมตตาวจี ก รรม ด า นเมตตามโนกรรม ด า นสาธารณโภคี ด า นสี ล สามั ญ ญตา
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และดานทิฏฐิสามัญญตา พบวา บุคลากรเทศบาลตําบลบานดูและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบานดู มีความคิดเห็นวา
เทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเขียงราย มีการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละดานพบวา มีการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม อยูในระดับปานกลางทุกดาน
เชนกัน
3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย มีขอเสนอแนะในแตละดาน ดังนี้
3.1 ดานเมตตากายกรรม (การสรางความประทับใจทางการกระทํา)
1. ควรเขาหาประชาชนเวลาที่เดือดรอน และควรไดรับการชวยเหลืออยางรวดเร็ว
2. ควรมีการบริการแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฎิบัติอยางที่เปนอยู
3.2 ดานเมตตาวจีกรรม (การสรางความประทับใจทางวาจา)
1. ควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กิจกรรมตางๆ ใหประชาชนใหดีกวานี้และทั่วถึง
2. บุคลากรควรใชวาจาสุภาพ ทักทายเปนกันเอง ใหคําแนะนํากันดวยดี แกไขปญหา และเปนที่ปรึกษา
ใหกับชุมชนหรือประชาชนได
3.3 ดานเมตตามโนกรรม (คิดทําสิ่งใดที่เปนประโยชนตอกัน)
1. ควรจะมี ก ารวางแผนล ว งหน า อาทิ การซ อ มถนนที่ ชํ า รุ ด พอถึ ง เวลาถนนชํ า รุ ด ก็ อ า งว า ไม มี
งบประมาณ ดังนั้นควรวางแผนลวงหนาเอาไว
2. เทศบาลตําบลบานดูควรมีความสามัคคี ไมแตกแยกกัน เปนพรรคเปนพวกอยางที่เปนอยู รวมกันคิด
ที่จะชวยทําสิ่งที่เปนประโยชนใหกับชุมชน
3.4 ดานสาธารณโภคี (การแบงปนผลประโยชนดวยความยุติธรรม)
1. ควรจัดสรรแบงปนประโยชนตางๆ ที่ชุมชนสมควรไดใหเสมอภาค เทาเทียมกันและทั่วถึงทุกหมูบาน
2. ควรพัฒนาปรับปรุงการคมนาคมภายในชุมชนอยางทั่วถึงทุกหมูบาน
3.5 ดานสีลสามัญญตา (มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกตองตามระเบียบวินัย)
1. บุคลากรของเทศบาลตําบลบานดูควรทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีวินัยในตัวเอง ไมเห็นแกพวก
พองหรือประโยชนสวนตน เห็นแกประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง
2. ควรเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกตองได ซึ่งจะชวยใหการ
ทํางานปลอดการทุจริตคอรรัปชั่น
3.6 ดานทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นเปนอยางเดียวกัน ปรับความคิดเห็นเขาหากันได รูจักยอมรับความ
คิดเห็นคนอื่น)
1. ควรทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมแบงพรรคแบงพวก รับฟงความคิดเห็นคนอื่นบาง ควรมีความ
ปรองดอง รักใคร สามัคคีกัน ควรใชเหตุผล ไมใชอารมณและยึดมั่นในความคิดของตนเองมากเกินไป
2. เมื่อมีปญหา ควรมีการประชุมปรึกษาหารือกัน แกไขปญหารวมกัน เพื่อใหปญหานั้นสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี
856

สรุปผลและอภิปรายผล

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกลาวถึงการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นที่สําคัญนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ดานเมตตากายกรรม จากการศึกษา พบวา การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดานเมตตากายกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มี
ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอ แสดงใหเห็นวา เทศบาลตําบลบานดูควรใหการชวยเหลือประชาชนที่ตกทุกขได
ยาก และที่ไดรับความเดือดรอนไดอยางรวดเร็ว ควรปฏิบัติใหมากกวานี้ รองลงมาคือ บุคลากรเทศบาลตําบลบานดูควร
แตงกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะทาทางที่สุภาพ พรอมใหบริการมากกวานี้ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของพระ
มหาเอกมร ฐิตปฺโญ (2553, หนา 145) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารงานตามหลัก
สาราณียธรรมขององคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี” ผลงานวิจัย พบวา ประชาชนมี
ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี” โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับปาน
กลางทุกขอเชนกัน ไมสอดคลองกับแนวคิดของกรมการปกครอง (2536, หนา 3) ที่กลาวถึงหลักการใหบริการที่ดี วา
การที่ขาราชการ ซึ่งทํางานติดตอกับผูที่มาติดตอรับบริการ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว เสมอภาค เปนธรรมและมี
อัธยาศัยตอผูรับบริการดวยดี และไดกลาวถึงการปฏิบัติตน คือการแตงกายที่ดีเหมาะสม และยังไมสอดคลองกับแนวคิด
ของพระพรหมคุณ าภรณ (ป.อ. ปยุตฺโ ต) (2547, หนา 23) ไดกลาวในดานเมตตากายกรรม คื อ แสดงไมตรีแ ละ
ความหวังดีตอเพื่อนรวมงาน รวมกิจการ รวมชุมชน ดวยการชวยเหลือกิจธุระตางๆ ดวยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยา
สุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง
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) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักสาราณีย
ธรรมขององคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด” พบวา ประชาชนที่มีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ดานเมตตา
วจีกรรม อยูในระดับมาก ไมสอดคลองกับแนวคิดของพระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หนา 5) ได
กลาวถึงแนวทางการบริหารตามแบบอยางของพุทธศาสนาในหนังสือ “พุทธวิธีบริหาร” ในสวนของหนาที่ของนักบริหาร
เปนกรอบในการพิจารณาหนาที่ของนักบริหารในสวนของ S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากรเปนการสรรหาบุคลากร
ใหม การพัฒนา บุคลากรและการใชคนใหเหมาะสมกับงาน ไมสอดคลองกับแนวคิดของทองหลอ วงษธรรมา (2538,
หนา 294) ไดกลาวถึงหลักสาราณียธรรม ในดานเมตตาวจีกรรมวา จะพูดอะไรก็พูดดวยความปรารถนาดีตอกัน เชน
แนะนํา สั่งสอนตักเตือนกันดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ พูดจริง ไมพูดเพื่อผลประโยชน ที่จะเกิดขึ้นแกตนเองฝาย
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เดียวและยังไมสอดคลองกับแนวคิดของลูเธอร กูลิค (Luther Gulick อางในศิริวรรณ เสรีรัตน, 2545, หนา 86) ซึ่งได
นําเสนอหลักการบริหารระบบราชการที่เรียกวา POSDCORB Model ในสวนของ O = Organizing (การจัดองคการ) เปน
การจัดองคการที่เปนสวนราชการโดยจัดแบงตามความชํานาญเฉพาะอยาง ออกเปนกรม ฝาย แผนก จะพิจารณาปริมาณ
งานคุณภาพงาน ขนาดของการควบคุม และพิจารณาแบงสายงานหลัก และสายงานที่ปรึกษา โดยคํานึงถึงอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบคูกันไป นอกจากนี้ยังไมสอดคลองกับแนวคิดของกรมการปกครอง (2536 หนา 11) ไดกลาวใน
สวนของการปฏิบัติงานของขาราชการวา การซักถาม ควรทําเพื่อใหไดขอเท็จจริงที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาใน
เรื่องนั้น ดวยวาจาสุภาพเหมาะสม ไมใหประชาชนมีความรูสึกวาถูกซักถาม เสมือนเปนผูกระทําผิด
3. ดานเมตตามโนกรรม จากการศึกษา พบวา การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดานเมตตามโนกรรม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอ แสดงใหเห็นวา เทศบาลตําบลบานดูควรมีการบริหารจัดกิจการสาธารณะที่มุงเนนถึง
ความตองการและความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการเปนหลัก ควรปฏิบัติใหมากกวานี้ รองลงมาคือ เทศบาลตําบล
บานดูควรมีระบบการตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูปญหา และแกไขปญหาของประชาชนใหไดมากกวานี้
ไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของพระครูนนทวีรวัฒน วีรธมฺโม (2553, หนา 118) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานเทศบาล
ตําบลตามหลักสาราณียธรรม 6 : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” ในดานเมตตา
มโนกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ก็พบวามีระดับการบริหารตามดานเมตตามโนกรรมมาก
ทุกขอ และยังไมสอดคลองกับแนวคิดของเฮอรเบิรต ไซมอน (Herbert A. Simon, 1947) (อางจาก ธงชัย สันติวงษและ
ชัยยศ สันติวงษ, 2542 : 196) กลาววา การบริหารก็คือการตัดสินใจ เนื่องจากวาคนที่เปนผูบริหารจะตองเผชิญกับภาวะที่
จะตองตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากทางเลือกหลายๆ ทางที่มีอยู ไมวาจะเปนทางเลือกในการกําหนดแผน
ในการทํางานหรือวาทางเลือกในการแกไขปญหา หากนักบริหารสามารถที่จะเลือกทางเลือกที่ดีมีประสิทธิภาพก็จะ
สามารถทําใหงานบรรลุเปาหมายได แตหากเลือกทางเลือกที่ไมดีมา ก็ทําใหการทํางานลมเหลว ไมสอดคลองกับแนวคิด
ของสมยศ นาวีการ (2539, หนา 12) ไดกลาววาวาการบริหารเชิงกลยุทธ เปนการตัดสินใจและการบริหารที่มีผลกระทบ
ตอผลการดําเนินงานระยะยาวขององคการประกอบดวย การกําหนดกลยุทธ และการควบคุมกลยุทธ จะมุงตรวจสอบ
ประเมินโอกาสและอุปสรรคภายใน สภาพแวดลอมภายนอก และมุงตรวจสอบประเมินจุดออนและจุดแข็ง อุปสรรคภายใน
สภาพแวดลอมภายนอกบริษัทหรือองคการได และไมสอดคลองกับแนวคิดของพระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺ
โต) (2549, หนา 4) ไดกลาวถึงแนวทางการบริหารตามแบบอยางของพุทธศาสนาในหนังสือ “พุทธบริหาร” ไดศึกษา
หนาที่ของนักบริหารเปนกรอบในการพิจารณาหนาที่ของนักบริหารมีอยู 5 ประการ ไดกลาวในสวนของ P คือ Planning
หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางดําเนินงานในปจจุบัน เพื่อความสําเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผูบริหารที่ดี
ตองมีวิสัยทัศน เพื่อกําหนดทิศทางขององคกร
4. ดานสาธารณโภคี จากการศึกษา พบวา การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดานสาธารณโภคี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอ แสดงใหเห็นวา เทศบาลตําบลบานดูควรพัฒนาดานการคมนาคมภายในชุมชนอยาง
ตอเนื่อง และทั่วถึงทุกหมูบานใหมากกวานี้ รองลงมา คือ เทศบาลตําบลบานดูควรดูแล ปองกัน ชวยเหลือและบรรเทาสา
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ธารณภัยตาง ๆ แกประชาชนไดอยางรวดเร็วและทั่วถึงมากกวานี้ ซึ่งไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของอาภรณรัตน เลิศ
ไผรอด (2554, หนา 107-108) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการสาธารณะตามหลักสา
ราณียธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค” พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ดานสาธารณะโภคี โดยรวมอยูในระดับมาก ไมสอดคลองกับแนวคิดของพระพรหม
บั ณ ฑิ ต (ประยู ร ธมฺ ม จิ ตฺ โ ต) ได ก ล า วในรายการเดิ น หน า ประเทศไทย เรื่ อ ง ธรรมะสร า งความสมานฉั น ท ทาง
สถานีโทรทัศน NBC วันที่ 4 ก.ค. 2557 ที่ผานมา หากตองการแกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในประเทศ คนไทยควร
นอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธเจา เรื่อง “สาราณียธรรม” หรือหลักธรรมแหงความรักและสามัคคี 6 ประการมา
ปรั บ ใช ได ก ล า วในด า นสาธารณโภคี ว า การกระจายผลประโยชน อ ย า งเท า เที ย มกั น โดยไม เ ลื อ กปฏิ บั ติ และยั ง ไม
สอดคลองกับแนวคิดของ John D. Millett (อางในเทพศักดิ์ บุญยรัตน, 2536, หนา 20) กลาววาเปาหมายสําคัญของ
การบริการ คือ การสรางความพึงพอใจในการใหบริการประชาชน หมายถึงประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทา
เทียมกันในแงกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการ ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติในฐานะที่เปนปจเจก
บุคคล ที่ใชมาตรฐานการใหบริการ
5. ดานสีลสามัญญตา จากการศึกษา พบวา การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดานสีลสามัญญตา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอ แสดงใหเห็นวา กรณีพบปญหาอุปสรรคในการบริหารงานจัดกิจการสาธารณะตาง ๆ
เทศบาลตําบลบานดูควรพรอมรับผิดชอบและจัดใหมีการแกไขปญหานั้นโดยเร็ว โดยไมเลือกปฏิบัติ ควรปฏิบัติใหมากกวา
นี้ รองลงมา คือ เทศบาลตําบลบานดูควรเปดเผยขอมูลตรงตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ภายใตกฎระเบียบ
มากกวานี้ ไมสอดคลองกับงานวิจัยของพระพงษพัฒน ธีรปฺโญ (2555, หนา 98-99) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด” พบวา ประชาชน
ที่มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัด
รอยเอ็ด ดานสีลสามัญญตา ซึ่งอยูในระดับมาก แตสอดคลองกับผลงานวิจัยของพระมหาเอกมร ฐิตปฺโญ (2553,
หนา 148) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององคการ
บริห ารสวนตํา บล ในอําเภอดอนมดแดง จั ง หวั ด อุ บลราชธานี ” ผลการวิจัย พบวา ประชาชนมีค วามคิด เห็ นตอ การ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอเชนกัน ไม
สอดคลองกับแนวคิด ของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาวในรายการเดินหนาประเทศไทย เรื่อง
ธรรมะสรางความสมานฉันททางสถานีโทรทัศน NBC เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผานมาวา หากตองการแกไขปญหาความขัดแยงที่
เกิดขึ้นในประเทศ คนไทยควรนอมนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา เรื่อง “สาราณียธรรม 6” หรือหลักธรรมแหง
ความรักและความสามัคคี 6 ประการมาปรับใช ไดกลาวในสวนดานสีลสามัญญตา วาทุกคนในสังคมควรเริ่มจากการ
รักษาศีล 5 และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมอยางเครงครัดและเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย 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 รวมทั้งกระบวนการแกปญหาภายในองคกร โดยพุทธวิธีบริหารยึดหลักธรรมาธิปไตยเปนสําคัญ
6. ดานทิฏฐิสามัญญตา จากการศึกษา พบวา การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดานทิฏฐิสามัญญตา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอ แสดงใหเห็นวา เทศบาลตําบลบานดูควรมีการเปดรับฟงปญหาความเดือนรอนของ
ประชาชน เพื่ อ ตอบรั บ ไปสู การพั ฒ นาและการแก ไ ขป ญ หา ตามสภาพความเป น จริ ง ตอ ไป ควรปฏิ บัติ ใ ห ม ากกว า นี้
รองลงมา คือ เทศบาลตําบลบานดูควรมีการปรึกษาหารือกันและมีความเห็นชอบรวมกัน ในขอที่เปนหลักการสําคัญที่จะ
นําไปสูการขจัดซึ่งปญหาของประชาชนหรือชุมชนมากกวานี้ ไมสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา พิมพสุข (2555,
หนา 76-77) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชหลักสาราณียธรรม 6 ในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1” พบวา การประยุกตใชหลักสาราณียธรรม 6
ในการบริห ารสถานศึกษาตามความคิด เห็นของผูบริห ารสถานศึกษาและครูผูส อน โรงเรียนในเขตพื้นที่ อําเภอเมือง
ขอนแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 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 เรื่อง ธรรมะสรางความสมานฉันททางสถานีโทรทัศน NBC เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2557 ที่ผานมาวา หากตองการ
แกไขปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในประเทศ คนไทยควรนอมนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา เรื่อง “สาราณียธรรม
6” หรือหลักธรรมแหงความรักและความสามัคคี 6 ประการมาปรับใช ไดกลาวในดานทิฏฐิสามัญญตา วาการปรับ
ความเห็นใหเสมอกัน โดยไมยึดความเห็นสวนตนเปนหลัก แตใจกวางรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย และไมสอดคลองกับ
แนวคิดของวีระ อําพันสุข (2526 : 1-10) ไดกลาวไววา การบริหารตองใชความรูในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการ
บริหารงานตองอาศัยบุคคล เงินทุน อุปกรณตางๆ และการจัดการ และควรนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปน
เครื่องมือในการสรางความมั่นคงทางจิตใจ และไมสอดคลองกับแนวคิดของวิโรจน สารรัตนะ ไดกลาววากระบวนการ
บริหาร ตองมีการควบคุม คือ การมุงเนนที่จะกอใหเกิดความมั่นใจวาสมาชิกในองคการไดประพฤติปฏิบัติในทิศทางที่จะ
ทําใหบรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมายมุงเนนใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคและลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลง
ขอเสนอแนะ
ผลงานวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จากที่ผูศึกษาวิจัยไดดําเนินการตั้งแตตน ทําใหมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการปฏิบัติ ดังนี้
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1. ควรนําผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปเปนขอมูลในการวางแผน การบริหารงานของเทศบาลตําบลใหมีคุณภาพ ทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. ควรนําหลักธรรมอื่นๆ ทางพระพุทธศาสนา มาใชควบคุมกันไปกับการพัฒนาเทศบาลอยางจริงจัง เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด อันจะมาซึ่งประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่
3. ควรมี ช อ งทางในการรั บ ข อ มู ล ข า วสารจากประชาชนกั บ บุ ค ลากรผ า นเครื อ ข า ยของเทศบาลตํ า บลหรื อ
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน สมาชิกเทศบาลตําบล, ผูใหญบาน เปนตน ซึ่งเปนตัวกลางในการสื่อสารการ
ประชาสัมพันธขาวสารทางเทศบาลหรือขอรองเรียนปญหาที่เกิดขึ้นไดทันทวงที
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานดู
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีขอเสนอแนะที่หลากหลาย จึงไดขอคิดสําหรับผูวิจัยที่จะดําเนินการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมในเทศบาลหรือองคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อจะไดทราบถึงระดับประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคกรอยูในระดับใด
2. ควรศึกษาการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลอื่นๆ เพื่อจะไดเปรียบเทียบความแตกตาง หรือ
ความสอดคลองกันในระดับการบริหาร หรือนําหลักสาราณียธรรมหรือหลักธรรมอื่นๆ ในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชใน
การบริหารงานองคกร
3. ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม วิจัยเชิงปริมาณควบคูกับเชิงคุณภาพ เพื่อ
ตองการทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนและบุคลากรไดอยางครอบคลุมครบถวนทุกดาน ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตําบลทุง
รวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวย กลุมผูบริหาร บุคลากร และประชาชนที่อาศัยอยู
ในเทศบาลตําบลทุงรวงทอง จํานวน 30 คนใชแบบสัมภาษณ ในการรวบรวมขอมูล
ผลการศึกษาพบวา 1) ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอบริหารงานบุคคล 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 เปนสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย มี
อิสระในการบริหารจัดการของตนเอง ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํา นาจให แ ก อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 เพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยกําหนดอํานาจหนาที่
ในการจั ด ระบบบริ ก ารสาธารณะและการจั ด สรรสั ด ส ว นภาษี แ ละอากรขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ ่ น
ตลอดจนดําเนินการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหมีศักยภาพในการรองรับภารกิจที่ถายโอนใน
ขณะเดียวกันก็ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นของตนเองเพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่นไดโดยตรงและเพื่อใหการบริห ารงานบุคคลของพนักงานสว นทอ งถิ่น ทุก รูป แบบมีทิศ ทางที่เหมาะสมและเปน
ธรรมจึงกําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นดังกลาวมีลักษณะไตรภาคีประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการ
ทองถิ่นและผูทรงคุณวุฒิแบงเปน 3 ระดับคือคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นคณะกรรมการ
กลางขา ราชการหรือ พนัก งานสว นทอ งถิ่น และคณะกรรมการขา ราชการหรือ พนัก งานสว นทอ งถิ่น ทํา หนา ที่ ใ นการ
กํา หนดมาตรฐานและแนวทางการบริห ารงานบุค คลรวมทั้ง กํา หนดใหมีสํา นัก งานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นรับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นแต
ทั้งนี้การกําหนดคาใชจายดานกําลังคนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะกําหนดสูงกวารอยละ 40ของเงิน
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมได (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542, 8 ตุลาคม 2555, หนา 35)
องคกรเปนการรวมตัวของคนตั้งแต 2คนขึ้นไปมีจุดมุงหมายรวมกันในการปฏิบัติกิจกรรมหรืองานอยางใดอยางหนึ่ง
โดยอาศั ย กระบวนการจั ด โครงสร า งกิ จ กรรมหรื อ งานออกเป น ประเภทต า งๆเพื่ อ แบ ง เบาให ส มาชิ ก ในองค ก ร
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ดําเนินการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย องคกรประกอบดวยสวนสําคัญ5ประการไดแกบุคลากรเทคนิคขาวสารโครงสรางและ
เปาหมายและในองคประกอบเหลานี้บุคลากรนับเปนทรัพยากรหลักที่มี คุณคาและสําคัญยิ่ง ในองคกรเพราะคนหรื อ
ทรัพยากรมนุษยถือเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของการบริหารไมวายุคใดสมัยใดก็ตามในการพัฒนาประเทศใหเจริญกําลังคน
ถือวาสําคัญที่สุดเพราะเหตุที่วาถาองคกรใดมีจํานวนคนที่มีความรูความสามารถอยูในองคกรประกอบกับมีการบริหาร
จัดการที่ดีแลวโอกาสที่จะใหองคกรประสบความสําเร็จก็ยอมที่จะมีมากกวาองคกรอื่นเปาหมายขององคกรในการทํางานคือ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดโดยใชทรัพยากรนอยที่สุดแตเปาหมายของคนที่ทํางานคือการประสบ
ความสําเร็จในความตองการหรือความคาดหวังที่มีตอองคกรและการประสานเปาหมายทั้งสองฝายเขาดวยกันเพื่อใหเกิด
ความรูสึกพึงพอใจในการทํางานมีขวัญและกําลังใจในการทํางานอันเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางานของผูปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการกับบุคคลในองคกรจึงเปนเรื่องสําคัญยิ่งโดยเฉพาะในหนวยงานราชการที่มีบุคลากรตําแหนงตางๆ
มากมายการบริห ารงานมีก ารจัด สายการบัง คับ บัญ ชาและหนา ที่ค วามรับ ผิด ชอบที่ห ลากหลายการศึก ษาครั้ง นี้ผู
ศึกษาไดนิยามความหมายของการบริหารงานบุคคลวาหมายถึงงานที่เกี่ยวของกับตัวบุคคลหรือเจาหนาที่ในองคการนับตั้งแตการ
สรรหาการรับสมัครการสอบคัดเลือกการบรรจุแตงตั้งการโอนการยายการฝกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงานการ
พิจารณาความดีความชอบการเลื่อนขั้นตําแหนงการจัดชั้นและตําแหนงตามหนาที่และระดับความรับผิดชอบของงานการ
กํา หนดอัต ราเงิน เดื อ นคา จา งการจัด สวัส ดิก ารการปกครองบัง คับ บัญ ชาการดํา เนิน การทางวินัย การใหพน จาก
ตําแหนงการชวยเหลืออํานวยความสะดวกตางๆแกผูปฏิบัติงานตลอดจนการใหสินน้ําใจการใหรางวัลบําเหน็จบํานาญเมื่อ
ออกจากงานการบริหารงานบุคคลนั้นเปนการบริหารจัดการกับคนตั้งแตกอนเขามาเปนสมาชิกขององคการขณะที่ เ ป น
สมาชิ ก ขององค ก ารจนกระทั่ ง คนนั้ น พ น สภาพการเป น สมาชิกขององคการ (ชรินทร เพิ่มพูน, 2546)
เทศบาลตําบลทุงรวงทอง เปนสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย มี
อิสระในการบริหารจัดการตนเอง ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 เพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางตอเนื่อง ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและผูบริหารทองถิ่น ให
มีศักยภาพในการรองรับภารกิจที่ถายโอนในการดําเนินกิจการทั้งปวงเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
แต ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาลตํา บลทุ ง รวงทอง ยั ง ประสบป ญ หาหลายประการ ทํา ให ก าร
ดํา เนิ น การไม เ ป น ไปตามเป า หมายองค ก รที่ ตั้ ง ไว เช น เกิ ด ป ญ หาในแผนอั ต รากํา ลั ง 3 ป คื อ มี ตํา แหน ง พนักงาน
เทศบาลวางเปนจํานวนมากและเปนระยะเวลานาน ภารกิจงานกับคนไมสอดคลองกัน ไมเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
คือ งานบางสายงาน ตองใชทรัพยากรมนุษยที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ หรือความชํานาญงานเปนการเฉพาะงานบางสายงาน
มีปริมาณงานที่มาก แตไมมีผูปฏิบัติงานโดยตรง เกิดปญหาการปฏิบัติราชการเปนไปอยางไมเรียบรอยบุคลากรบางคนใน
องคกรขาดองคความรู ขาดทักษะ ไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน ประชาชนเกิดความ
ไมพึงพอใจตอการรับบริการสงผลใหองคกรเกิดภาพลักษณที่ไมดี
ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาปญหา อุปสรรค ในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง
อําเภอจุน จัง หวัด พะเยา ผลการศึกษาครั้ง นี้จะเปน แนวทางการพัฒ นาการบริห ารงานบุคคล เพื่อใหการปฏิบัติง าน
ขององคกรมีแนวทางที่ชัดเจน สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เปนไปตามนโยบายการพัฒนา โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
ใหเกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด อีกทั้งการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในดานอื่นๆใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อกําหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน
จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิด
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยผูศึกษาไดศึกษาตามกรอบแนวคิดของ สินธุ แสงเนตร
(2545,หนา 25-26) ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลไว ผูศึกษาจึงนํามาประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
ครั้งนี้ ดังนี้
ปญหา อุปสรรค ที่สงผลตอการดําเนินงาน
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ไดแก
1. ดานการสรรหาบุคลากร
2. ดานการธํารงรักษาบุคลากร
3. ดานการพัฒนาบุคลากร
4. ดานการใหบุคลากรพนจากงาน

การบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

แนวทางการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวง
ทองอําเภอจุน จังหวัดพะเยา ไดแก
1. ดานการสรรหาบุคลากร
2. ดานการธํารงรักษาบุคลากร
3. ดานการพัฒนาบุคลากร
4. ดานการใหบุคลากรพนจากงาน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา” เปนการวิจัย
เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้
1.กลุมผูใหขอมูล สําคัญ: ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก กลุมผูบริหาร กลุมสมาชิกสภาเทศบาล
กลุม หัวหนางาน กลุมผูปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง กลุมผูนําชุมชน กลุมหนวยงาน/องคกร และประชาชนที่
อาศัยอยูในเทศบาลตํา บลทุ ง รวงทอง อํา เภอจุ น รวมทั้ ง สิ้ น จํา นวน 30 คน
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2.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ ผู  ว ิ จ ั ย ใช ว ิ ธ ี ก ารสั ม ภาษณ โดยใช แ บบสั ม ภาษณ กึ ่ ง โครงสร า ง(Semi-structured
interview) ในการเก็บรวมรวมขอมูลในการศึกษา กลาวคือ
2.1 เพื่อหาแนวทางในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
2.2 เพื ่ อ ต อ งการทราบถึ ง ป ญ หาและอุ ป สรรค รวมถึ ง แนวทางในการแก ไ ขป ญ หา และอุ ปสรรค
ดังกลาว ในการดําเนินการบริหารงานบุคคลในเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
3. การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวยแบบสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน โดยใชคุณวุฒิดานการศึกษา ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ เปนเกณฑในการคัดเลือก
ผูทรงคุณวุฒิ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2 แหลง ไดแก
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ผูวิจัยไดจัดเก็บรวมรวมขอมูลจากผูใหขอมูล ดังนี้
4.1 จัดเก็บขอมูลโดยผูวิจัยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-structured interview) สอบถามขอมูลจากกลุม
ผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัด เทศบาล กลุม สมาชิก สภาเทศบาล กลุม
หัวหนางาน กลุม ผูปฏิบัติง าน กลุม ผูนําชุม ชน กลุมหนวยงาน/องคกร และประชาชน รวมจํานวนทั้งสิ้น 30 คน
4.1.1 เพื่อกําหนดเปนแนวทางในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัด
พะเยา
4.1.2 เพื ่ อ ต อ งการทราบถึ ง ป ญ หาอุ ป สรรค รวมถึ ง แนวทางในการแก ไ ขป ญ หา และอุ ปสรรค
ดังกลาว ในการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากรวบรวมเอกสาร การทบทวน แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก สิ่งพิมพ ขอมูลที่เผยแพรทางอินเตอรเน็ต ฯลฯ
ในการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทั้ง 2 แหลงดังกลาว ไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลไวดังนี้
1. เก็บ รวบรวมขอ มูล จากเอกสาร ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เ กี่ย วขอ ง ไดแก วารสาร สิ่งพิมพ
ขอมูลที่เผยแพรทางอินเตอรเน็ต ฯลฯ
2. การสัม ภาษณ เปน การสัม ภาษณห รือ สนทนาตัว ตอ ตัว แบบเผชิญ หนา ผูส ัม ภาษณจ ะเริ่ ม ต น จากการ
แนะนํา ตั ว เอง แนะนํา วั ต ถุ ป ระสงค ข องการมาสั ม ภาษณ และพยายามสรางความเปนกันเองกับผูถูกสัมภาษณมาก
ที่สุด ผูสัมภาษณเริ่มตนการสัมภาษณแบบสองทาง(Two-way communication) โดยเริ่ ม ต น จากการสนทนาใน
ประเด็ น คํา ถามที่ ง า ย ๆ ก อ น ปล อ ยใหผูสัมภาษณมีอิสระในการตอบใหมากที่สุด จากนั้นนําเขาสูประเด็นลึก ๆ ตอไป
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยนํา ข อ มู ล ที่
ได จ ากแหล ง ข อ มู ล ปฐมภู มิ และทุ ติ ย ภู มิ ม าทํา การวิ เ คราะห ภ ายใต วิธีการที่สําคัญ ดังนี้
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5.1 การจําแนกและจัดระบบขอมูล (Typology and Taxonomy) เปนการนําขอมูลที่ไดมาจํา แนกและจั ด หมวดหมู
ให เ ป น ระบบ เช น ข อ มู ล หมวดงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง ข อ มู ล หมวดการสัมภาษณ เปนตน
5.2 การวิเคราะหสรุปอุปนัย (Analytic Induction) เปนการนําขอมูลที่ไดจากเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะหเพื่อ
หาบทสรุปรวมกันของเรื่องนั้น
5.3 การวิเคราะหขอมูลในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เปนการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหถึงเนื้อหาสาระในประเด็น
หรือเรื่องนั้น

ผลการศึกษา
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเรื่องการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตําบลทุง รวงทอง อําเภอจุน
จังหวัดพะเยา สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังนี้
1. แนวทางการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
กลุม ผูใ หขอ มูล ไดเ สนอแนะแนวทางการบริห ารงานบุค คลของเทศบาลตํา บลทุง รวงทอง อําเภอจุน
จังหวัดพะเยาผลจากการสัมภาษณสรุปได ดังนี้
1.1 ดานการใหไดมาซึ่งบุคลากร
1) ควรยกเลิกระบบอุปถัมภ
2) ควรมีระบบและขั้นตอนการสรรหาบุคลากรเพื่อคัดเลือกผูที่มีความสามารถมาปฏิบัติงาน
3) ควรมีการวางแผนดานอัตรากําลังในระยะยาว
4) ผูบริหารตองเปดใจใหกวาง เปดรับผูที่มีความรูความสามารถและตรงในตําแหนงที่วางเขามารวมงาน
อยางเปดเผย
1.2 ดานการบํารุงรักษาบุคลากร
1) มีระบบและขั้นตอนในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรอยางชัดเจน
2) กําหนดรายไดและกําหนดคาตอบแทนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและยึดหลัก
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3) ควรจัดใหมีสวัสดิการอยางเพียงพอและทั่วถึง
4) มีวิธีการสรางขวัญและกําลังใจที่หลากหลาย
5) สงเสริมความปลอดภัยของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
6) ควรใชระบบการบริหารงานของเอกชนมาประยุกตใชเพื่อพิจารณาความดีความชอบ
1.3 ดานการพัฒนาบุคลากร
1) ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้น
2) สงเสริมใหบุคลากรไดมีการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง
3) ควรมีการสํารวจและจัด ทําแผนพัฒ นาบุคลากร เพื่อจะไดนําขอมูล มาเปนแนวทางในการจัด สรร
งบประมาณอยางเพียงพอ
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4) ควรมีการติดตาม กํากับ ตรวจสอบ การนําผลการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และศึกษาตอมาใช
ในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
1.4 ดานการใหบุคลากรพนจากงาน
1) ควรมีการกําหนดบทลงโทษที่ชัดเจน โดยยึดกฎระเบียบของสวนงานราชการเปนแนวทางในการกําหนด
บทลงโทษ
2) ควรมีระบบและกลไกในการสอบวินัยของบุคลากรอยางชัดเจน
3) ผูบริหารตองชัดเจน ในการออกคําสั่ง กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือใหนโยบาย
4) กระตุน ใหบุคลากรสํานึก รับผิดชอบและรักในบทบาทหนาที่ของตนและตอองคกร
5) ผูบังคับบัญชาควรใชอํานาจหนาที่ใหความเปนธรรมตอบุคลากรทุกคน มีความเด็ดขาดในการลงโทษ
ตอบุคลากรที่กระทําความผิดซ้ําซากหรือรุนแรง
6) เมื่อ บุค ลากกระทํา ความผิด ควรพิจ ารณาอยา งเปน ธรรมในรูป แบบของคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริง
2. ปญ หาและอุป สรรคที่สง ผลตอ การบริห ารงานบุค คล ของเทศบาลตํา บลทุง รวงทอง อํา เภอจุน
จังหวัดพะเยา
จากการศึกษา สามารถสรุปปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการบริหารงานบุคคล ของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ไดดังนี้
2.1 ดา นการใหไ ดมาซึ่งบุคลากร พบวา การประชาสัม พัน ธการรับสมัคร/การเปด สอบไมทั่ว ถึง และ
บางครั้งมีระยะเวลาในการเปดรับสมัครนอย มีการเปดรับสมัคร การสอบ อยางเปนระบบขั้นตอน เพื่อคัดเลือกผูที่มี
ความสามารถมาปฏิ บั ติ ง านแต บ างครั้ ง ก็ ยั ง ใช ร ะบบบั ญ ชี จ ากส ว นกลางเพื่ อ ลดภาระค า ใช จ า ยในการเป ด สอบ
และยั ง มี ระบบอุปถัมภบางในบางตําแหนงงาน
2.2 ดานการบํารุงรักษาบุคลากรพบวาระบบการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
ขั้นพิเ ศษ มีค วามออนแอคอนขา งสูง เพราะการประเมินความดี ความชอบ การเลื่อ นขั้นเงินเดือ น มีแ นวทางปฏิบัติ
เนนการเวียนกัน ไมไดเนนที่ผลงานเปนสําคัญ ซึ่งสงผลตอขวัญและกําลังใจ ทําใหบุคลากรปฏิบัติงานหยอนยาน ไมเต็มศักยภาพ
2.3 ดานการพัฒนาบุคลากร พบวาเทศบาลตําบลทุงรวงทอง ไมมีแผนในการสงบุคลากรไปพัฒนาตนเอง
อยางชัดเจน มีเงื่อนไขในการสงไปอบรมพัฒนา มีขอจํากัดเกี่ยวกับ งบประมาณ ระยะเวลา ของหนวยงานที่ตองการไปอบรม
2.4 ดานการใหบุคลากรพนจากงานพบวามีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ อยูแลว ขึ้นอยูกับการนํามาใช
วาจะปฏิบัติดวยความเที่ยงตรงแคไหน เชน ไมใชเปนเครื่องมือในการทํารายกัน ไมหยอนยานกับคนบางกลุม ชัดเจน
มีขั้นตอนชัดเจน มีชองทาง มีความเปนธรรม
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สรุปผลและอภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดคนพบขอมูลที่เปนประโยชนตอการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยอภิปรายไดดังตอนี้
1.อภิปรายผลกับแนวคิดการบริหารงานบุคคล
จากการศึกษา พบวา กลุมผูใหขอมูลสําคัญไดเสนอแนะแนวทางการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อใหเปนไปตามหลักการบริหารงานบุคคล คือ ผูบริหารควรมีการวางแผนดานอัตรากําลัง/
แผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาวจัดทําระบบและขั้นตอนการสรรหาเพื่อการไดมาซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถมาปฏิบัติงาน
ยกเลิกระบบอุปถัมภจัดทําระบบและขั้นตอนในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรอยางชัดเจนโดยมีการกําหนด
รายไดและกําหนดคาตอบแทนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและยึดหลักประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
รวมถึงจัดใหมีสวัสดิการและระบบความปลอดภัยของบุคลากรอยางเพียงพอและทั่วถึง มีวิธีการสรางขวัญและกําลังใจที่
หลากหลาย สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องและควรมีการติดตาม กํากับ ตรวจสอบ
การนําผลการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และศึกษาตอมาใชในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบุคลากร
ไดนํา ความรูที่ไ ดจ ากการอบรม ประชุม สัม มนา หรือ ศึก ษาตอ มาใชใ หเ กิด ประโยชนตอ ตนเอง องคก ร และชุม ชน
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด มี ร ะบบและกลไกในการสอบวิ นั ย ของบุ ค ลากรอย า งชั ด เจน
โดยยึ ด กฎระเบียบของสวนงานราชการเปนแนวทางในการกําหนดบทลงโทษ และผูบริหารควรกระตุน ใหบุคลากรสํานึก
รั บ ผิ ด ชอบและรั ก ในบทบาทหน า ที่ ข องตนและต อ องค ก รสอดคล อ งกั บ บั ณ ฑิ ต ย อิ น ทรชื่ น (2526, หน า 1)ได ใ ห
ความหมายการบริหารงานบุคคล หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับบุคคลในองคการ นับตั้งแตเขามาปฏิบัติงานจนกระทั่ง
ออกจากงานไป โดยเริ่มตั้งแตการวางนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการจัดอัตรากําลัง การกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเขามาทํางาน
การกําหนดชั้นและตําแหนงงาน การกําหนดอัตราเงินเดือน และคาจาง การสรรหาหรือการรับสมัคร การสอบ การคัดเลือก
การบรรจุแตงตั้ง การใหทดลองปฏิบัติงาน การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติ การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ การเลื่ อ นชั้ น เลื่ อ นตํา แหน ง การจั ด สวั ส ดิ ก ารรั ก ษาสุ ข ภาพและความปลอดภั ย
การปกครองบังคับบัญชา การพิจารณาโทษทางวินัย การใหพนจากงานและการใหบําเหน็จบํานาญและสอดคลองกับ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(2550) กลาววา การบริหารงานบุคคล (Personal Management
: PM) หมายถึงการปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคลากรในองคกรนับตั้งแตกระบวนการสรรหาการคัดเลือกการ
บรรจุแ ตง ตั้ง การโอนยา ยการฝก อบรมการพิจ ารณาความดีค วามชอบการเลื่อ นตํา แหนง การเลื่อ นเงิน เดือ นการ
ปกครองบังคับบัญชาการดําเนินการทางวินัยการพนจากงานตลอดจนการจายบําเหน็จบํานาญเมื่อออกจากงานไปแลวทั้งนี้
หากผู บริหารเทศบาลตํ าบลทุ งรวงทองต องการบริหารงานบุ คคลให มี ประสิทธิ ภาพแล ว ควรกํ าหนดนโยบาย กํ าหนด
กฎระเบี ยบ ข อบั งคั บ การได มาซึ่ งบุ คลากร การธํ ารงรั กษา การพั ฒนา และการลงโทษบุ คลากร 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
และคุณภาพของกําลังคนที่องคการมีความตอ งการในอนาคตทั้งการกําหนดวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่ง กําลัง คนดัง กลาว
3)การกําหนดตําแหนงหมายถึงการกําหนดตําแหนงในองคการวาเปนงานเกี่ยวกับอะไรและบุคคลที่จะรับผิดชอบตองมี
ความรู ค วามสามารถอย า งไรซึ่ ง เป น เรื่ อ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง เพราะว า ชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ความเจริ ญ เติ บ โตขององค ก าร
(Organization Growth)4)การกําหนดเงินเดือนหมายถึงการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนโดยมีหลักเกณฑใน
การพิจารณา4.1)หลักการ “งานเทากันเงินเทากัน” (Equal pay for Equal work) 4.2)เงินเดือนจะตองปรับเปลี่ยนตามสภาพ
เศรษฐกิจและคาครองชีพของสั งคมที่เ ปลี่ยนแปลงไป4.3)อัตราเงินเดือนเปรียบเทียบการกําหนดอัต ราเงินเดื อนควร
พิ จ ารณาถึ ง อั ต ราเงิ น เดื อ นของงานที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบคล า ยคลึ ง กั น ของหน ว ยงานอื่ น ด ว ยเพื่ อ ให บุ ค คลที่ มี ค วามรู
ความสามารถในวิชาชีพที่ตองการมาปฏิบัติงาน5)การสรรหาบุคคลหมายถึงการเลือกสรรบุคคลจากตลาดแรงงานมา
ปฏิบัติงานในหนวยงานเพื่อใหไดคนดีมีความสามารถนับตั้งแตการรับสมัครการประชาสัมพันธและวิธีการสอบประเภท
ตางๆเปนตน 6)การบรรจุแ ละแตง ตั้ง 7)การพัฒ นาบุคลากรสง เสริม ใหบุคคลที่มีความรูความสามารถมีทักษะในการ
ปฏิบัติง านรวมทั ้ง การมีทัศ นคติที่ด ีตอ การทํา งานและตอ ผูบัง คับ บัญ ชาเพื ่อ นรว มงานและผูใ ตบัง คับ บัญ ชาโดย
ดําเนินการในรูปของการฝกอบรมการศึกษาดูงานหรือวิธีการอื่นๆ 8)การพิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติง านเพื่อ เปน การสรา งขวัญ กํา ลัง ใจ การพิจ ารณาผลงานของบุค ลากรในหนว ยงานเพื่อ เลื่อ นระดับ ใหสูง ขึ้น
ตองพิจารณาถึงคุณภาพและปริมาณของงานที่รับผิดชอบ 9)การดําเนินการทางวินัยหมายถึงกฎระเบียบขอบังคับที่
กํา หนดขึ้น เพื่อ ควบคุม ความประพฤติข องบุค คลในหนว ยงานใหอ ยูใ นกรอบและมีวินัย ที่ดี1 0)สวัส ดิก ารหรือ สิท ธิ
ประโยชนตางๆที่หนวยงานใหแ กผูปฏิบัติงานเพื่อเปนกําลัง ใจในการทํางานนอกเหนือจากเงินเดือนเชนคาเชาบานคา
รักษาพยาบาลคาเลาเรียนบุตรเงินชวยเหลือบุตรเปนตนนอกจากนั้นยังมีสวัสดิการที่ไมเปนตัวเงินเชนสิทธิในการลาปวยลากิจ
ลาพักผอนลาคลอดบุตรลาอุปสมบทลาไปประกอบพิธีฮัจยลาไปศึกษาฝกอบรมหรือดูงานทั้งภายในและตางประเทศเปน
ตนและ 11)การใหออกจากงานและบําเหน็จบํานาญการออกจากงานมีหลายกรณีเชนการเกษียณอายุลาออกถูกสั่งใหออก
ปลดออกหรือไลออกหากรับราชการดวยความซื่อสัตยเมื่อออกจากราชการก็มีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญดวย
2. อภิปรายผลกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษา พบวา กลุมผูใหขอมูลสําคัญไดเสนอแนะแนวทางการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบลทุงรวง
ทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อใหเปนไปตามหลักการบริหารงานบุคคล คือ ผูบริหารควรมีการวางแผนดานอัตรากําลัง/
แผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาวจัดทําระบบและขั้นตอนการสรรหาเพื่อการไดมาซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถมาปฏิบัติงาน
ยกเลิกระบบอุปถัมภจัดทําระบบและขั้นตอนในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรอยางชัดเจนโดยมีการกําหนด
รายไดแ ละกํ าหนดค าตอบแทนและการเลื่ อนขั้น เงิน เดื อ นโดยยึด หลัก ธรรมาภิบ าลและยึด หลัก ประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานรวมถึงจัดใหมีสวัสดิการและระบบความปลอดภัยของบุคลากรอยางเพียงพอและทั่วถึง มีวิธีการสรางขวัญและ
กําลังใจที่หลากหลาย สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องและควรมีการติดตาม กํากับ
ตรวจสอบ การนําผลการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และศึกษาตอมาใชในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อให
บุคลากรไดนําความรูที่ไดจากการอบรม ประชุม สัมมนา หรือศึกษาตอ มาใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง องคกร และชุมชน
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด มี ร ะบบและกลไกในการสอบวิ นั ย ของบุ ค ลากรอย า งชั ด เจน โดยยึ ด
กฎระเบี ย บของส ว นงานราชการเป น แนวทางในการกํ า หนดบทลงโทษ และผู บ ริ ห ารควรกระตุ น ให บุ ค ลากรสํ า นึ ก
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รับผิดชอบและรักในบทบาทหนาที่ของตนและตอองคกรสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศตปพร มีสุขศรี (2554) ได
ศึกษาเรื่องปญหาและผลกระทบในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผล
การศึ ก ษาพบว า แนวทางการบริ ห ารงานบุ ค คล ควรมี ก ารสรรหาบุ ค ลากรตามแผนอั ต รากํ า ลั ง และใช ร ะบบการ
บริหารงานบุคคลสมัยใหมและระบบคุณธรรมในการสรรหาบุคลากร รัฐบาลควรจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้นเทียบเทากับพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ใชระบบการบริหารงานบุคคลสมัยใหม และระบบคุณธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรจัดฝกอบรม
ที่มุงเนนการนําไปปฏิบัติจริง ควรเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ควรมีการฝกอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม จัด
ใหมีแหลงเรียนรูในหนวยงาน และควรมีการติดตามประเมินผลบุคลากรทุกครั้ง สอดคลอ งกับ ผลการศึก ษาของพงศธร
ผาสิงห (2554) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในจังหวัดอุตรดิตถ แพร และจังหวัดนาน ผล
การศึกษาพบวา แนวทางการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในจังหวัดอุตรดิตถ แพร และจังหวัดนาน พบวา ควรมีการ
วิเคราะหอัตรากําลัง และความตองการคนที่ตองการในอนาคต ควรนําระบบคุณธรรมมาใชในการสรรหาบุคลากรใหมาก
ขึ้น เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูที่มีความสามารถไดเขารับราชการ และควรประชาสัมพันธการรับสมัครบุคลากรโดยใชสื่อ
ตางๆใหมีความแพรหลาย และควรแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรสงเสริม สนับสนุนใหนํา
ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรมาใช ใ นการบริ ห ารงานบุ ค คลเพื่ อ เป น การบํ า รุ ง ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจพนั ก งาน ควรมี ก าร
ประชาสัมพันธขอมูลในการพิจารณาความดีความชอบ เชน การเลื่อนขั้นเงิน เดือน การเลื่อนระดับ และควรนําระบบ
คุณธรรมมาใชในการพิจารณาความดีความชอบใหเกิดความยุติธรรมและโปรงใสแกบุคลากร ควรฝกอบรมบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ แมนยํา ในระเบียบขอกฎหมาย ควรสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองโดยการเขารับการอบรม
สัมมนา และการเขารับการศึกษาเพิ่มเติมอยางตอเนื่องและทั่วถึง และควรสงเสริมใหมีโครงการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลเปนประจําทุกป และ ดานการใหบุคลากรพนออกจากงาน พบวา ควรปฏิบัติดวยความเปนธรรมและเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมาย ในการโยกยายหนาที่การงานของบุคลากรควรคํานึงถึงความกาวหนาตามสายงาน และผูบังคับบัญชา
ควรชี้แจงใหบุคลากรเขาใจถึงสาเหตุที่ตองพนจากงาน และควรรับผังความคิดเห็นสุดทายของบุคลากรที่จะพนจากงาน
เพื่อกอนใหเกิดแนวคิดที่จะนํามาปรับปรุงระบบและพัฒนาคนสอดคลองกับการศึกษาของณฐาภพ สีดาแกว (2554) ได
ศึกษาปญหาการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหัวหิน อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ ผลการศึกษา
พบวา แนวทางในการดําเนินงานการบริหารบุคคล ไดแก การบรรจุแตงตั้งควรจัดใหมีการทดสอบความสามารถอยาง
แทจริง การเลื่อนขั้นเงินเดือนควรพิจารณาถึงความสามารถของบุคลากร และความพิจารณาใหพนักงานเขาศึกษาตอเพื่อ
เปนการพัฒนาศักยภาพ ควรใหโอกาสบุคลากรเขารับการอบรม ศึกษาตออยางเทาเทียม ควรมอบหมายงานใหเปนไปตาม
ตํ า แหน ง หน า ที่ และควรมี ก ารปฏิ บั ติ ต อ บุ ค ลากรด ว ยระบบ กฎเกณฑ เ ดี ย วกั น ทั้ ง องค ก ร ควรเพิ่ ม สวั ส ดิ ก ารและ
ผลประโยชนเกื้อกูลสําหรับบุคลากร ควรกําหนดระเบียบดูแลบุคลากรเกษียณอายุราชการ และควรมีกฎหมายคุมครอง
บุคลากรระหวางปฏิบัติงาน และ ควรมีความเปนเอกภาพในการปฏิบัติงาน ไมอิงตอระบบนักการเมือง ควรยอมรับฟง
ความคิดเห็นที่แตกตางทางการเมือง และความมีความเปนอิสระในการแสดงออกทางการเมืองและยังสอดคลองกับ
การศึกษาของ สุวารินทร ทอดแสน และคณะ (2554) ไดศึกษาเรื่องประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบลกระแซง อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลกระแซง อําเภอสามโคก จังหวัด ปทุมธานี อยูในระดับปานกลาง โดยมีจุดเดน คือ 1) ดาน
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นโยบายและการจัดระบบงาน พบวา ไดมีการจัด ทําแผนอัตรากําลัง คนที่ส อดรับกับแผนพัฒ นาตําบล มีการกําหนด
โครงสรางสวนราชการและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละตําแหนงอยางชัดเจน 2) ดานกระบวนการจัดหาและ
การบริหารทรัพยากรบุคคล พบวา ทุกขั้นตอนการบริหารงานบุคคลไดมีการปฏิบัติตามระเบียบราชการและหนังสือสั่งการ
3) ดานกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พบวา มีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการฝกอบรม การใหทุนศึกษาตอในระดับ
ที่สูงขึ้น รวมทั้งมีการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 4) ดานกระบวนการธํารงรักษาและการสรางความผาสุกแกทรัพยากร
บุคคล พบวา มีการแตงตั้งคณะกรรมการเปนไปตามระเบียบทุกขั้นตอน ใหอิสระในการโอนยาย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
ผูบ ริห ารเทศบาลตํา บลทุง รวงทอง ตองกําหนดนโยบายและใหความสําคัญกับการไดมาซึ่งบุคลากร การ
บํ า รุ ง รั ก ษาบุ ค ลากร การพั ฒ นาบุ ค ลากร และการให บุ ค ลากรพ น จากงาน เพื่ อ เป น การเสริ ม สร า งแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เนื่องจากบุคลากรเปนปจจัยทางการบริหารที่สําคัญที่สุดในองคกร ดังนี้
1. ดานการสรรหาบุคลากร
1.1 ควรให สํา นั ก ปลั ด เทศบาลงานการเจ า หน า ที่ จั ด ทํา แผนอั ต รากํา ลั ง 3ป โดยแตง ตั้ง คณะกรรมการ
ประชุมทบทวนปริมาณงานและอัตรากําลังคน เพื่อใหสอดคลองและเปนปจจุบันทุกๆไตรมาส
1.2 ผูบริหารและพนักงานเทศบาล ควรประชุมเฉพาะเรื่องการบริหารบุคคลทุกๆเดือนเพื่อตรวจสอบงบประมาณ
รายจายดานบุคลากรไมใหเกิน 40% ของงบประมาณรายจายประจําป
1.3 ควรใหสํานักปลัดเทศบาล งานธุรการติดประกาศประชาสัมพันธการรับสมัคร การสอบ ที่ บ อร ด ข อ มู ล
ข า วสารของหมู บ า นทุ ก หมู บ า น และทํา หนั ง สื อ ส ง ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ผู นํา ชุมชนประชาสัมพันธใหชาวบานไดรับรู
ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง
2. ดานการบํารุงรักษาบุคลากร
2.1 ผู บ ริห ารควรปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บ หลัก เกณฑอ ยา งเครง ครัด ในการพิจ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น
คาตอบแทน และยกเลิกระบบอุปถัมภในการบริหารงานบุคคล
2.2 ควรจัด ทํา ประกาศหลัก เกณฑม าตรฐานในการพิจ ารณาความดีค วามชอบของบุ ค ลากรอย า ง
ชั ด เจน เมื่ อ มี ผู ทํา ผลงานให กั บ องค ก ร ควรมี ก ารประกาศยกย อ ง หรื อ มอบเกี ย รติ บั ต รเพื่อเปนการเชิดชูเกียรติ
เปนขวัญและกําลังใจในการทํางานตอไป
2.3 ควรจั ด ตั้ ง งบประมาณในเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ สวัสดิการตางๆเงินรางวัล
ประจําป ใหเพียงพอกับความตองการของผูปฏิบัติงาน เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
3. ดานการพัฒนาบุคลากร
3.1 ควรมีการสํารวจความตองการการพัฒนาตนเองของแตละบุคคลเพื่อเปนฐานขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร
3.2 ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เปนประจําทุกป เพื่อกําหนดการพัฒนาความรู ทักษะ ของแตละบุคคลให
ตรงกับสายงาน
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3.3 ควรจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาองคความรูของผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอและทั่วถึงทุก
สายงาน
4. ดานการใหบุคลากรพนจากงาน
4.1 ผูบริหารควรออกคําสั่ง หรือขอบังคับเทศบาล กําหนดหลักเกณฑ หรือขอตกลงรวมกันกับผูปฏิบัติงาน
ถึงบทลงโทษผูกระทําความผิดอยางชัดเจน
4.2 ผูบริหารควรมีความเด็ดขาดในการลงโทษ ปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด
4.3 ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติงานดานวินัยเปนการเฉพาะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัด
พะเยา
2. ควรศึก ษาปจ จัย ที่สง ผลตอ การบริห ารงานบุค คลของเทศบาลตํา บลทุง รวงทอง อํา เภอจุน จั ง หวั ด
พะเยา
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการวิถีชีวิตดั้งเดิมของหมูบานกอนและหลังการแบงเขต
พื้นที่ทับซอนของเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในมิติการเขาถึงทรัพยากรตามแนวนโยบายของรัฐ
2) เพื่อศึกษาผลกระทบของการแบงพื้นที่ทับซอนของชุมชนของเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในมิติ
การเขาถึง ทรัพ ยากรตามแนวนโยบายของรัฐ โดยการศึก ษาในครั้ง นี้ใชวิ ธีการรวบรวมข อมูล จากการตรวจเอกสาร
(Document Research) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับประชาชนที่อยูในพื้นที่จํานวนทั้งหมด 30 ราย
โดยแบงพื้นที่ละ 10 คน ผลการศึกษาพบวา การบริหารจัดการหมูบานกอนการแบงเขตพื้นที่หมูบานทั้ง 3 หมูบานมีการ
บริการจัด การตางๆ โดยสว นใหญชาวบานจะมีการบริหารจัด การกันเองโดยในขณะนั้น หนว ยงานของภาครัฐยังไมมี
นโยบายหรือโครงการที่เขามาสงเสริมกิจกรรมใหกับชุมชนมากนัก และการบริหารจัดการหมูบานหลังการแบงเขตพื้นที่
หมูบานทั้ง 3 หมูบานพบวา ในชวงแรกของการแบงเขตพื้นที่ หมูบานมีการบริหารจัดการเหมือนกับกอนการแบงเขตพื้นที่
แตหมูบานมีการบริหารที่เปลี่ยนไปหลังจากที่เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ สวนผลกระทบ
ของการแบงพื้นที่หมูบานพบวาในชวงแรกของการแบงพื้นที่ของหมูบาน ทั้ง 3 หมูบานยังไมไดรับผลกระทบอะไร แตในชวง
หลังจากที่เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ ทําใหหมูบานทั้ง 3 หมูบานเริ่มไดรับผลกระทบ
เกี่ยวกับการเขาถึงทรัพยากรตามแนวนโยบายของรัฐ
คําสําคัญ : การบริหารจัดการชุมชน พื้นที่ทับซอน ทรัพยากรตามแนวนโยบายของรัฐ
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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 กิจกรรมที่ทองถิ่นทําไดสวนใหญจะเปนเรื่อง
การพัฒนา และมีอิสระในการตัดสินใจตาง ๆ ในการแกปญหาหรือการเสริมสรางสนับสนุนกิจกรรมของทองถิ่น เชน ออก
ขอบังคับหรือระเบียบตาง ๆ มาบังคับประชาชนในเขตการปกครองของตนได โดยไมขัดตอกฎหมาย (วิรัช ถิรพันธุเมธี,
2557: ระบบออนไลน)
พัฒนาการของการปกครองทองถิ่นของไทย เริ่มเกิดขึ้นตั้งแตการปฏิรูประบบราชการ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดมี
กฎหมายวาดวยการจัดกิจการทองถิ่นฉบับแรก คือ พระราชกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 โดยกําหนดให สุขาภิบาล
กรุงเทพฯ มีหนาที่ดําเนินการรักษาความสะอาด และปองกันโรค กําจัดขยะมูลฝอย จัดสถานที่ถายอุจจาระปสสาวะ
สําหรับราษฎรทั่วไป หามการปลูกสราง หรือซอมแซมโรงเรือน ที่จะเปนเหตุใหเกิดโรค รวมทั้งการขนยายสิ่งโสโครก ที่ทํา
ความรําคาญใหกับราษฎรไปทิ้ง เปนตน
สมัยรัชกาลที่ 6 ก็ไดตราธรรมนูญการปกครองคณะนคราภิบาลดุสิตธานี พ.ศ.2461 เพื่อทดลองรูปแบบเมือง
จําลอง "ดุสิตธานี" นับเปนการปกครองในรูปเทศบาลครั้งแรก อันเปนรูปแบบการปกครองอยางประเทศอังกฤษ โดย
กํ า หนดให เ ป น นิ ติ บุ ค คล แยกจากส ว นกลาง มี ร ายได ข องตนเอง ดู แ ลการคมนาคม การดั บ เพลิ ง สวนสาธารณะ
โรงพยาบาล สุสาน โรงฆาสัตว ดูแลโรงเรียนราษฎร การรักษาความสะอาด และการปองกันโรค ทําบริการสาธารณะที่มี
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กําไร เชน ตั้งโรงรับจํานํา ตลาด รถราง เปนตน ออกใบอนุญาต และเก็บคาธรรมเนียมสําหรับยานพาหนะ รานจําหนาย
สุรา โรงละคร โรงหนัง สถานเริงรมย เปนตน
ต อ มาเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทย 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
ดําเนินงานของเทศบาลไมไดผลเต็มที่ตามที่มุงหมายไว จึงไมอาจขยายการตั้งเทศบาลออกไปทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักรได
จึงตั้งขึ้นไดเพียง 120 แหง ก็ระงับการจัดตั้งเทศบาลขึ้นใหม เปนเวลานานหลายสิบปและไดมีการตั้งสุขาภิบาลขึ้นแทน
เทศบาลในทองที่ที่ยังไมมีฐานะเปนเทศบาลตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ.2495 จนกระทั่งถึงป 2500 จึงไดมีการยก
ฐานะสุขาภิบาลบางแหง ขึ้นเปนเทศบาลตําบล คือ เทศบาลตําบล กระบินทร เทศบาลโรกสําโรง เทศบาลตําบลบัวใหญ
เปนตน (สํานักที่ปรึกษากรมอนามัย, 2557: ระบบออนไลน)
สุขาภิบาลตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับเมืองขนาดเล็ก โดยทั่วไปเปนสุขาภิบาล มีการจัดตั้งโดย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2494 จึงใหยกฐานะ
ทองถิ่นบางสวนของตําบลหนองหาร และตําบลหนองจอม อําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหมจัดตั้งเปนสุขาภิบาล เพื่อ
ประโยชนในการทะนุบํารุงทองถิ่นใหเจริญกาวหนาตอไป (ประกาศกระทรวงมหาดไทย, 2530)
ตอมาสุขาภิบาลแมโจก็เปนหนวยงานทองถิ่นที่มีความพรอมและเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลแมโจเปน
เทศบาลตําบลแมโจ โดยกอนการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลแมโจ ป พ.ศ.2540 สุขาภิบาลแมโจมีการตรวจสอบและ
มีการแบงแนวเขตการปกครองใหม ซึ่งการวางแนวเขตการปกครองของการเปลี่ยนแปลงฐานะนั้นทําใหหมูบานบางหมูบาน
ถูกแบงพื้นที่เปนสองสวน อยูเขตการปกครองสองที่ หลังจากที่สุขาภิบาลเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลตําบลแมโจ
ป พ.ศ.2540 จึงสงผลกระทบตอหมูบาน ในการเขาถึงทรัพยากรตามนโยบายของรัฐ
จากความเปนมาและผลกระทบปญหาดังกลาว จึงทําใหผูวิจัย สนใจที่จะคนหาคําตอบจากคําถาม ดังนี้ การ
บริหารจัดการวิถีชีวิตตั้งเดิมของหมูบานกอนและหลังการแบงเขตพื้นที่ทับซอนในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปน
อยางไร ผลกระทบของการแบงพื้นที่ทับซอนของชุมชนในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปนอยางไร

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการวิถีชีวิตดั่งเดิมของหมูบานกอนและหลังการแบงเขตพื้นที่ทับซอนของเทศบาลเมือง
แมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในมิติการเขาถึงทรัพยากรตามแนวนโยบายของรัฐ
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการแบงพื้นที่ทับซอนของชุมชนของเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ในมิติการเขาถึงทรัพยากรตามแนวนโยบายของรัฐ
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กรอบแนวคิด

การบริหารจัดการ
หมูบานในอดีต

การแบงแนวเขตและ
การเปลี่ยนแปลง
ฐานะของเทศบาล

ผลกระทบตอ
หมูบาน

แนวทางการ
บริหารจัดการ
หมูบานในเขตพื้นที่
ทับซอน

การบริหารจัดการหมูบานในมิติ การเขาถึง
ทรัพยากรตามแนวนโยบายของรัฐ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนพื้นที่ทับซอนของเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม”
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการวิถีชีวิตตั้งเดิมของหมูบานกอนและหลังการแบงเขตพื้นที่ทับซอน รวมถึง
ผลกระทบของการแบงพื้นที่ทับซอนของชุมชนของเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในมิติการเขาถึง
ทรัพยากรตามแนวนโยบายของรัฐ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกศึกษาการบริหารจัดการวิถี
ชีวิตตั้งเดิมของหมูบานกอนและหลังการแบงเขตพื้นที่ทับซอน รวมถึงผลกระทบของการแบงพื้นที่ทับซอน และผลกระทบ
ของการแบงพื้นที่ทับซอนของชุมชนในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 หมูบาน ผูวิจัยกําหนดระเบียบวิธีวิจัย
ดังนี้
แหลงขอมูลดานพื้นที่สําหรับการศึกษา ผูวิจัยเลือกศึกษาหมูบานที่ไดรับผลกระทบจากการแบงเขตพื้นที่ทับซอน
ของชุมชนในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมซึ่งไดแก บานเกษตรใหม บานเตาไห บานแพะปาหา
แหลงขอมูลดานบุคคล การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)
ที่อาศัยอยูในพื้นที่ของการศึกษา ดวยวิธีเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จํานวน 30 คน กําหนด
ผูใหขอมูลพื้นที่ละ 10 คน จากประชากรทั้งหมด 2795 คน ดวยเหตุที่วาประชากรในบางพื้นที่เปนคนตางถิ่นเขามาอาศัยใน
เขตพื้นที่ที่จะการศึกษา ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลที่ไดรับมาจากการสัมภาษณตอบวัตถุประสงคขอที่ 1, 2, และ3 ผูวิจัยจึงได
กําหนดเกณฑการคัดเลือกผูใหขอมูลหลัก โดยผูใหขอมูลหลักจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. ผูใหขอมูลจะตองเปนผูที่อาศัยอยูในพื้นที่กอนการแบงเขตพื้นที่ชุมชนอยางนอย 10 ป ขึ้นไป
2. ผูใหขอมูลจะตองเปนผูที่เคยมีสวนรวมกับการดําเนินกิจกรรมของชุมชนอยางตอเนื่อง
3. ผูใหขอมูลจะตองเปนผูที่มีสวนไดสวนเสีย
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เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
1. การรวบรวมเอกสาร (Review Literature) ใชในการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับชุมชน โดยผูวิจัยศึกษาเอกสาร
เฉพาะในสวนที่มีการเชื่อมโยงถึงขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัย ที่เปนเอกสารวิชาการ หนังสือ ตํารา เอกสารทาง
ประวัติศาสตร บทความทางวิชาการ วารสาร ภาคนิพนธ วิทยานิพนธ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงการสืบคนจากสื่อ
อิเลคทรอนิกส และอินเตอรเน็ตโดยศึกษา เพื่อเก็บขอมูลประเภทเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชน
และการบริการจัดการชุมชน
2. แบบสัมภาษณ (Interview) เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายและลึกพอที่จะนํามาสรุปประมวลผลได ดวยการ
สัมภาษณเจาะลึกแบบตัวตอตัว กับเจาหนาที่และประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของกับการแบงเขตพื้นที่ ไดแก กํานันผูใหญบาน
เจาหนาที่กองชางของเทศบาลเมืองแมโจ เจาหนาที่กองชางของเทศบาลตําบลหนองหาร เจาหนาที่กองชางของเทศบาล
ตําบลหนองจอม เปนการเตรียมคําถามกึ่งโครงสราง โดยการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ และกําหนดคําถามออกเปน
ประเด็นใหครอบคลุม สอดคลองกับเรื่องที่ทําวิจัย

ผลการศึกษา
การบริหารจัดการบานเตาไหกอนและหลังการแบงเขตพื้นที่ทับซอน และผลกระทบของการแบงเขตพื้นที่ทับซอน
ผูใหขอมูลหลักสวนใหญไดใหความคิดเห็นวา “การแบงพื้นที่หมูบาน มีการแบงขึ้นเมื่อประมาณป 2539 สวนการแบงพื้นที่
นั้นมีวัตถุประสงค เพื่อสะดวกตอการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ การดูแล และการแบงเขตการปกครองของสภาตําบลหนอง
หารและสุขาภิบาลแมโจ” ซึ่งในขณะนั้นการแบงพื้นที่ของหมูบานนั้นไมมีการประชาคมหมูบานในเรื่องของการแบงเขตพื้นที่
หมูบาน โดยผูที่ชี้แนวเขตในขณะนั้นเปนผูนําของหมูบาน(กํานันผูใหญบาน) โดยการแบงแนวเขตโดยสวนหนึ่งอาศัยลําหวย
เตาไหจนถึงสะพานหวยเตาไหและอีกสวนหนึ่งอาศัยจากสะพานหวยเตาไหไปตามแนวเสนพื้นที่นาของชาวบาน จากการชี้
แนวเขตหมูบานทําใหพื้นที่หมูบานแบงออกเปนสองสวนคือสวนหนึ่งอยูในเขตพื้นที่ของสภาตําบลหนองหารและสวนหนึ่ง
อยูในเขตพื้นที่สุขาภิบาลแมโจ โดยที่หลังจากการชี้แนวเขตเขตพื้นที่แลว สภาตําบลหนองหารเปลี่ยนแปลงฐานะเปน
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาร ป พ.ศ.2540 ตอมาป พ.ศ. 2542 สุขาภิบาลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาล
ตําบลแมโจ จึงทําใหตองมีการดําเนินการตามขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงฐานะ โดยในสวนของการตรวจสอบแนวเขต
และการประชาคมหมูบานในขณะนั้นยังไมมีการประชาคม โดยการตรวจสอบแนวเขตนั้นยังอาศัยแนวเขตเดิม ในป พ.ศ.
2551 เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ โดยในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ การตรวจสอบ
แนวเขตยังไมมีการประชาคมหมูบาน โดยการตรวจสอบแนวเขตยังอาศัยแนวเขตเดิม และประกอบกับพื้นที่ของบานเตาไห
บางสวนที่อยูในเขตการดูแลของเทศบาลเมืองเมโจตองถูกเปลี่ยนสถานะเปนชุมชน และอีกสวนหนึ่งที่อยูในเขตการดูแล
ขององคการบริการสวนตําบลหนองหารยังคงมีสถานะเปนหมูบาน
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ภาพที่ 2 แสดงพื้นที่ทั้งหมดของบานเตาไห
ที่มา : google map และดัดแปลงจากเอกสาร
การบริหารจัดการหมูบานเตาไหในชวงกอนการแบงเขตพื้นที่ทับซอน หมูบานเตาไหมีการบริหารจัดการตาม
โครงการที่หมูบานไดเสนอขอดําเนินการ โดยชาวบานมีการจัดกิจกรรมขึ้นกันเอง เชน กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม
และกิจกรรมทางศาสนา ดวยการระดมทรัพยากรของคนในหมูบาน เชน เงิน คน และอุปกรณตางๆ สวนโครงการตาม
แนวนโยบายของภาครัฐ ชาวบานจะมีการจัดกิจกรรมรวมกัน โดยทรัพยากรที่รัฐจัดสรรใหแกหมูบาน หมูบานมีการนํา
ทรัพยากรเหลานั้นไปใชในการพัฒนาหมูบาน เชน ซื้ออุปกรณตางๆที่หมูบานยังขาดแคลน การพัฒนาถนน การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคของหมูบาน เปนตน ซึ่งการจัดกิจกรรมตางๆตามโครงการตามแนวนโยบายของภาครัฐ ชาวบานมี
การใหความรวมมือกันในการจัดกิจกรรม เชน การระดมความคิด การใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม เปนตน ซึ่ง
สอดคลองกับผูใหขอมูลหลักทานหนึ่ง ไดใหความเห็นวา
“บานเตาไหแตเดิมหมูบานมีการบริหารจัดการโครงการตางๆกันเอง เมื่อหมูบานจะมีโครงการที่หมูบานจัดขึ้นเอง
ชาวบานจะมีการประชุมหมูบานและระดมความคิดของชาวบาน การระดมคน เงิน และอุปกรณรวมกัน โดยชาวบานจะ
ชวยกันในการจัดกิจกรรม ผูชายก็จะจัดเตรียมโตะเตน เกาอี้ เวที สวนผูหญิงจะชวยในการจัดทําอาหารและเตรียมอาหาร
สวนโครงการของภาครัฐที่มาสูหมูบาน เมื่อภาครัฐมีโครงการมาสูหมูบาน หมูบานก็มีการประชุมหมูบาน ระดมความคิดใน
การนําทรัพยากรที่รัฐจัดสรรใหนําไปใช และเตรียมการจัดกิจกรรมรวมกันของชาวบาน”
การบริหารจัดการหมูบานเตาไหในชวงหลังการแบงเขตพื้นที่ทับซอน ในชวงแรกหมูบานเตาไหมีการบริหาร
จัด การหมูบานเหมื อ นกับในชวงกอนการแบง เขตพื้น ที่ แต ห มูบานเตาไหมีการบริห ารจัด การหมู บานที่เ ปลี่ยนไปชว ง
หลังจากที่เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ กลาวคือ หลังจากที่เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนฐานะ
เปนเทศบาลเมืองแมโจ ทําใหหมูบานที่มีพื้นที่อยูในเขตเทศบาลเมืองแมโจถูกเปลี่ยนสถานะเปนชุมชน (เทศบาลเมืองแมโจ)
และอีกสวนหนึ่งยังคงเปนหมูบานเชนเดิม (องคการบริหารสวนตําบลหนองหาร) หลังจากที่เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยน
ฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ ทําใหหมูบานและชุมชนถูกแบงพื้นที่แยกออกจากกันและการบริหารจัดการหมูบานและชุมชน
มีการบริการจัดการแยกออกจากกัน
การบริหารจัดการหมูบานเตาไห หลังจากที่เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ หมูบานมี
การบริการจัด การเชนเดียวกับกอนการแบงเขตพื้น ที่ทับซอน ชาวบานมีการจัดกิจกรรมขึ้นกัน เอง เชน กิจกรรมทาง
ประเพณีวัฒนธรรม และกิจกรรมทางศาสนา ดวยการระดมทรัพยากรของคนในหมูบาน เชน เงิน คน และอุปกรณตางๆ
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การบริหารจัดการชุมชนเตาไห หลังจากที่เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ ชุมชนเตาไหมี
การบริหารจัดการชุมชนรวมกับเทศบาลเมืองแมโจ โดยการจัดกิจกรรมของชุมชน ชุมชนจะไดรับการสนับสนุน การ
อุดหนุนจากเทศบาลเมืองแมโจ เมื่อชุมชนมีกิจกรรมหรือมีงานเทศบาลเมืองแมโจจะคอยเขามาอํานวยความสะดวกในการ
จัดงาน เชน การเขามาจัดเตน โตะ เกาอี้ รวมถึงการจัดเตรียมปายบอกสถานที่ โดยเทศบาลเมืองแมโจจะมีเจาหนาที่เขา
มาคอยใหความอํานวยความสะดวกตางๆ
สวนโครงการตามแนวนโยบายของภาครัฐ เมื่อภาครัฐมีนโยบายหรือโครงการสูหมูบานและชุมชน ภาครัฐจะมี
การจัดสรรทรัพยากรผานรหัสหมูบาน ซึ่งชุมชนไมมีรหัสจึงทําใหเมื่อภาครัฐมีโครงการและจัดสรรทรัพยากรใหกับหมูบาน
หมู บ า นก็ จ ะนํ า ทรั พ ยากรที่ ไ ด ม าแบ ง ครึ่ ง กั บ ชุ ม ชน โดยหมู บ า นและชุ ม ชนจะมี ก ารแยกการบริ ห ารออกจากกั น ซึ่ ง
สอดคลองกับผูใหขอมูลหลักทานหนึ่ง ไดใหความเห็นวา
“หลังจากการแบงเขตพื้นที่ในชวงแรกหมูบานยังคงมีการบริการจัดการเหมือนกอนการแบงเขตพื้นที่ทับซอน
จนกระทั่งเทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ ทําใหหมูบานที่อยูในเขตของเทศบาลเมืองแมโจ
เปลี่ยนสถานะเปนชุมชน และทําใหชุมชนและหมูบานถูกแยกการบริหารออกจากกัน เมื่อหมูบานและชุมชนมีการจัด
กิจกรรมหรือมีโครงการตางๆ ชุมชนเตาไหจะไดรับอํานวยความสะดวกจากเทศบาลเมืองแมโจ สวนหมูบานเตาไหจะมีการ
บริหารจัดการโดยชาวบานจัดงาน กิจกรรมขึ้นกันเอง”
ผลกระทบของการแบงเขตพื้นที่ทับซอน
1. เมื่อชุมชนเตาไห มีการจัดกิจกรรมตางๆ ชุมชนเตาไห ไดรับอํานวยความสะดวกจากเทศบาลเมืองแมโจในการ
เขามาใหบริการตางๆ เชน การเขามาจัดเตน โตะ เกาอี้ รวมถึงการจัดเตรียมปายบอกสถานที่
2. ความสามัคคีของประชาชนในชุมชนลดนองลง เนื่องจากเทศบาลเมืองแมโจเขามาใหความอํานวยสะดวกแก
ชุมชนเพิ่มมากขึ้นทําใหเมื่อชุมชนมีการจัดงานหรือกิจกรรม ประชาชนก็จะคอยแตใหเทศบาลเขามาอํานวยความสะดวก
จึงทําใหเมื่อชุมชนจัดกิจกรรมเทศบาลเขามาใหบริการชา ประชาชนโดยสวนนอยจะเขามาใหความชวยเหลือในการจัด
กิจกรรมรวมกัน รวมถึงเมื่อถึงชวงประเพณีวัฒนธรรม หรือกิจกรรมศาสนา หมูบานและชุมชนถูกแยกออกจากกันในการ
จัดกิจกรรม โดยทีชุมชนจะมีการเขารวมในการจัดกิจกรรมของเทศบาลเมืองแมโจ และหมูบานจะมีการจัดกิจกรรมตาม
ประเพณีขึ้นเองของชาวบาน โดยจะมีเทศบาลตําบลหนองหารเขามาใหการอุดหนุนในการจัดกิจกรรมของหมูบานเตาไห
3. ประชากรของหมูบานเตาไหในชวงแรกมีจํานวนนอย ชาวบานมีไมเพียงพอในการจัดกิจกรรม เนื่องจาก
หลังจากการแบงพื้นที่ในชวงแรกหมูบานเตาไหที่อยูในเขตเทศบาลตําบลหนองหารมีจํานวน 6 หลังคาเรือน เพราะ
ประชาชนโดยสวนใหญอยูในชุมชนเตาไหเขตเทศบาลเมืองแมโจ หมูบานเตาไหจึงตองเขามาอาศัยในการจัดกิจกรรม
รวมกับชุมชนเตาไหที่มีประชาชนเปนจํานวนมาก แตในชวงหลังหมูบานเตาไหมีการบริหารจัดการกิจกรรมตางๆกันเอง
เพราะหมูบานเริ่มมีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ประชาชนเขามาอาศัยอยูในหมูบานเตาไหตามโครงการบานเอื้อ
อาทร ในเขตเทศบาลตําบลหนองหาร
4. การเขาถึงทรัพยากรตามแนวนโยบายของภาครัฐ ชุมชนยังตองคอยการจัดสรรทรัพยากรจากหมูบาน
ที่หมูบานตองคอยแบงทรัพยากรที่ไดรับจากภาครัฐใหแกชุมชน
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การบริหารจัดการบานเกษตรใหมกอนและหลังการแบงเขตพื้นที่ และผลกระทบของการแบงเขตพื้นที่
ผูใหขอมูลหลักสวนใหญไดใหความคิดเห็นวา “การแบงพื้นที่หมูบาน มีการแบงขึ้นเมื่อประมาณป 2539 สวนการ
แบงพื้นที่นั้นมีวัตถุประสงค เพื่อสะดวกตอการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ การดูแล และการแบงเขตการปกครองของสภา
ตําบลหนองหารและสุขาภิบาลแมโจ” ซึ่งในขณะนั้นการแบงพื้นที่ของหมูบานนั้นไมมีการประชาคมหมูบานในเรื่องของการ
แบงเขตพื้นที่หมูบาน โดยผูที่ชี้แนวเขตในขณะนั้นเปนผูนําของหมูบาน(กํานันผูใหญบาน) โดยการแบงแนวเขตพื้นที่โดยสวน
ใหญอาศัยลําคลองชลประทานแมแฝก จากการชี้แนวเขตหมูบานทําใหพื้นที่หมูบานแบงออกเปนสองสวนคือสวนหนึ่งอยูใน
เขตพื้นที่ของสภาตําบลหนองหารและสวนหนึ่งอยูในเขตพื้นที่สุขาภิบาลแมโจ โดยที่หลังจากการกําหนดแนวเขตเขตพื้นที่
สภาตํ า บลหนองหารเปลี่ ย นแปลงฐานะเป น องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองหาร ป พ.ศ.2540 ต อ มาป พ.ศ.2542
สุขาภิบาลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลตําบลแมโจ จึงทําใหตองมีการดําเนินการตามขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง
ฐานะ โดยในสวนของการตรวจสอบแนวเขตและการประชาคมหมูบานนั้นยังไมมีการประชาคม โดยการตรวจสอบแนวเขต
นั้นยั ง อาศั ยแนวเขตเดิม ในป พ.ศ.2551 เทศบาลตํา บลแม โจ เ ปลี่ย นแปลงฐานะเปน เทศบาลเมื องแม โจ โดยในการ
เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ในการตรวจสอบแนวเขตและการประชาคมหมูบานนั้นยังไมมีการประชาคม โดยการตรวจสอบแนว
เขตนั้นยังอาศัยแนวเขตเดิม และประกอบกับพื้นที่ของบานเกษตรใหมบางสวนที่อยูในเขตการดูแลของเทศบาลเมืองเมโจ
ตองถูกเปลี่ยนสถานะเปนชุมชน และอีกสวนหนึ่งที่อยูในเขตการดูแลขององคการบริการสวนตําบลหนองหารยังคงมี
สถานะเปนหมูบาน

ภาพที่ 3 แสดงพื้นที่ทั้งหมดของบานเกษตรใหม
ที่มา : google map และดัดแปลงจากเอกสาร
การบริหารจัดการหมูบานเกษตรใหมในชวงกอนการแบงเขตพื้นที่ทับซอน หมูบานเตาไหมีการบริหารจัดการตาม
โครงการที่หมูบานไดเสนอขอดําเนินการ โดยชาวบานมีการจัดกิจกรรมขึ้นกันเอง เชน กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม
และกิจกรรมทางศาสนา ดวยการระดมทรัพยากรของคนในหมูบาน เชน เงิน คน และอุปกรณตางๆ สวนโครงการตาม
แนวนโยบายของภาครัฐ ชาวบานจะมีการจัดกิจกรรมรวมกัน โดยทรัพยากรที่รัฐจัดสรรใหแกหมูบาน หมูบานมีการนํา
ทรัพยากรเหลานั้นไปใชในการพัฒนาหมูบาน เชน ซื้ออุปกรณตางๆที่หมูบานยังขาดแคลน การพัฒนาถนน การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคของหมูบาน เปนตน ซึ่งการจัดกิจกรรมตางๆตามโครงการตามแนวนโยบายของภาครัฐ ชาวบานมี
883

การใหความรวมมือกันในการจัดกิจกรรม เชน การระดมความคิด การใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม เปนตน ซึ่ง
สอดคลองกับผูใหขอมูลหลักทานหนึ่ง ไดใหความเห็นวา
“แตเดิมหมูบานเกษตรใหมมีการบริหารจัดการหมูบาน โดยในชวงกอนการแบงพื้นที่หมูบานยังไมคอยไดรับ
โครงการ หรือการสนับสนุนตางๆจากภาครัฐ โดยสวนมากเมื่อหมูบานจะมีการจัดกิจกรรมอะไร หมูบานก็จะมีการเรียก
ประชุมและมีการระดมทรัพยากรรวมกันของคนในหมูบานเปนสวนใหญ”
การบริหารจัดการหมูบานเกษตรใหมชวงหลังการแบงเขตพื้นที่ทับซอน ในชวงแรกหมูบานเกษตรใหมมีการ
บริหารจัดการหมูบานเหมือนกับในชวงกอนการแบงเขตพื้นที่ แตหมูบานเกษตรใหมมีการบริหารจัดการหมูบานที่เปลี่ยนไป
ชวงหลังจากที่เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ กลาวคือ หลังจากที่เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยน
ฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ ทําใหหมูบานที่มีพื้นที่อยูในเขตเทศบาลเมืองแมโจถูกเปลี่ยนสถานะเปนชุมชน (เทศบาลเมือง
แมโจ) และอีกสวนหนึ่งยังคงเปนหมูบานเชนเดิม (องคการบริหารสวนตําบลหนองหาร) หลังจากที่เทศบาลตําบลแมโจ
เปลี่ยนฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ ทําใหหมูบานและชุมชนถูกแบงพื้นที่แยกออกจากกันและการบริหารจัดการหมูบาน
และชุมชนมีการบริการจัดการแยกออกจากกัน
การบริหารจัดการหมูบานเกษตรใหม หลังจากที่เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ หมูบาน
มีการบริการจัดการเชนเดียวกับกอนการแบงเขตพื้นที่ทับซอน ชาวบานมีการจัดกิจกรรมขึ้นกันเอง เชน กิจกรรมทาง
ประเพณีวัฒนธรรม และกิจกรรมทางศาสนา ดวยการระดมทรัพยากรของคนในหมูบาน เชน คน เงิน และอุปกรณตางๆ
ของหมูบาน
การบริหารจัดการชุมชนเกษตรใหม หลังจากที่เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ ชุมชน
เกษตรใหมมี การบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนรว มกับ เทศบาลเมื อ งแม โจ โดยการจั ด กิ จกรรมของชุม ชน ชุ ม ชนจะไดรั บการ
สนับสนุน การอุดหนุนจากเทศบาลเมืองแมโจ เมื่อชุมชนมีกิจกรรมหรือมีงานเทศบาลเมืองแมโจจะคอยเขามาอํานวยความ
สะดวกในการจัดงาน เชน การเขามาจัดเตน โตะ เกาอี้ รวมถึงการจัดเตรียมปายบอกสถานที่ โดยเทศบาลเมืองแมโจจะมี
เจาหนาที่เขามาคอยใหความอํานวยความสะดวกตางๆ
สวนโครงการตามแนวนโยบายของภาครัฐ เมื่อภาครัฐมีนโยบายหรือโครงการสูหมูบานและชุมชน ภาครัฐจะมี
การจัดสรรทรัพยากรผานรหัสหมูบาน ซึ่งชุมชนไมมีรหัสจึงทําใหเมื่อภาครัฐมีโครงการและจัดสรรทรัพยากรใหกับหมูบาน
หมู บา นก็ จะนํ า ทรั พ ยากรที่ ได ม าแบง ให กับ ชุม ชนบางส ว น โดยหมูบ านและชุ ม ชนจะแยกการบริ ห ารออกจากกั น ซึ่ ง
สอดคลองกับผูใหขอมูลหลักทานหนึ่ง ไดใหความเห็นวา
“หลังจากการแบงเขตพื้นที่ในชวงแรกหมูบานยังคงมีการบริการจัดการเหมือนกอนการแบงเขตพื้นที่ทับซอน
จนกระทั่งเทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ ทําใหหมูบานที่อยูในเขตของเทศบาลเมืองแมโจ
เปลี่ยนสถานะเปนชุมชน และทําใหชุมชนและหมูบานถูกแยกการบริหารออกจากกัน เมื่อหมูบานและชุมชนมีการจัด
กิจกรรมหรือมีโครงการตางๆ ชุมชนเกษตรใหมจะไดรับอํานวยความสะดวกจากเทศบาลเมืองแมโจ สวนหมูบานเกษตร
ใหมจะมีการบริหารจัดการกิจกรรมขึ้นกันเอง โดยชาวบานจะเขามาใหความชวยเหลือกันและระดมทรัพยากรรวมกัน เชน
เงิน แรงงานคน และอุปกรณตางๆของหมูบานเกษตรใหม”
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ผลกระทบของการแบงเขตพื้นที่ทับซอน
1. เมื่อชุมชนเกษตรใหม มีการจัดกิจกรรมตางๆ ชุมชนแกษตรใหม ไดรับอํานวยความสะดวกจากเทศบาลเมืองแม
โจในการเขามาใหบริการตางๆ เชน การเขามาจัดเตน โตะ เกาอี้ รวมถึงการจัดเตรียมปายบอกสถานที่
2. ความสามัคคีของประชาชนในชุมชนลดนองลง เนื่องจากเทศบาลเมืองแมโจเขามาใหความอํานวยสะดวกแก
ชุมชนเพิ่มมากขึ้นทําใหเมื่อชุมชนมีการจัดงานหรือกิจกรรม ประชาชนก็จะคอยแตใหเทศบาลเขามาอํานวยความสะดวก
จึงทําใหเมื่อชุมชนจัดกิจกรรมเทศบาลเขามาใหบริการชา ประชาชนโดยสวนนอยจะเขามาใหความชวยเหลือในการจัด
กิจกรรมรวมกัน รวมถึงเมื่อถึงชวงประเพณีวัฒนธรรม หรือกิจกรรมศาสนา หมูบานและชุมชนถูกแยกออกจากกันในการ
จัดกิจกรรม โดยทีชุมชนจะมีการเขารวมในการจัดกิจกรรมของเทศบาลเมืองแมโจ และหมูบานจะมีการจัดกิจกรรมตาม
ประเพณีขึ้นเองของชาวบาน โดยจะมีเทศบาลตําบลหนองหารเขามาใหการอุดหนุนในการจัดกิจกรรมของหมูบานเกษตร
ใหม
3. ตั้งแตแบงเขตพื้นที่หมูบานเกษตรใหม ในชวงหลังการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลเปนเทศบาลเมืองแมโจ
จนถึ ง ป จ จุ บั น เป น ช ว งที่ ชุ ม ชนเกษตรใหม ไ ด รั บ ผลกระทบที่ สุ ด เนื่ อ งจากเปลี่ ย นแปลงฐานะของเทศบาลแล ว ยั ง มี
เปลี่ยนแปลงโครงสรางผูนําของชุมชน
4. ปญหาการเขาถึงทรัพยากรของรัฐตามแนวนโยบายของรัฐของชุมชน เนื่องจากชุมชนไมมีรหัสหมูบาน เมื่อ
ภาครัฐมีโครงการสูหมูบานและชุมชน ชุมชนเกษตรใหมตองคอยใหหมูบานแบงทรัพยากรเหลานั้นใหกับชุมชน ซึ่งบางครั้ง
หมูบานเกษตรใหมก็จัดสรรทรัพยากรใหและบางครั้งหมูบานก็ไมจัดสรรทรัพยากรใหชุมชน เนื่องจากมุมมองของผูนําของ
หมูบานและชุมชนมีมุมมองที่จะนําทรัพยากรที่ไดมาไปบริหารที่แตกตางกัน จึงทําใหเกิดปญหาความขัดแยง และความ
สามัคคีของหมูบานและชุมชนลดนอยลง ซึ่งสอดคลองกับผูใหขอมูลหลักทานหนึ่งที่ไดใหความเห็นวา
“โครงการบางโครงการหมูบานเกษตรใหม (เขตเทศบาลตําบลหนองหาร) ได บางโครงการชุมชนเกษตรใหม (เขต
เทศบาลเมืองแมโจ) ก็ไมได เชนโครงการ SML ทางหมูบานเกษตรใหมไดรับงบประมาณ (เนื่องจากมีรหัสหมูบาน) สวน
ชุมชนเกษตรใหมไมมีรหัส จึงตองอาศัยใชทรัพยากรรวมกับหมูบานเกษตรใหม บางครั้งการใชทรัพยากรรวมกันหมูบาน
เกษตรใหมก็แบงทรัพยากรที่ไมเทากัน รวมถึงมุมมองในการนําทรัพยากรที่จะทําไปพัฒนาหมูบานและชุมชนมีความ
แตกตางกัน จึงทําใหเกิดปญหาการแยงชิงทรัพยากร และทําใหความสามัคคี การใหความรวมมือตางๆของหมูบานและ
ชุมชนลดลง”
การบริหารจัดการบานแพะปาหากอนและหลังการแบงเขตพื้นที่ และผลกระทบของการแบงเขตพื้นที่
ผูใหขอมูลหลักสวนใหญใหความเห็นวา แตเดิมชุมชนแพะปาหาเปนสวนหนึ่งของบานทาเกวียน โดยบานทาเกวียน
จะแบงออกเปน กก โดยใชวัดทาเกวียนเปนศูนยกลางในการแบง โดยมี กกใต กกตะวันตก กกบานทุง กกบานแพะ กก
ตะวันออก(กกพยา) สวนการแบงพื้นที่ผูใหขอมูลหลักสวนใหญใหความเห็นในลักษณะเดียวกันกับผูใหขอมูลหลักบานเตา
ไหและบานเกษตรใหม วา “การแบงพื้นที่หมูบาน มีการแบงขึ้นเมื่อประมาณป 2539 สวนการแบงพื้นที่นั้นมีวัตถุประสงค
เพื่อสะดวกตอการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ การปกครอง” ซึ่งในขณะนั้นการแบงพื้นที่ของหมูบานนั้นไมมีการประชาคม
หมูบานในเรื่องของการแบงเขตพื้นที่ โดยผูที่ชี้แนวเขตในขณะนั้นเปนผูนําของหมูบาน(กํานันผูใหญบาน) โดยการแบงแนว
เขตโดยพื้นที่โดยสวนใหญอาศัยลําน้ําเหมืองของบานทาเกวียน จากการชี้แนวเขตหมูบานทําใหบานทาเกวียนถูกแบง
ออกเปนสองสวนคือสวนหนึ่งอยูในเขตพื้นที่ของสภาตําบลหนองจอมและสวนหนึ่งอยูในเขตพื้นที่สุขาภิบาลแมโจ โดยที่
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หลังจากการชี้แนวเขตเขตพื้นที่แลว สภาตําบลหนองจอมเปลี่ยนแปลงฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลหนองจอม ป
พ.ศ.2540 ตอมาป พ.ศ.2542 สุขาภิบาลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลตําบลแมโจ จึงทําใหตองมีการดําเนินการ
ตามขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงฐานะ โดยในสวนของการตรวจสอบแนวเขตและการประชาคมหมูบานนั้นยังไมมีการ
ประชาคมเชนเดียวกับบานเตาไหและบานเกษตรใหม โดยการตรวจสอบแนวเขตนั้นยังอาศัยแนวเขตเดิม ในป พ.ศ.2551
เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ โดยในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้หมูบานมีการประชาคมและ
ทําใหมีการกําหนดแนวเขตใหม โดยที่กกบานแพะปาหาและกกบานทุงถูกแยกออกมาจากบานทาเกวียน และรวมกกบาน
แพะและบานทุงดวยกันเปนบานแพะปาหาแลวเปลี่ยนสถานะเปนชุมชนแพะปาหา โดยชุมชนแพะปาหายังคงอาศัยเปนหมูสี่
รวมกับบานทาเกวียนเชนเดิม

ภาพที่ 4 แสดงแนวเขตพื้นที่ทั้งหมดของบานทาเกวียนและชุมชนแพะปาหา
ที่มา : google map และดัดแปลงจากเอกสาร
การบริหารจัดการหมูบานแพะปาหากอนการแบงเขตพื้นที่หมูบาน ผูใหขอมูลหลักสวนใหญใหความเห็นวา การ
บริการจักการพื้นที่ในหมูบานแพะปาหาในอดีตกอนการแบงเขตพื้นที่ หมูบานมีการบริการจัดการในหมูบานรวมกับบานทา
เกวียน ซึ่งในขณะนั้นบานแพะปาหานั้นยังเปนสวนหนึ่งของบานทาเกวียน เมื่อบานทาเกวียนมีการบริหารจัดการตาม
โครงการที่หมูบานไดเสนอขอดําเนินการ โดยชาวบานมีการจัดกิจกรรมขึ้นกันเอง เชน กิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม
และกิจกรรมทางศาสนา ดวยการระดมทรัพยากรของคนในหมูบาน เชน เงิน คน และอุปกรณตางๆ สวนโครงการตาม
แนวนโยบายของภาครัฐ ชาวบานจะมีการจัดกิจกรรมรวมกัน โดยทรัพยากรที่รัฐจัดสรรใหแกหมูบาน หมูบานมีการนํา
ทรัพยากรเหลานั้นไปใชในการพัฒนาหมูบาน เชน ซื้ออุปกรณตางๆที่หมูบานยังขาดแคลน การพัฒนาถนน การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคของหมูบาน เปนตน ซึ่งการจัดกิจกรรมตางๆตามโครงการตามแนวนโยบายของภาครัฐ ชาวบานมี
การใหความรวมมือกันในการจัดกิจกรรม เชน การระดมความคิด การใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม เปนตน ซึ่ง
สอดคลองกับผูใหขอมูลหลักทานหนึ่ง ไดใหความเห็นวา
“การบริการจักการพื้นที่ในหมูบานแพะปาหาในอดีตกอนการแบงเขตพื้นที่ หมูบานมีการบริการจัดการในหมูบาน
รวมกับบานทาเกวียน ในขณะนั้นบานแพะปาหานั้นยังเปนสวนหนึ่งของบานทาเกวียน โดยในขณะนั้นเมื่อหมูบานหมูที่ 4 มี
การจัดกิจกรรมตางๆ ชาวบานก็จะมีการรวมกลุมและใหความรวมมือรวมกันในการจัดกิจกรรม”
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การบริหารจัดการชุมชนแพะปาหาในชวงหลังการแบงเขตพื้นที่ทับซอน ในชวงแรกชุมชนแพะปาหายังคงเปนสวน
หนึ่งของบานทาเกวียนและมีการบริหารจัดการรวมกับบานทาเกวียนเหมือนกับในชวงกอนการแบงเขตพื้นที่ แตหลังจากที่
เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ ทําใหกกบานแพะปาหาและกกบานทุงถูกแยกออกมาจากบานทา
เกวียน และรวมกกบานแพะกับบานทุงเปนบานแพะปาหาแลวเปลี่ยนสถานะเปนชุมชนแพะปาหา โดยชุมชนแพะปาหา
ยังคงอาศัยเปนหมูสี่รวมกับบานทาเกวียนเชนเดิม สวนการบริหารจัดการโครงการของชุมแพะปาหายังมีการบริหารจัดการ
ของชาวบานรวมกับบานทาเกวียน (กิจกรรมที่ชุมชนแพะปาหาและหมูบานทาเกวียนจัดขึ้นรวมกันในลักษณะกิจกรรมทาง
ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมทางศาสนา ชาวบานจะระดมทรัพยากรของคนในหมูบานและชุมชน เชน เงิน คน และ
อุปกรณตางๆรวมกัน) เวนแตโครงการของทองถิ่นแตละทองถิ่นที่ใหการสนับสนุนบานแพะปาหาก็จะแยกออกมาบริหาร
จัดการโครงการกันเอง โดยเทศบาลเมืองแมโจจะคอยเขามาใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
โครงการตางๆของชุมชน เชน การเขามาจัดเตน โตะ เกาอี้ รวมถึงการจัดเตรียมปายบอกสถานที่
สวนโครงการตามแนวนโยบายของภาครัฐ เมื่อภาครัฐมีนโยบายหรือโครงการสูหมูบานและชุมชน ภาครัฐจะมี
การจัดสรรทรัพยากรผานรหัสหมูบาน ซึ่งชุมชนไมมีรหัสจึงทําใหเมื่อภาครัฐมีโครงการและจัดสรรทรัพยากรใหกับหมูบาน
หมูบานก็จะนําทรัพยากรที่ไดมาจัดสรรใหกับชุมชนแพะปาหา โดยหมูบานทาเกวียนและชุมชนแพะปาหาจะมีการแยกการ
บริหารออกจากกัน ซึ่งสอดคลองกับผูใหขอมูลหลักทานหนึ่ง ไดใหความเห็นวา
“หลังจากที่หมูบานถูกเปลี่ยนสถานะเปนชุมชน โครงการตางๆที่ถูกสงลงมาจากรัฐบาลกลางจะมีการจัดสรร
ทรัพยากรที่เปนเงินอุดหนุนใหกับหมูบานและชุมชน ทางรัฐบาลกลางจะจัดสรรทรัพยากรลงมาผานรหัสหมูบาน ซึ่งชุมชน
แพะปาหาไมมีรหัสหมูบาน จึงตองอาศัยการใชงบประมาณรวมกับหมูบานทาเกวียนที่มีรหัสหมูบานและไดรับทรัพยากร
จากภาครัฐ สวนโครงการตางๆที่มาจากทองถิ่นชุมชนแพะปาหาก็ไดรับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองแมโจ”
ผลกระทบของการแบงเขตพื้นที่ทับซอน
1. เมื่อชุมชนแพะปาหา มีการจัดกิจกรรมตางๆ ชุมชนแพะปาหา ไดรับอํานวยความสะดวกจากเทศบาลเมืองแม
โจในการเขามาใหบริการตางๆ เชน การเขามาจัดเตน โตะ เกาอี้ รวมถึงการจัดเตรียมปายบอกสถานที่
2. หลังจากชุมชนแพะปาหาแยกออกจากบานทาเกวียน ชุมชนแพะปาหาไดรับการดูแลและการใหบริการของ
เทศบาลเมืองแมโจที่ดีขึ้น เชน การสงเสริมการออกกําลังกาย การสงเสริมการดูแลสภาพแวดลอม เปนตน
3. การเขาถึงทรัพยากรตามแนวนโยบายของภาครัฐ ชุมชนยังตองคอยการจัดสรรทรัพยากรจากหมูบานทา
เกวียนที่มีรหัสหมูบาน หมูบานทาเกวียนตองคอยแบงทรัพยากรที่ไดรับจากภาครัฐใหแกชุมชนแพะปาหา
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
การบริหารจัดการบานเตาไห
กอนการแบงเขต
พื้นที่

- ชาวบานมีการจัด
กิจกรรมขึ้นกันเอง
- การระดม
ทรัพยากรของคนใน
หมูบาน
- การระดม
ความคิด การให
ความรวมมือในการ
จัดกิจกรรม

ชวงแรก

- หมูบานเตาไหมี
การบริหารจัดการ
หมูบานเหมือนกับ
ในชวงกอนการแบง
เขตพื้นที่

หลังการแบงเขตพื้นที่
หลังแมโจยกฐานะ
หมูบานและชุมชนแยกการบริหารออกจากกัน
หมูบาน
ชุมชน
- ชาวบานมีการจัด - เทศบาลเขามาคอย
กิจกรรมขึ้นกันเอง ใหบริการ เชน จัดเตน โตะ
- การระดม
เกาอี้ รวมถึงการจัดเตรียม
ทรัพยากรของคนใน ปายบอกสถานที่
หมูบาน

ผลกระทบ

- เมื่ อ ชุ ม ชนเต า ไห มี ก ารจั ด
กิจกรรมชุมชนเตาไห ไดรับอํานวย
ความสะดวกจากเทศบาลเมืองแม
โจในการเขามาใหบริการ
- ความสามั คคีของประชาชนใน
ชุมชนลดนองลง
- ปญหาการเขาถึงทรัพยากรของ
รัฐตามแนวนโยบายของรัฐของ
ชุมชน

การบริหารจัดการบานเกษตรใหม
กอนการแบงเขต
พื้นที่

- ชาวบานมีการจัด
กิจกรรมขึ้นกันเอง
- การระดม
ทรัพยากรของคนใน
หมูบาน
- การระดม
ความคิด การให
ความรวมมือในการ
จัดกิจกรรม

ชวงแรก

- หมูบานเกษตร
ใหมมีการบริหาร
จัดการหมูบาน
เหมือนกับในชวง
กอนการแบงเขต
พื้นที่

หลังการแบงเขตพื้นที่
หลังแมโจยกฐานะ
หมูบานและชุมชนแยกการบริหารออกจากกัน
หมูบาน
ชุมชน
- ชาวบานมีการจัด - เทศบาลเขามาคอย
กิจกรรมขึ้นกันเอง ใหบริการ เชน จัดเตน โตะ
- การระดม
เกาอี้ รวมถึงการจัดเตรียม
ทรัพยากรของคนใน ปายบอกสถานที่
หมูบาน
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ผลกระทบ
- เมื่อชุมชนเกษตรใหม มีการจัด
กิจกรรมตางๆ ชุมชนแกษตรใหม
ไดรับอํานวยความสะดวกจาก
เทศบาลเมืองแมโจในการเขามา
ใหบริการ
- ความสามัคคีของประชาชนใน
ชุมชนลดนองลง
- มีเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูนาํ
ของชุมชน
- ปญหาการเขาถึงทรัพยากรของ
รัฐตามแนวนโยบายของรัฐของ
ชุมชน

การบริหารจัดการบานแพะปาหา
กอนการแบงเขต
พื้นที่

- ชาวบานมีการจัด
กิจกรรมรวมกับ
บานทาเกวียน
- มีการระดม
ทรัพยากรของคนใน
หมูบาน
- มีการระดม
ความคิด การให
ความรวมมือในการ
จัดกิจกรรม

ชวงแรก

- หมูบานเกษตร
ใหมมีการบริหาร
จัดการหมูบาน
เหมือนกับในชวง
กอนการแบงเขต
พื้นที่

หลังการแบงเขตพื้นที่
หลังแมโจยกฐานะ
หมูบานและชุมชนแยกการบริหารออกจากกัน
หมูบาน
ชุมชน
- ชาวบานมีการจัดกิจกรรม
- การระดม
ขึ้นกับบานทาเกวียน
ทรัพยากรของคนใน - มีการระดมทรัพยากรของ
คนในหมูบานทาเกวียนและ
หมูบาน
ชุมชนแพะปาหา
- โครงการของทองถิ่น
สนับสนุนเทศบาลเมืองแมโจ
คอยเขามาใหบริการ เชน
จัดเตน โตะ เกาอี้ รวมถึง
การจัดเตรียมปายบอก
สถานที่

ผลกระทบ

- เมื่ อชุ มชนแพะป า ห า มี การจั ด
กิจ กรรม ชุ มชนแพะปา หา ไดรับ
อํานวยความสะดวกจากเทศบาล
เมืองแมโจในการเขามาใหบริการ
- หลั ง จากชุ ม ชนแพะป า ห า แยก
ออกจากบานทาเกวียน ชุมชนแพะ
ป า ห า ได รั บ การดู แ ลและการ
ใหบริการของเทศบาลเมืองแมโจที่
ดีขึ้น
- ปญหาการเขาถึงทรัพยากรของ
รั ฐ ตามแนวนโยบายของรั ฐ ของ
ชุมชน

อภิปรายผลการวิจัย
การบริหารจัดการชุมชนในเขตพื้นที่ทับซอนของอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาจากเอกสารและการ
สัม ภาษณผูใหขอมูล หลัก ทั้ง 3 หมูบานนั้น พบวา การบริห ารจัด การหมูกอนการแบงเขตพื้น ที่ทับซอนหมูบานทั้ง 3
หมูบานมีการบริหารจัดการหมูบาน โดยสวนใหญชาวบานจะมีการบริหารจัดการกันเอง เชน การจัดกิจกรรมในหมูบาน
ดวยการระดมทรัพยากร ของคนในหมูบานรวมกัน ซึ่งในขณะนั้นหมูบานทั้ง 3 หมูบาน ยังไมไดรับความชวยเหลือหรือ
ไดรับการอุดหนุนหรือการสนับสนุนจากหนวยงานของภาครัฐในการจัดกิจกรรมตางๆของหมูบาน
สวนการบริหารจัดการหมูหลังการแบงเขตพื้นที่ทับซอนหมูบานทั้ง 3 หมูบานพบวา ในชวงแรกของการแบงเขต
พื้นที่ หมูบานมีการบริการจัดการเหมือนกับกอนการแบงเขตพื้นที่ แตหมูบานมีการบริหารที่เปลี่ยนไปหลังจากที่เทศบาล
ตําบลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ โดยที่เทศบาลเมืองแมโจเขามามีสวนในการสนับสนุน อํานวยความ
สะดวกในการดําเนินกิจกรรมตางๆของชุมชนทั้งในเรื่องของ (1) คนในการใหพนักงานของเทศบาลคอยใหบริการตางๆทั้งใน
ดานของคําปรึกษาและการใหอํานวยความสะดวก (2) เงินอุดหนุนในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆของชุมชน (3)
สถานที่และอุปกรณในการจัดกิจกรรมตางๆของชุมชน เทศบาลจะมีการบริการชุมชนโดยใหชุมชนมีการยืม ตั้งเตน โตะ
เกาอี้ รวมถึงปายสัญญาลักษณในการบอกทาง (4) การจัดการในการจัดกิจกรรมตางๆของชุมชน เทศบาลจะมีการจัดการ
ใหกับชุมชนโดยเชน การทําความสะอาดถนน การจัดตั้งและการจัดเก็บ เตน โตะ เกาอี้ ปายสัญญาลักษณในการบอกทาง
รวมงาน ซึ่งเปนการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองแมโจ โดยสอดคลองกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (2544: 205)
กลาววา บริการสาธารณะ เปนหัวใจในการทํางานของรัฐบาล การบริการสาธารณะจึงเกี่ยวของกับการควบคุมการนําเขา
889

ทรัพยากรทางดานการเงินและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใชในการดําเนินงาน หรือการบริหารงานของหนวยงาน
ภาครัฐตางๆ
สวนผลกระทบของการแบงพื้นที่ทับซอน พบวา ในชวงแรกของการแบงพื้นที่ของหมูบาน ทั้ง 3 หมูบานยังไมไดรับ
ผลกระทบอะไร แตในชวงหลังจากที่เทศบาลตําบลแมโจเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลเมืองแมโจ ทําใหหมูบานทั้ง 3
หมูบานเริ่มไดรับผลกระทบตางๆ ในการจัดการชุมชนในการเขาถึงทรัพยากรตามแนวนโยบายของรัฐ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ (2542 : 10) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบไววา คําวาผลกระทบ (Impact) หมายถึงผลของ
การดําเนินกิจกรรมของมนุษยที่มีตอการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอม โดยผลกระทบดังกลาวอาจจําแนกออกตามประเภท
ขนาด และระยะเวลา หลังจากที่หมูบานถูกเปลี่ยนสถานะเปนชุมชน โครงการตางๆที่ถูกสงลงมาจากรัฐบาลสวนกลางจะมี
การมอบทรัพยากรที่เปนเงินอุดหนุนในการทําโครงการ โดยผานรหัสชุมชน ซึ่งชุมชนทั้ง 3 ชุมชนนั้นไมมีรหัสชุมชน จึงตอง
อาศัยการใชงบประมาณรวมกับหมูบาน ซึ่งบางครั้งหมูบานแบงหรือจัดสรรทรัพยากรใหแกชุมชนที่ไมเปนธรรม เอารัดเอา
เปรียบชุมชนจึงนําไปสูการเกิดปญหาความขัดแยงกันระหวางหมูบานและชุมชนในการแยงชิงทรัพยากร รวมถึงการนําไปสู
ความออนแอของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง
ขอเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนในเขตพื้ น ที่ ทั บ ซ อ นของอํ า เภอสั น ทราย จั ง หวั ด เชี ย งใหม
มีขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนในระดับตาง ๆ ดังนี้
ระดับหมูบานและชุมชน
1. หมูบานและชุมชนควรมีการสงเสริมและจัดตั้งองคกรชุมชนรวมกันในมิติของการจัดการตนเองที่หลากหลาย
เพื่อชวยพัฒนากิจกรรมความรวมมือ ความเขมแข็งของหมูบานและชุมชน
2. เมื่อหมูบานและชุมชนมีโครงการตางๆ จากรัฐสูหมูบานและชุมชน หมูบานและชุมชนควรมีการประชาสัมพันธ
ใหชาวบานรูในการจัดสรรทรัพยากรของหมูบานและชุมชนรวมกัน โดยอาจใชประโยชนจากเสียงตามสายในหมูบานและ
ชุมชน หรือมีการประชุมประจําเดือนหมูบานและชุมชน เพื่อสรางความรู และใหเกิดความตระหนักในการใหความรวมมือ
ของชาวบานในการนําทรัพยากรไปบริหาร
ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการประชาคมหมูบานในทุกพื้นที่ในการเปลี่ยนแปลงฐานะขององคกร หรือ
ควรกําหนดพื้นที่การปกครองเปนหมูบานๆไป ไมควรแยกพื้นที่ของหมูบานเปนสองสวน
2. หลังจากการแบงพื้นที่การปกครอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรดําเนินการหรือจัดทํารหัสแกชุมชนที่อยูใน
เขตเทศบาลเมือง เพื่อที่จะทําใหชุมชนมีทรัพยากรเปนของตนเองในการบริหารจัดการคนเอง
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหมูบานและชุมชน เพื่อสงเสริมให
หมูบานและชุมชนมีสว นรวมในการจัดการทรัพยากร
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ระดับหนวยงานภาครัฐหรือในระดับนโยบาย
ในการที่ภาครัฐจะมีการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยผานหมูบาน/ชุมชน ภาครัฐควรมรการจัดสรรเงินอุดหนุนหรือ
จัดสรรงบประมาณใหกับหมูบานและชุมชนโดยตรง เพื่อที่จะใหหมูบานและชุมชนจะไดมีการบริหารจัดการในสวนของ
ตนเอง
ภาครัฐควรมีนโยบายผลักดันใหหมูบาน/ชุมชนสรางเครือขายองคกรชุมชนในการบริหารจัดการ/จัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางชุมชน
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การบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา: นโยบาย
โครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา
Results Based Management in Public Service: A Case Study of Infrastructure
Policy of Phayao Provincial Administrative Organization
ประหยัด มุณีแกว 1* และฉัตรทิพย ชัยฉกรรจ2
Prayad Muneekaew1* and Chatthip Chaichakan2
9

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการสาธารณะ ภายใต
นโยบายโครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการในการ
ใหบริการสาธารณะตามนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา กลุมผูใหขอมูลคนสําคัญที่ใชใน
การศึกษา แบงเปน 4 กลุม คือ กลุ ม ผู บ ริ ห าร,กลุ ม สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ,กลุ ม หั ว หน า งาน และ
กลุ ม ผู ป ฏิ บั ติ ง าน จํา นวน 31 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูล โดย
การบรรยายเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา การบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการสาธารณะ ภายใตนโยบาย
โครงสรางพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา องคกรไดนําหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์(Results Based
Management : RBM) มาใชในการบริหารงาน ซึ่งหลักการปฏิบัติที่เห็นไดชัดเจน คือ การมีสวนรวม ผูบริหารรวมถึงผูปฏิบัติงาน
ในองคการ ไดดําเนินการพบปะประชาชนในแตละพื้นที่ในการแกปญหาความเดือดรอน ประชาชนไดรับการบริการที่ดีมีคุณภาพ
จึงทําใหมีความเชื่อมั่นและเขามามีสวนรวมกับองคการมากขึ้น ความรับชอบหรือความรับผิด ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีความ
ชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติโดยเนนประโยชนใหกับประชาชนและมีประสิทธิภาพ ความโปรงใสและการนําไปใชอยางกวางขวาง
โดยมีการประกาศใหครอบคลุมดานหนาที่ ที่ไดลงสูพื้นที่ในการใหบริการสาธารณะและสามารถตรวจสอบไดโดยการบริหาร
จัดการทั้งระบบในองคการ และพรอมแกไขในการดําเนินการ สวนผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการบริหารจัดการ
ในการใหบริการสาธารณะตามนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา พบวา ภายใตแนวคิดการ
ประเมินผลการจัดการเชิงสมดุล (Balanced Scorecard : BSC) การบริหารจัดการในการใหบริการสาธารณะตามนโยบายดาน
โครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา มีการเนนในมิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและมิติดานคุณภาพ
การใหบริการ เปนสําคัญ
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คําสําคัญ: การบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 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
การบริหารงานโดยยึดหลักการพื้นฐานของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (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 ถือเปนหลักและมิติที่สําคัญในการบริหารองคกรใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางสูงสุด และการบริหารมีความรับผิดชอบ เกิดความโปรงใส ตรวจสอบได พร อ มที่ จ ะรั บ มื อ กั บ ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
เสริ ม สร า งการมี ส ว นร ว มระหว า งภาครั ฐ กั บ ภาคประชาชน เพื่ อ ให ท ราบถึ ง ป ญ หาและอุ ป สรรคไม ว า จะเป น ใน
ระหว า งการปฏิ บั ติ ง านหรื อ หลั ง จากการให บ ริ ก ารสาธารณะ ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสว น
จัง หวัด พะเยาเปน ไปตามนโยบายที ่ผู บ ริห ารไดกํ า หนดและเพื ่อ ตอบสนองความตอ งการของประชาชน ให เ กิ ด
ประโยชนสุขแกประชาชนอยางแทจริง ผูบริหารจึงจําเปนตองนําเอาหลักการพื้นฐานของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และ
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การบริหารจัดการเชิงสมดุล เขามาใชในการบริหารงานอยางเครงครัด เพื่อสงผลใหองคกรสามารถปฏิบัติงานไดตาม
อํานาจหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะเชื่อวาหลักการพื้นฐานของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และการ
บริหารจัดการเชิงสมดุล เปนแนวทางการบริหารงานเพื่อนํามาพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมุงผลสัมฤทธิ์ใน
การใหบริการสาธารณะดานนโยบายโครงสรางพื้นฐาน อันจะเปนประโยชนสูงสุดสําหรับการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนจังหวัดพะเยาตอไป
องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ไดรับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการสวนจังหวัด
และองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2498 มีฐานะเปนนิติบุคคลและครอบคลุมพื้นที่ภายในจังหวัดพะเยา มีเนื้อที่
ทั้งหมด 6,335,060 ตร.กม. ลัก ษณะภูมิป ระเทศมีพื้นที่เปนเนินเขาผสมที่ราบ มีจํา นวนประชากรทั้ง สิ้น 488,864 คน
และแบง เขตการปกครองออกเป น 9 อํ า เภอ 68 ตํ า บล 779 หมู บ า น 39
ชุ ม ชน 2 เทศบาลเมื อ ง 30 เทศบาล
ตําบล 39 องคการบริหารสวนตําบล
จากการบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ตามนโยบายโครงสรางพื้นฐานเปนการใหบริการ
สาธารณะที่มีความชัดเจนและมีผลตอความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิต ความปลอดภัยในการเดินทางและการเขาสู
พื้ น ที่ ก ารเกษตรของประชาชน ซึ่ ง ตามคํ า แถลงนโยบายของ นายกองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด พะเยา ได ก ล า วถึ ง
รายละเอียดของนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน ไวดังนี้ 3.1) เรงรัดปรับปรุงซอมแซมถนน สะพานที่อยูในโครงขายความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาทุกสายทางและเพิ่มการประสานการพัฒนาถนนเขาสูพื้นที่การเกษตร
โดยการบูรณาการรวมกับทองถิ่นขนาดเล็กคือเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่โดยใชเครื่องจักรกลอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนธรรม 3.2) สงเสริมและประสานงานเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานเขาสูพื้นที่การเกษตรอยางทั่วถึง เชน
การกอสรางอางเก็บน้ํา ระบบสงน้ําที่มีประสิทธิภาพ ฟนฟูแหลงกักเก็บน้ําเดิมใหดียิ่งขึ้น ตลอดทั้งขยายโครงการพัฒนา
แหลงน้ําตามแนวพระราชดําริ 3.3) ติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะและแสงสวางถนนในเขตชุมชน เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่ม
ความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 3.4) พัฒนาและซอมแซมแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคประจําหมูบาน การ
พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร เชน การขุดลอกแหลงน้ํา การบํารุงทางระบายน้ํา 3.5) สงเสริมสนับสนุนการจัดทําผังเมือง
ของจังหวัดพะเยา
ในปที่ผานมา ผูศึกษาในฐานะบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ไดสังเกตและสัมภาษณบุคคลที่
เกี่ยวของในเบื้องตน พบวา การบริหารงานและการปฏิบัติงานในดานการใหบริการประชาชน ผูบริหารและบุคลากรในองคการ
บริหารสวนจังหวัดพะเยา มีการบริหารจัดการตามหลักการพื้นฐานของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และการบริหารจัดการ
เชิงสมดุล ที่ยังไมเกิดผลเปนรูปธรรมมากนัก เชน ทัศนคติในมุมมองของประชาชนที่ยังมององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา
ในดานลบ การเปดโอกาสใหประชาชน รับรู กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับขององคการบริหารสวนจังหวัดอยางทั่วถึง ดังนั้น ผู
ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาปญหาและอุปสรรคที่ สงผลตอการบริ หารจัดการในการใหบริ การสาธารณะตามนโยบายดาน
โครงสรางพื้นฐาน ตลอดจนการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ในการใหบริการสาธารณะ ภายใตนโยบายโครงสราง
พื้นฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา เพื่อนําขอมูลที่ไดเสนอตอผูบริหารในการนําไป พัฒนาและสงเสริมการ
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บริหารจัดการในการใหบริการสาธารณะตามนโยบายโครงสรางพื้นฐานขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการสาธารณะ ภายใตนโยบายโครงสรางพื้นฐาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการบริหารจัดการในการใหบริการสาธารณะตามนโยบายดาน
โครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิด
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Results Based
Management : RBM (CIDA 2000))
1. การมีสวนรวม (participation)
2. ความรับผิดชอบหรือความพรอมรับผิด (accountability)
3. ความโปรงใส (transparency)
4. ความเรียบงาย (simplicity)
5. การเรียนรูจากการปฏิบัติ (learning by doing)
6. การนําไปใชอยางกวางขวาง (broaden application)

การบริ ห ารจั ด การแบบมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ใ น
กา ร บริ ก า ร ส า ธ า รณ ะ ตา ม นโ ย บา ย
โครงสรางพื้นฐาน ขององคการบริหารสวน
จังหวัดพะเยา

การบริหารจัดการเชิงสมดุล (Balanced Scorecard :
BSC)
1. มิติดานประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขององคกร
2. มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
3. มิติดานคุณภาพการใหบริการ
4. มิติดานการพัฒนาองคการ

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึก ษาเรื ่อ ง “การบริห ารจัด การแบบมุ ง ผลสัม ฤทธิ ์ใ นการใหบ ริก ารสาธารณะ กรณีศ ึก ษา:นโยบาย
โครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้
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กลุมผูใหขอ มูล คนสํา คัญ : ผูวิจัย ไดกํา หนดคุ ณ สมบั ติ และจําแนกกลุมผูใหขอมูล คนสํา คัญ ออกเปน 4
กลุม ไดแ ก กลุม ผูบ ริห ารกลุม สมาชิก สภาองคก ารบริห ารสว นจัง หวัด ,กลุม หัว หนา งาน ,กลุม ผูป ฏิบัติง าน ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้นจํานวน 31 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล : ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก
การเก็บรวบรวมขอมูล : การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก
การวิเคราะหขอมูล : ผูวิจัยไดดําเนิน การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
(Qualitative Analysis) โดยนําขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมาทําการวิเคราะหภายใตแบบสัมภาษณเชิงลึก
โดยการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และความนาเชื่อถือของขอมูล ที่ไดจากการสัม ภาษณเ ชิง ลึกแลวจัด ระเบีย บ
ขอมูลโดยแบงขอมูลออกเปนหมวดหมูเรียงตามประเด็นคําถาม และทําการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาคําตอบและขอสรุปใน
การตอบปญหาการวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไวโดยไดดําเนินการไปตามกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาใน
ลักษณะของการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive)

ผลการศึกษา
จากการสัมภาษณเชิงลึก ผูศึกษาไดขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการบริหารจัดการในการ
ใหบริการสาธารณะตามนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ซึ่งนําเสนอเปนลําดับดังตอไปนี้
1. การบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM) ในการใหบริการ
สาธารณะ ภายใตนโยบายโครงสรางพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา
จากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 4 กลุม ซึ่งประกอบดวย กลุมผูบริหาร กลุมสมาชิกสภากลุมหัวหนา
งาน กลุมผูปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการสาธารณะ ภายใตนโยบายโครงสราง
พื้นฐาน ขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ผลการวิเคราะหพบวา
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM)
1.1 การมีสวนรวม
การบริหารงานภายในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ทั้งระดับผูบริหาร หัวหนางาน และผูปฏิบัติงาน มีการ
เสริมสรางการมีสวนรวมในการทํางานที่ดี แตจะมีปญหาในเรื่องของการติดตอสื่อสารระหวางปฏิบัติงานภายในองคกร
เชน บุคลากรมีทัศนคติในดานลบตอกัน โดยใชความรูสึกสวนตัวมาเปนตัวชี้นํา ทําใหเกิดการปฏิบัติระหวางบุคลากรมี
ปญหา ผูบริหารสวนใหญไดมีการสงเสริมการสรางทัศนคติที่ดีตอองคกร บุคลากร และเพื่อนรวมงาน ปรับความเขาใจซึ่ง
กันและกัน ปรับเปลี่ยนความรูสึกสวนตัวออกไปในระหวางปฏิบัติงาน สวนภาคประชาชน องคการบริหารสวนจังหวัด
พะเยา ไดมีการออกสํารวจและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม มีการทําประชาคมรวมกันระหวางองคการบริหาร
สวนจังหวัดพะเยากับกลุมประชาชน แตปญหาที่พบคือ ประชาชนสวนใหญมักจะไมคอยกลาที่จะแสดงความคิดเห็น หรือ
เสนอแนะวิธีการแกไขปญหา ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ไมไดรับรูปญหาที่แทจริงของประชาชน แตสิ่งที่
องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ไดนําไปปฏิบัติเมื่อพบปญหานี้คือ การเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระ และสรางความเปนกันเองกับประชาชน
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1.2 ความรับผิดชอบหรือความพรอมรับผิด
ผู  บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด หั ว หน า งาน และผู  ป ฏิ บ ั ต ิ ง านทุ ก ระดั บ จะได รั บ
มอบหมายงานตามอํานาจหนาที่ ที่ตนไดรับ ในสวนของการปฏิบัติงานภายในองคกรไมคอยมีปญหาในเรื่องของความ
รับผิดชอบของหนาที่ของตน แตถาเปนการปฏิบัติงานนอกองคกรหรือเขารวมกับองคกรภายนอก มักพบเจอปญหาอยู
บอยครั้ง ตัวอยางเชน การปรับปรุงซอมแซมถนน ผูรับผิดชอบโครงการคือองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาและผูรับเหมา
โครงการในการเขาดําเนินการแกปญหานั้น แตระยะเวลาการแกปญหามักจะใชเวลานาน จึงทําใหเกิดความเดือดรอนแก
ประชาชน และทําใหมุมมองภาพลักษณขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาอยูในดานลบ เปนตน ในสวนนี้ผูบริหาร
หัวหนางาน ไดมีการสงเสริมใหมีการเตรียมความพรอมในการรับมือกับปญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการหรืองานที่ไดรับ
มอบหมาย อยางทันทวงที
1.3 ความโปรงใส
ในเรื่องของความโปรงใส ภายในองคกรจะไมมีปญหา ซึ่งองคกรใชวิธีการสงหนังสือประกาศเวียนใหทราบโดยทั่ว
กันทั้งองคกร เชน การตั้งงบประมาณประจําป, การจัดซื้อ-จัดจาง เปนตน สวนในภาคประชาชน มักจะมีการรองเรียนจาก
องคกรภายนอกและประชาชนมากที่สุด อาจจะเปนเพราะความไมชัดเจนของการแจงขอมูลขาวสาร เรื่องงบประมาณของ
โครงการ หรือเกิดจากปญหาดานการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ขอเสนอแนะของผูให
สัมภาษณสวนใหญ มีขอเสนอที่วา ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ เ พิ่ ม มากขึ้ น ทั้ ง ภายในองค ก ร ภายนอกองค ก รและส ว น
ของประชาชน ให ห ลากหลายรู ป แบบ เช น ทํา หนั ง สื อ แจ ง เวี ย นในองค ก รและหมู บ า น การประชาสัมพันธผานเสียง
ตามสาย และรณรงคใหประชาชนใชเทคโนโลยี เพื่อใหเขาถึงขอมูลขาวสารผานเว็บไซตขององคกร เปนตน ประชาชนหรือ
องคกรภายนอก เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) สํานักงานปองกับปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) สามารถ
เขามาทําการตรวจสอบและองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาพรอมที่จะใหตรวจสอบขอมูลอยางถูกตองทุกขั้นตอน
1.4 ความเรียบงาย
ลักษณะการปฏิบตั ิงานภายในองค์กร จะมีทงที
ั ้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ บางเรื่ องเป็ นความจําเป็ น เร่ งด่วน ก็
ยังคงเป็ นการรอคําสัง่ จากผู้บงั คับบัญชา หรื อรอคําสัง่ จากหนังสือราชการ ซึ่งทําให้ เกิดความล่าช้ าในการปฏิบัติงานทำให
บางครั้งผูปฏิบัติงานไมสามารถตัดสินใจไดอยางทันที ตองรอการอนุมัติจากผูบังคับบัญชา หรือผูบริหาร ในสวนนี้ผูบริหาร
พยายามปรับใหเขากับงานราชการใหมากที่สุด เสริมสรางแนวทางในการปฏิบัติตามรูปแบบและระบบการบริหารแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ มีลักษณะที่งายตอการทําความเขาใจและนําไปปรับใชกับการทํางาน สงเสริมและกระตุนใหบุคลากรมีความ
พรอมที่จะรับมือกับปญหาตลอดเวลา
1.5 การเรียนรูจากการปฏิบัติ
โดยสวนใหญแลวนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดจะมีการวางแผน มีระบบการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน แตมักจะ
เกิดปญหาจากการปฏิบัติงาน เชน เรื่องราวใหมๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางปฏิบัติงาน ปญหาในลักษณะที่ยังไมเคยเจอมากอน
หรือผูปฏิบัติไมเลือกที่จะปฏิบัติงานเปนทีม โดยเลือกปฏิบัติดวยตนเองซึ่งใชความสามารณเฉพาะตน ทําใหเสียเวลา เสีย
งบประมาณ แทนที่จะมีเรียนรูไปพรอมกันๆ ถาเลือกที่จะปฏิบัติงานเปนทีมเกิดการเรียนรูจากเพื่อนรวมทีมและจากการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนหัวใจหลักสําคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา คือ การใหบริการสาธารณะแกประชาชน การ
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ดูแลพัฒนาระบบการดํารงชีวิตของประชาชนใหเกิดความสะดวกสบาย การปฏิบัติงานเหลานี้เราตองทํางานรวมกันเปนทีม
ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการใหบริการสาธารณะ
1.6 การนําไปใชอยางกวางขวาง
โครงการตางๆที่มาจากนโยบายของผูบริหาร มีการวางแผนปฏิบัติงานตามโครงการที่ตั้งไว แตทีมผูปฏิบัติงาน
ขาดความเขมแข็งในขณะปฏิบัติงานรวมกัน ทําใหการขับเคลื่อนนโยบายตามขอกําหนดคอยขางขาดประสิทธิภาพ ผลลัพธ
ที่ไดมักจะไมตรงตามความตองการของประชาชน เชน ประชาชนมีความตองการถนนลาดยาง แตดวยงบประมาณของ
องคกรมีไมเพียงพอ เพราะตองดูแลทั้งจังหวัด องคกรเลยทําไดเพียงสรางถนนคอนกรีตใหประชาชนใชสอยใหเกิดความ
สะดวกในระดับหนึ่ง เปนตน ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีขอเสนอแนะในสวนนี้คือการกําหนดกรอบการปฏิบัติงานและการ
กําหนดผลสัมฤทธิ์ของโครงการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการ มีการสงเสริมในเรื่องของความเขมแข็งของ
ผูปฏิบัติงาน เพื่อที่จะไดขับเคลื่อนโครงการไปในทางที่ดี และประชาชนมีความพึงพอใจ ทําใหโครงการตางๆเกิดความ
สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายที่กําหนด และสงเสริมการใหบริการสาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให
ประชาชนไดรับประโยชนอยางสูงสุด
2. ปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการในการใหบริการสาธารณะตามนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา
จากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 4 กลุม ซึ่งประกอบดวย กลุมผูบริหาร กลุมสมาชิกสภากลุมหัวหนา
งาน กลุ ม ผู ป ฏิบ ัต ิง าน เกี ่ย วกับ ปจ จัย ที ่ส ง ผลตอ การบริ ห ารจั ด การแบบมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ในการให บริ ก ารสาธารณะ
กรณีศึกษา : นโยบายโครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ผลการวิเคราะหโดยใชหลักการประเมินแบบ
สมดุล (Balanced Scorecard : BSC) พบวา
2.1 มิติดานประสิทธิภาพของการบริหารจัดการขององคกร
องคการบริหารสวนจังหวัดยังคงเปนองคกรที่อยูในระบบแบบเกา องคกรไมไดเปดโลกทัศนที่เชื่อมโยงกับองคกร
อื่นๆเทาที่ควร ทําใหองคกรยังคงอยูในกรอบเดิม บุคลากรขาดการพัฒนา และอยูในระบบอุปถัมภ ทําใหเวลาปฏิบัติงานใน
การใหบริการสาธารณะคอยขางใชเวลานานและเกิดการใชงบประมาณเพิ่มขึ้น จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสวนใหญ มี
ขอเสนอแนวทางคือ 1) สรางความเขาใจในการดําเนินการตามกลยุทธ จุดเนนและตามคํารับรองอยางทั่วถึงทั้งองคกร
เพื่อใหบุคลากรมีความเขาใจและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานรวมกัน 2) กําหนดกรอบการประเมินผล
ความสามารถในการบริหารจัดการและปฏิบัติราชการ โดยคํานึงถึงผลลัพธกับปจจัยนําเขา เชน การลดระยะเวลาการ
ใหบริการและความคุมคาของการใชงบประมาณ เปนตน
2.2 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
จากพันธกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดที่ไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายไวนั้น ในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายโครงสรางพื้นฐาน ในสวนนี้ไมมีปญหา เพราะวัตถุประสงคและเปาหมายที่แทจริงขององคกรคือ การดําเนินงาน
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและผูรับบริการ แตสิ่งที่เปนปญหากลับไมใชภายในองคกรแตเปนภายนอกองคกร
ที่อาจยังไมเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายหรือขาดการใหขอมูลที่แทจริงสําหรับองคกรภายนอก เชน โครงการทุง
ทานตะวัน ที่กอนหนานี้ไดมีองคกรภายนอก อยางเชน กรมปาไม ที่ออกมาขัดขวางการปฏิบัติงาน โดยไมไดรับการชี้แจง
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วัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนจากองคการบริหารสวนจังหวัด วาเปนอยางไร สิ่งที่องคกรไดนําไปใชแกปญหาในสวน
นี้ คือ 1) สรางความเขาใจในเรื่องของการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรใหชัดเจน และถูกตองแกองคกร
ภายนอก หรือประชาชน 2) กําหนดกรอบการประเมินผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่ไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนและผูรับบริการ 3) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน
เพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ตามที่องคกรไดกําหนด หรือเปนไปตามนโยบายที่ผูบริหารไดกําหนดไว และ
ตั้งใจที่จะใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและผูรับบริการ
2.3 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
การใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ตามนโยบายโครงสรางพื้นฐานนั้น ไมมีปญหา
เพราะองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ใหความสําคัญกับประชาชน ในการใหบริการสาธารณะเปนหลักสําคัญที่สุดใน
การดําเนินงานตามนโยบายขององคกร แตมีปญหาในเรื่องของความพึงพอใจของผูรับบริการ บางคนพึงพอใจ บางคนไม
พึงพอใจเทาที่ควร แตละกลุม แตละคนก็มีความหลากหลายความตองการและความพึงพอใจ ฉะนั้น จึงสงเสริมองคกร
แสดงการใหความสําคัญกับประชาชนและผูรับบริการ ในการใหบริการที่มีคุณภาพ สรางความพึงพอใจแกประชาชนอยาง
สูงสุด เขาถึงความตองการที่แทจริงของประชาชน คือการออกสํารวจความตองการ พบปะพูดคุยกับประชาชน โดยสราง
ความสัมพันธที่ดี สรางมิตรภาพที่ดีแกประชาชน สรางความเปนกันเองกับประชาชนใหมากที่สุดเพื่อที่จะไดทราบสิ่งที่
ประชาชนตองการที่แทจริง สรางความเขาใจในเรื่องของการกําหนดงบประมาณ และความจําเปนในการใชงบประมาณ
ขององคกร วาอยูในระดับไหน และชี้แจงเหตุผลของการกําหนดโครงการตางๆ เพื่อใหเขาใจตรงกันระหวางประชาชนกับ
องคกร
2.4 มิติดานการพัฒนาองคการ
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ในป จ จุ บั น ยั ง คงเป น ระบบชั้ น แบบเก า คื อ ระบบซี แต ใ นอนาคตก็ จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากระบบซี ไปเปนระบบแทง ซึ่งกอนหนานี้เกิดปญหาติดขัดในเรื่องของกระบวนการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเอง เลยทําใหทุกๆองคกรทองถิ่น ไมวาจะเปน องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล
เทศบาล ตองมีการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และปญหาอีกอยางคือ บุคลากรบางสวนยังขาดความ
เขาใจในเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบของตําแหนงงาน ทําใหเกิดการเตรียมการรับมือไมทัน หรือเกิดความวิตกกังวล
จากการสัมภาษณผูใหขอมูลที่สําคัญสวนใหญมีขอคิดเห็นในสวนนี้ คือ องคกรตองแสดงความสามารถในการเตรียมพรอม
ที่จะรับการเปลี่ยนแปลงขององคการ ในอนาคต มีการเสริมสรางความเขาใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ใหแก
บุคลากรในองคกรรับทราบอยางชัดเจน เชน การสงหนังสือเวียนภายในองคกร ใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบขาวสารการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเตรียมพรอมกับสิ่งนั้น และเสริมสรางการเรียนรู เปดโลกทัศนในรูปแบบใหมๆ เชน
เปดโอกาสใหเขารับการประชุม สัมนากับองคกรภายนอก, สงเสริมใหบุคลากรติดตามขาวสารประชาสัมพันธจากเว็บไซต
ขององคกร เปนตน
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สรุปผลและอธิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดคนพบขอมูลที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการ
สาธารณะตามนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา โดยอภิปรายไดดังตอนี้
1.อภิปรายผลกับการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการสาธารณะ
จากการศึกษา พบวา กลุมผูใหขอมูลคนสําคัญไดเสนอแนะการบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการ
สาธารณะตามนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา เพื่อใหเปนไปตามหลักการพื้นฐานของ
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ คือ วิธีการเนนการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและความถูกตองตามกฎหมายมาตรฐานที่วาง
ไว มีความเสมอภาคในการบริหารงาน รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบกอนการดําเนินการเขาสูการใหบริการสาธารณะตาม
นโยบายโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งสอดคลองกับ สุพจน ทรายแกว

(2545) ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการยึดติดทฤษฎี

องคการระบบราชการ เพื่อเสริมสรางเอกภาพของการบังคับบัญชา ซึ่งเชื่อวาจะชวยใหการบริหารงานของระบบราชการ
เปนไปอยางปลอดจากระบบอุปถัมภ (Patronage System) มีความเปนกลางทั้งในดานการเมืองและการสงมอบบริการ
สาธารณะใหแกประชาชน และสอดคลองกับ Canadian International Development Agency หรือ CIDA (2000) ได
นําเสนอหลักการพื้นฐานของนโยบายและการปฏิบัติที่สําคัญของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ไว 6 ประการดังนี้
1) การมี ส ว นร ว ม คื อ การมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารแบบมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ นี้ จะเสริ ม ให ก ารดํ า เนิ น งานบรรลุ
เปาหมาย นอกจากนี้ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นควรมาจากการยอมรับรวมกันของผูมีสวนไดเสีย ผลสัมฤทธิ์ของการทํางานที่เกิด
ขึ้นมาจากความคาดหวังรวมกัน โดยอาจจะมีขบวนการสรางประชามติอันจะเปนการสรางความรูสึกเปนเจาของบุคลากรมี
คํามั่นตอการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่องและเปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) ความรับผิดชอบหรือความพรอมรับผิด คือ บนพื้นฐานของการมีสวนรวม ซึ่งพบวาการมีสวนรวมนั้น เปน
ปจจัยสําคัญของการเกิดความรูสึกรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามโครงการ
3) ความโปรงใส คือ ของการรายงานผลการดําเนินงานตางๆ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ
สามารถวัดได สามารถตรวจสอบได
4) ความเรียบงาย คือ แนวทางในการปฏิบัติตามรูปแบบและระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ควรมีลักษณะ
ที่งายตอการทําความเขาใจและนําไปปรับใชกับการทํางาน ระบบการเก็บรวบรวมขอมูลและการวัดผลที่ซับซอนเกินไปมัก
พบวาเปนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์
5) การเรียนรูจากการปฏิบัติ คือ การทําซ้ําๆ เพื่อใหเกิดประสบการณและการเรียนรูประสบการณจากการ
ปฏิบัติโดยทั่วไปมักเปนเรื่องของการลองผิดลองถูก ซึ่งจัดวาเปนบทเรียนที่จําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาความสามารถ
รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการและเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน
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6) การนําไปใชอยางกวางขวาง คือ โครงการทุกโครงการขององคการหนึ่ง ๆ ควรมีการกําหนดกรอบการ
ปฏิบัติงานและการกําหนดผลสัมฤทธิ์ของโครงการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการ นอกจากนี้แลวโครงการ
ตางๆ ที่กําลังดําเนินงานอยู ซึ่งก็ควรจะใชหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์เชนเดียวกัน
2. อภิปรายผลกับการบริหารจัดการเชิงสมดุล (Balanced Scorecard: BSC)
จากการศึ ก ษาพบว า กลุ ม ผู ใ ห ข อ มู ล คนสํ า คั ญ ได เ สนอแนะการบริ ห ารจั ด การแบบมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการ
ใหบริการสาธารณะตามนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา โดยนําหลักการบริหารจัดการ
เชิงสมดุล เขามาใชประเมินผลการบริหารจัดการองคกรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนไป
ตามนโยบายโครงสรางพื้นฐาน ที่ผูบริ หารไดกําหนดและตรงกับความตองการของประชาชน ซึ่ง มีความสอดคลองกั บ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2556) กลาววาสวนราชการตองไดรับการประเมินผลการบริหาร
จัดการขององคกร เพื่อรับสิ่งจูงใจตามขอตกลงผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งอยูในกรอบการประเมินผล 4 มิติ ดังนี้
1) มิติดานประสิทธิผลของการบริหารจัดการขององคกร หลักการ คือ การประเมินผลความสามารถในการ
บริห ารจั ดการและปฏิบัติราชการ โดยคํานึง ถึงผลลัพธกับปจจัยนําเขา เชน การลดคาใชจาย การลดระยะเวลาการ
ใหบริการและความคุมคาของการใชเงิน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับมิติของ BSC ที่ใชโดยทั่วไป ก็คือ มิติดานการเงินซึ่งมุงที่
กําไรสูงสุด แตในระบบราชการผลการดําเนินงานสูงสุดก็คือ การใหคุณคาตอประชาชนที่คุมกับเงินที่ใชจาย
2) มิติดานประสิทธิภาพตามพันธกิจ หลักการ คือ การประเมินผลงานที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่
ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนและผูรับบริการ เชน ผลสําเร็จในการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการ เปนตน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับมิติของ BSC ที่ใชโดยทั่วไป ก็คือ มิติดานกระบวนการภายใน ซึ่งตองมีการ
จัดขั้นตอน ระบบการทํางาน เพื่อใหงานบรรลุผลตามที่กําหนดไว
3) มิติดานคุณภาพในการใหบริการ หลักการ คือ ใหสวนราชการแสดงการใหความสําคัญกับผูรับบริการในการ
ใหบริการที่มีคุณภาพ สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับมิติของ BSC ที่ใชโดยทั่วไปก็คือ มิติดาน
ลูกคา ซึ่งใหความสําคัญกับการคิดคนวิธีในการบริการอยางมีคุณภาพรวดเร็ว
4) มิ ติ ด า นการพั ฒ นาองค ก ารและนํ า ไปปรั บ ใช ใ ห เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ หลั ก การ คื อ ให ส ว นราชการแสดง
ความสามารถในการเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงขององคการ เชน การลดอัตรากําลัง การมอบอํานาจการตัดสินใจ
การอนุมัติ อนุญาตไปยังระดับปฏิบัติการ การนําระบบอิเล็กทรอนิคสมาใชกับงาน เปนตน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับมิติของ
มิติ BSC ที่ใชโดยทั่วไป ก็คือ มิติการเรียนรูและการเติบโต ของบุคลากร เพื่อเปนพื้นฐานของการดําเนินงานใหองคการ
บรรลุเปาหมาย
ในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ไดมีการพัฒนาในเรื่องของระบบการปฏิบัติราชการ
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในการใหบริการสาธารณะอยางเปนระบบ สามารถตอบสนองความ
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ตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคลองกับ (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555) กลาว
วา เพื่อใหการปฏิบัติราชการสามารถสนองตอนโยบายไดอยางครบถวน จึงเห็นสมควรใหมีการบูรณาการปฏิบัติราชการ
ใหมีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ ดังนี้
1) การกําหนดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ตองเปนตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปหรือใหมีกิจกรรมรองรับครบถวนทุกตัวชี้วัด
2) กําหนดเจาภาพหลักในการดําเนินงานตามกลยุทธ จุดเนน และทุกตัวชี้วัด เพื่อใหมีผูรับผิดชอบหลักทั้งใน
ระดับกลยุทธ จุดเนน และทุกตัวชี้วัดที่ตองการดําเนินการ ทั้งนี้อาจจัดใหมีเจาภาพรวมในกรณีตัวชี้วัดที่ตองการดําเนินงาน
รวมกันดวย
3) สรางความเขาใจในการดําเนินการตามกลยุทธ จุดเนนและตามคํารับรองอยางทั่วถึงทั้งองคกร เพื่อให
บุคลากรมีความเขาใจและมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานรวมกัน
4) ดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการประจําปอยางจริงจังและตอเนื่องโดยใหถือเปนวาระสําคัญของ
องคกรที่สะทอนความสําเร็จของการปฏิบัติราชการสูสาธารณะอยางเปนรูปธรรม โดยมีการประเมินเพื่อการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานเปนระยะ
5) พัฒนาระบบกํากับติดตามการดําเนินงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ เพื่อใชติดตามการปฏิบัติงานและเขาไป
สง เสริมสนับสนุ นการปฏิบัติง าน รวมทั้ง เพื่อพัฒนาระบบการติดตามใหสามารถเชื่อมโยงการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการใหเปนไปตามเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อนํา ไปสูการบรรลุวิสัยทัศ น พันธกิจ และเปาหมายในการ
บริ หารจั ดการแบบมุ งผลสั มฤทธิ์ ตามนโยบายโครงสร างพื้ นฐาน ขององค การบริ หารส วนจั งหวั ดพะเยา คื อ
“การใหองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา บริหารจัดการตามนโยบายของผูบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ สนองตอความตองการ
และเปนที่ยอมรับของประชาชน ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได มีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและกาวไกล เปนองคการบริหารสวนจังหวัดที่มีความเขมแข็ง ยินดีที่จะรับแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนไดเสมอ
ซึ่งพรอมไปดวยการใหบริการสูประชาชนอยางทั่วถึง ประชาชนไดรับ ความปลอดภัยในทองถิ่นและชวยลดปญหาตางๆ
ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการให บ ริ ก ารสาธารณะ ส ง ผลให เ กิ ด ความสุ ข และสะดวกสบาย มี ส ภาพแวดล อ มที่ ดี
ใหแกประชาชน”
3. อภิปรายผลกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึ ก ษาพบว า การบริหารจัด การแบบมุงผลสัม ฤทธิ์ในการใหบริการสาธารณะตามนโยบายดาน
โครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา เพื่อใหเปนไปตามการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ คือ ควรสงเสริมการ
ใหบุคลากรภายในองคกร องคกรภายนอกและประชาชนไดเขามามีสวนรวม รับรู โดยผานการประชาคมเพื่อทําความ
เขาใจ ในการออกกฎ ระเบียบตางๆ อธิบายใหประชาชนทุกระดับเขาใจ เปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นอยาง
อิสระ เพื่อใหทราบถึงขอมูลปญหาและความตองการของประชาชนที่แทจริง ซึ่งสอดคลองกับ จิตติมา เขื่อนขันธ (2553)
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ไดวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแมเลย อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค สรุปไดวา
ประสิทธิภาพการบริหารงานดานการเมืองการบริหาร จากผลการศึกษาพบวา องคการบริหารสวนตําบลไดมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึงและตอเนื่อง มีการจัดการประชุมในหมูบานหรือการประชาคมเพื่อให
เจาหนาที่และประชาชนไดรวมกันคิด รวมกันทาและรวมกันแกปญหา ในการลงพื้นที่จะทาใหเจาหนาที่รับทราบปญหา
อยางแทจริง และนามาวางแผนในการแกปญหาไดตรงจุด เนื่องจากประชาชนจะรูดีวาในชุมชนมีปญหาอะไร หรือตองการ
ใหองคการบริหารสวนตําบลชวยเหลือสิ่งใดและยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ ธัญญารัตน เรียนกะศิลป (2556)
ไดศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา
พบวา พบวา (1) ระดับผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี มี
มากกวารอยละ 70 (2) ปจจัยดานการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ปจจัยดานการบริหารเชิงกลยุทธ ปจจัยดานการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางาน มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนตําบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) จุดแข็งในการใหบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี คือ มีการใหบริการสาธารณะดวยความรวดเร็ว ทันใจ จุดออน คือ
ขาดความพรอมทางดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ สําหรับการใหบริการประชาชน โอกาส คือ สามารถเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหบริการสาธารณะทุกขั้นตอน และ (4) กลยุทธในการปรับปรุงการใหบริการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี คือ ควรสงเสริมการออกใหบริการประชาชนนอกสถานที่เพื่อ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติในการ
ปฏิบัติงานการใหบริการสาธารณะ มีการนําความตองการของประชาชนมาเปนแนวทางในการใหบริการสาธารณะ และ
ควรดําเนินการใหบริการสาธารณะโดยมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น
แตอยางไรก็ตาม จากการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูใหขอมูลคนสําคัญไดมีขอเสนอแนะ เพื่อนําไปปฏิบัติทั้ง
องคกร บุคลากร ตองสรางทัศนคติที่ดีตอองคกร บุคลากร และเพื่อนรวมงาน โดยเสริมสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน
ปรับเปลี่ยนความรูสึกสวนตัวออกไปในระหวางปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบตอโครงการหรืองานที่ไดรับมอบหมายจริงจัง
เตรียมความพรอมในการรับมือกับปญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการหรืองานที่ไดรับมอบหมาย อยางทันทวงที เสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากรในองคกร และประชาชนในชุมชนทุก
ระดับ มีความโปรงใส ซึ่งประชาชนหรือองคกรภายนอก สามารถเขามาทําการตรวจสอบได สรางความเรียบงายโดย
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติตามรูปแบบและระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ควรมีลักษณะที่งายตอการทําความ
เขาใจและนําไปปรั บใชกั บการทํา งาน ยอมรับการเรี ยนรู สิ่ง ใหมๆ พรอมที่จะแกไขและปรับ ปรุง วิ ธีการ สง เสริ ม การ
ใหบริการสาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใหประชาชนไดรับประโยชนอยางสูงสุด
ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา : นโยบายโครงสราง
พื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา”ผูศึก ษามีขอเสนอแนะที่ไดจ ากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อ มุง เนน ให
เกิด ประโยชนอ ยา งเปน รูป ธรรมสํ า หรับ การบริ หารจั ดการแบบมุงผลสั มฤทธิ์ในการใหบริ การสาธารณะตามนโยบาย
โครงสรางพื้นฐาน องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ดังนี้
904

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. ส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรในองค ก ร ตระหนั ก และให ค วามสํา คั ญ กั บ หน า ที่ ข องตนเองในการปฏิ บั ติ ง าน
ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลอย า งสู ง สุ ด และทํางานรวมกันเปนทีมอยางสรางสรรค
2. ควรสง เสริม และใหค วามสํา คัญ ตอ การเผยแพรขอ มูล ขา วสารตา งๆ ใหแ กป ระชาชนไดรับ ทราบอยา ง
หลากหลายชองทาง
3. เปดโอกาสใหองคกรภายนอกและประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ และทราบขอมูลขาวสารอยางเปน
ระบบ
4. สงเสริมและกระตุนใหบุคลากรในองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยาใหความสําคัญตอปญหาและความ
ตองการของประชาชน และแกไขปญหาอยางรวดเร็วและตรงกับความตองการ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จและลุลวงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.ฉัตรทิพย ชัยฉกรรจ
อาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ จนการศึกษา
คนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณคณะ
ผูบริหาร และบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ที่ใหความรวมมือใหขอมูลในการตอบแบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ดวย คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาอิสระเลมนี้ ผูศึกษาของ
มอบเปนกตเวทิตาคุณแดบูรพาจารย พรอมกับมอบความดีนี้ใหแกบิดา มารดา และครอบครัวผูศึกษาที่เปนกําลังใจใหแก
ผูศึกษาตลอดมา
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บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ง นี้ มีวั ต ถุป ระสงคเ พื่ อศึ กษาความต อ งการจํ า เป น ดา นสมรรถนะของผู ให บ ริก ารห อ งสมุ ด ของ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูปฏิบัติงานใหบริการหองสมุด
ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 19 คน โดยทําการศึกษาจากสมรรถนะหลัก 5 ดาน
และสมรรถนะประจําสายงาน 7 ดาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นในรูปแบบการตอบขอมูล
สองชุด หรือการตอบสนองคู (Dual-response Format) ตามที่เปนอยูในปจจุบันและที่ตองการพัฒนาที่ตรงกับระดับ
ความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานใหบริการหองสมุด มีการตอบดวยการประมาณคา 5 ระดับ ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา ความตองการจําเปนดานสมรรถนะของผูใหบริการหองสมุดระดับสมรรถนะในปจจุบัน
มีคาเฉลี่ยที่เปนจริงต่ํากวาระดับที่ตองการพัฒนาทุกสมรรถนะ และโดยภาพรวมสมรรถนะหลัก 5 ดาน ที่ตองการพัฒนา
เรียงลําดับรายดานตามความสําคัญจากมากไปหานอยดังนี้ คือ 1) ดานบริการที่ดี 2) ดานการทํางานเปนทีม 3) ดาน
จริยธรรม 4) ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 5) ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ สําหรับสมรรถนะประจําสายงาน
7 ดาน โดยภาพรวมสมรรถนะประจําสายงานที่ตองการพัฒนา เรียงลําดับรายดานตามความสําคัญจากมากไปหานอย
ดังนี้ 1) ดานศิลปะการสื่อสารจูงใจ 2) ดานการมองภาพรวมองคกร 3) ดานการสืบเสาะหาขอมูล 4) ดานความยืดหยุน
ผอนปรน 5) ดานการทํางานเชิงรุก 6) ดานการตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 7) ดานการคิดวิเคราะห
คําสําคัญ: ความตองการจําเปน สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําสายงาน
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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) เปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย และเปนปจจัยหลักที่เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข ง ขั น ให กั บ องค ก ร การกํ า หนดสมรรถนะของผู ป ฏิ บั ติ ง านเป น การพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ค วามสามารถใน
ตํ า แหน ง งานให เ กิ ด ความเชี่ ย วชาญ ทั้ ง นี้ เ พราะสมรรถนะช ว ยพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรในองค ก ร ส ง ผลให
การดํ า เนิ น งานขององค ก รสามารถบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
(ณรงควิทย แสนทอง, 2547, หนา 16) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดมีการกําหนดสมรรถนะใน
ขาราชการพลเรือน (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2553, หนา 1) ซึ่งเปนการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหมในขาราชการพลเรือน โดยใหสวนราชการใชเปนแนวปฏิบัติในการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
สํ า หรั บ ตํ า แหน ง งานมี เ ป า หมายสู ง สุ ด เพื่ อ ให ผู ป ฏิ บั ติ ง านสามารถปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งเต็ ม ศั ก ยภาพมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ และตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง โดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดมีการออกแบบใหมีการนําสมรรถนะมาเชื่อมโยงกับคาตอบแทน รวมถึงสมรรถนะถูกนํามาปรับใชให
เกิดประโยชนในการเสริมสรางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทางดานตางๆ ใหมีคุณภาพมากขึ้น
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของคณาจารย บุคลากร และนิสิต
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ของมหาวิทยาลัย รวมถึงผูใชบริการภายนอกมหาวิทยาลัย (ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2556,
หนา 4) ตลอดจนเปนสังคมแหงการเรียนรู ฉะนั้น บุคลากรผูทําหนาที่ใหบริการหองสมุด จึงเปนบุคลากรหลักและมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอภารกิจหลักของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ดังนั้นศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาจึงให
ความสํา คัญ กับกระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุค คล จึง ไดนํ าสมรรถนะเข ามาใช ในการพัฒ นาผู ให บริก ารหองสมุ ด
เพื่ อ นํ า มาเป น กรอบและแนวทางในการพั ฒ นาผู ใ ห บ ริ ก ารห อ งสมุ ด ที่ เ หมาะสมตามลั ก ษณะงาน และมี พ ฤติ ก รรม
การทํางานตามที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาคาดหวัง ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย
และสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในงานที่บุคลากรแตละคนรับผิดชอบ โดยมุงพัฒนา
ศั ก ยภาพของผู ใ ห บ ริ ก ารห อ งสมุ ด ให เ ป น ผู มี ค วามสนใจใฝ รู ใ ฝ เ รี ย น เพื่ อ พั ฒ นาความรู ความสามารถ ทั ก ษะ และ
คุณลักษณะสวนบุคคลที่จะทําใหสามารถทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองไดเปนอยางดี อีกทั้งยังรูจักปรับปรุง
และประยุกตใชความรูในเชิงวิชาการและเทคโนโลยีใหเขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์
จากความจํ า เป น ของการพั ฒ นาบุ ค ลากรดั ง กล า ว ผู วิ จั ย จึ ง ให ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาความต อ งการจํ า เป น
ดานสมรรถนะของผูใหบริการหองสมุดของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้เพื่อนําผลการศึกษา
ที่ไดจากการวิจัยไปใชเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับผูบริหารและผูที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการบริหารหรือตัดสินใจ
เพื่อการพัฒนาสมรรถนะของผูใหบริการหองสมุดของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ใหสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลตามวิ สั ย ทั ศ น และพั น ธกิ จ ของศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะยา อยางแทจริง

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความตองการจําเปนดานสมรรถนะของผูใหบริการหองสมุดของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
\"เพิ่มเนื้อหา\"
1. สมรรถนะหลัก
จํานวน 5 สมรรถนะ
2. สมรรถนะประจําสายงาน
จํานวน 7 สมรรถนะ

ตัวแปรตาม
1. ความตองการจําเปนดานสมรรถนะหลักใน
ปจจุบันและที่ตองการพัฒนา
2. ความตองการจําเปนดานสมรรถนะประจํา
สายงานในปจจุบันและที่ตองการพัฒนา
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “การประเมินความตองการจําเปนดานสมรรถนะของผูใหบริการหองสมุดของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังนี้
ประชากร: ผูวิจัยไดกําหนดประชากรคือ บุคลากรทั้งหมดของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา ประกอบดวย ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา จํานวน 1 คน บรรณารักษ จํานวน 12
คน
นักเอกสารสนเทศ จํานวน 1 คน นักวิชาการคอมพิวเตอร จํานวน 2 คน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 2 คน และ
เจาหนาที่หองสมุดที่ทําหนาที่ใหบริการ จํานวน 1 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 19 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล: ผูวิจัยใชเครื่องมือคือแบบสอบถาม เปนแบบใหเลือกตอบชนิดปลายปดโดย
แบบสอบถามนี้ผูวิจัยไดสรางขึ้นจากสมรรถนะหลักของขาราชการพลเรือนไทยของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรื อน จํานวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงานของสํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา จํานวน 7
สมรรถนะ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน
ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน ซึ่งเปนเลือกตอบ (Check List) จํานวน 6 ขอ และขอคําถามปลายเปด จํานวน 1 ขอ
ตอนที่ 2 ความตองการจําเปนดานสมรรถนะในปจจุบันและสมรรถนะที่ตองการพัฒนาของผูใหบริการหองสมุด
ซึ่งเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเปน 12 สมรรถนะ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก
5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจําสายงาน 7 สมรรถนะ มีรายละเอียดดังนี้
สมรรถนะหลัก จํานวน 15 ขอ ประกอบดวย
ดานการมุงผลสัมฤทธิ์
จํานวน
3
ขอ
ดานบริการที่ดี
จํานวน
3
ขอ
ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
จํานวน
3
ขอ
ดานจริยธรรม
จํานวน
3
ขอ
ดานการทํางานเปนทีม
จํานวน
3
ขอ
สมรรถนะประจําสายงาน จํานวน 21 ขอ ประกอบดวย
ดานการคิดวิเคราะห
จํานวน
3
ขอ
ดานการมองภาพรวมองคกร
จํานวน
3
ขอ
ดานการสืบเสาะหาขอมูล
จํานวน
3
ขอ
ดานการดําเนินงานเชิงรุก
จํานวน
3
ขอ
ดานการตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน
จํานวน
3
ขอ
ดานความยืดหยุนผอนปรน
จํานวน
3
ขอ
ดานศิลปะการสื่อสารจูงใจ
จํานวน
3
ขอ
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การเก็บรวบรวมขอมูล: ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ดําเนินการระหวางวันที่ 1 - 15
ธันวาคม 2557 จากประชากรของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 19 คน
การวิเคราะหขอมูล: ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามแลวจัดระเบียบขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อประมวลผลขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม

ผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่อง การประเมินความตองการจําเปนดานสมรรถนะของผูใหบริการหองสมุดของศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถสรุปผลการศึกษา ไดดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ
73.7 จํานวนเกือบครึ่งมีอายุอยูในชวง 30-39 ป คิดเปนรอยละ 47.4 จํานวนเกินครึ่งมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน
ร อ ยละ 57.9 ซึ่ ง มี ป ระสบการณ ใ นการปฏิ บั ติ ง านต่ํ า กว า 5 ป คิ ด เป น ร อ ยละ 47.4 โดยปฏิ บั ติ ใ นหน า ที่ ต า งๆ ดั ง นี้
งานพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 42.1 งานบริการ คิดเปนรอยละ 36.8 งานธุรการ คิดเปน
รอยละ 10.5 งานบริหารและงานสมุดสาขา คิดเปนรอยละ 5.3 บุคลากรไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติมในดานตางๆ ดังนี้
ดานระบบหองสมุด อัตโนมัติ คิด เปนรอยละ 68.4 ดานการบริการสารสนเทศ คิด เปน รอยละ 63.2 ดานการพัฒ นา
บุคลิกภาพ คิดเปนรอยละ 57.9 ดานการวิเคราะหหมวดหมูและการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ และดานหองสมุด
ดิ จิ ทั ล คิ ด เป น ร อ ยละ 42.1 ด า นการบริ ห ารจั ด การห อ งสมุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 36.8 ด า นการวิ จั ย และสถิ ติ ท าง
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ดานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการใชภาษาอังกฤษและภาษา
อื่นๆ คิดเปนรอยละ 31.5 การฝกอบรมเพิ่มเติมดานอื่นๆ รอยละ 21.1
2. ความตองการจําเปนดานสมรรถนะหลักทั้ง 5 ดานในปจจุบันและที่ตองการพัฒนาของผูใหบริการหองสมุด
ของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีดังนี้
2.1 ความตองการจําเปนดานสมรรถนะหลักในปจจุบัน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.40 โดย
เรียงลําดับรายดานจากมากไปหานอยได ดังนี้
1) ดานบริการที่ดี มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.95
2) ดานจริยธรรม มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.54
3) ดานการทํางานเปนทีม มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.50
4) ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.19
5) ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.07
2.2 ความตองการจําเปนดานสมรรถนะหลักที่ตองการพัฒนา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.89 โดยเรียงลําดับรายดานจากมากไปหานอยได ดังนี้
1) ดานบริการที่ดี มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.94
2) ดานการทํางานเปนทีม มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.94
3) ดานจริยธรรม มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.92
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4) ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4.89
5) ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.75
3. ความตองการจําเปนดานสมรรถนะประจําสายงานทั้ง 7 ดานในปจจุบันและที่ตองการพัฒนาของผูใหบริการ
หองสมุดของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีดังนี้
3.1 ความตองการจําเปนดานสมรรถนะประจําสายงานในปจจุบัน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.22 โดยเรียงลําดับรายขอจากมากไปหานอยได ดังนี้
1) ดานศิลปะการสื่อสารจูงใจ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.35
2) ดานความยืดหยุนผอนปรน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.33
3) ดานการมองภาพรวมองคกร มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.26
4) ดานการตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.21
5) ดานการสืบเสาะหาขอมูล มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.19
6) ดานการทํางานเชิงรุก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.15
7) ดานการคิดวิเคราะห มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.05
3.2 ความตองการจําเปนดานสมรรถนะประจําสายงานที่ตองการพัฒนา โดยรวมอยูในระดั บมากที่สุด
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 โดยเรียงลําดับรายดานจากมากไปหานอยได ดังนี้
1) ดานศิลปะการสื่อสารจูงใจ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.89
2) ดานการมองภาพรวมองคกร มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.87
3) ดานการสืบเสาะหาขอมูล มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.87
4) ดานความยืดหยุนผอนปรน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.87
5) ดานการทํางานเชิงรุก มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.85
6) ดานการตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.85
7) ดานการคิดวิเคราะห มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.77

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาความตองการจําเปนดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานของผูใหบริการหองสมุด
ในปจจุบันและที่ตองการพัฒนา ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดเปน 2 ดาน ดังนี้
1. ความตองการจําเปนดานสมรรถนะหลักในปจจุบันและที่ตองการพัฒนา
1.1 ความตองการจําเปนดานสมรรถนะหลักในปจจุบัน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับรายดานจาก
มากไปหานอยได ดังนี้ ดานบริการที่ดี ดานจริยธรรม ดานการทํางานเปนทีม ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
ดานการมุงผลสัมฤทธิ์
1.2 ความตองการจําเปนดานสมรรถนะหลักที่ตองการพัฒนา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.89 โดยเรียงลําดับรายดานจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานบริการที่ดี ดานการทํางานเปนทีม ดานจริยธรรม ดานการ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดานการมุงผลสัมฤทธิ์
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โดยภาพรวมความตองการจําเปนดานสมรรถนะหลักในปจจุบันและที่ตองการพัฒนาอยูในระดับมากเทากัน
สองดาน คือ ดานบริการที่ดี และดานการทํางานเปนทีม อาจกลาวไดวา ผูใหบริการหองสมุดตองใหบริการดวยความ
สุภาพ เต็มใจและใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองรวมถึงการประสานงานระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการไดเปนอยางดี อีกทั้ง
ผูใหบริการหองสมุดตองเปนผูที่ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกผูรับบริการเพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการ
ทรัพยากรสารสนเทศอยางแทจริง นอกจากนี้แลวผูใหบริการหองสมุดจะตองมีวิธีแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นแก
ผูรับบริการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เปาหมายของงานบริการคือ ผูรับบริการ วัตถุประสงคของการจัดบริการก็เพื่อ
ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจของผูรับบริการเปนหลัก ผูบริหารหองสมุดตางๆ ในปจจุบันไดนําแนวคิด
และวิธีการในการใหบริการมาใช โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือสนับสนุนและกลยุทธการตลาด
ไดถูกนํามาใชในการจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ทั้งที่เปนบริการพื้นฐานของหองสมุด และบริการพิเศษอื่นๆ
โดยที่ผูใหบริการหองสมุดจําเปนตองมีการอบรมและพัฒนาเพื่อใหเปนผูใหบริการที่มีประสิทธิภาพและมุงสูเปาหมายของ
องคกรเปนหลักโดยคํานึงถึงผูรับบริการเปนอันดับแรก การบริการคือ การสรางความพึงพอใจ ความชอบใจ ใหความ
ชวยเหลือ เพื่อใหผูรับบริการไดรับสารสนเทศที่ตรงกับความตองการ และสิ่งสําคัญที่ผูปฏิบัติงานใหบริการหองสมุดตองมี
คือ จิตสํานึกในการใหบริการที่ดี ที่ตองเปยมไปดวยความตองการที่จะชวยเหลือ เอาใจใส และมีไมตรีจิตที่ดีตอผูรับบริการ
ซึ่งการบริการเปนการเนนที่การใหแมกระทั่งการใหอภัยก็ถือวาเปนสิ่งที่ผูใหบริการพึงมี สว นดานการทํางานเปนทีม
อาจเปนเพราะผูใหบริการหองสมุดตองทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานที่เนนการทํางานเปนทีม ตองมีการยอมรับและการให
ความรวมมือ การใหคําปรึกษาแกเพื่อนรวมงาน ซึ่งเปนทักษะสวนบุคคลที่มีความสําคัญในการปฏิบัติงาน เพราะการ
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นรวมทั้งการใหความรวมมือ สนับสนุนสงเสริม ชวยเหลือเกื้อกูลกันเปนการเปดโอกาสให
แตละฝายไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สงผลใหเกิดความราบรื่นในการทํางาน รวมทั้งการติดตอ
ประสานงานระหวางบุคลากรในหนวยงาน และระหวางผูใหบริการหองสมุดกับผูรับบริการ ซึ่งจะเปนประโยชนที่ดีที่สุด
แกทุกฝายที่เกี่ยวของ สอดคลองกับผลการวิจัยของอังคณา แวซอเหาะ และโสภา ไทยลา (2552, หนา 51) ศึกษาเรื่อง
ความคาดหวังของบุคลากรและนักศึกษาตองานบริการหองสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ผลการศึกษาพบวา ความคาดหวังตองานบริการหองสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร อยู ในระดับ มาก โดยเฉพาะด านบริก ารของห องสมุด ซึ่ ง มี บุค ลากรของ
หองสมุดทําหนาที่ใหบริการ เพื่อใหผูใชบริการใหไดรับสารสนเทศและบริการที่ตรงกับความตองการของแตละบุคคล
ณัฐธิกา เปนวงศ (2552, หนา 64-65) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุด วิทยาลัยเพาะชาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใชบริการหองสมุด
ด า นการบริ ก ารโดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง ผู ใ ห บ ริ ก ารห อ งสมุ ด ให คํ า แนะนํ า วิ ธี ค น คว า หนั ง สื อ ของห อ งสมุ ด
แกผูใชบริการ และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของการใหบริการเมื่ออาจารยและนักศึกษาเขามาคนควาหนังสือ บรรณารักษ
หรือเจาหนาที่หองสมุด จะชวยแนะนําคนควาและชวยเหลือในทันที จึงกอใหเกิดความประทับใจและเกิดสัมพันธภาพ
ระหวางผูใชบริการกับผูใหบริการ
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2. ความตองการจําเปนดานสมรรถนะประจําสายงานในปจจุบันและที่ตองการพัฒนา
2.1 ความตองการจําเปนดานสมรรถนะประจําสายงานในปจจุบัน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
รายดานจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานศิลปะการสื่อสารจูงใจ ดานความยืดหยุนผอนปรน ดานการมองภาพรวมองคกร
ดานการตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน ดานการสืบเสาะหาขอมูล ดานการทํางานเชิงรุก ดานการคิดวิเคราะห
2.2 ความตองการจําเปนดานสมรรถนะประจําสายงานที่ตองการพัฒนา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
โดยเรียงลําดับรายดานจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานศิลปะการสื่อสารจูงใจ ดานการมองภาพรวมองคกร ดานการ
สืบเสาะหาขอมูล ดานความยืดหยุนผอนปรน ดานการทํางานเชิงรุก ดานการตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน
ดานการคิดวิเคราะห
โดยภาพรวมความตองการจําเปนดานสมรรถนะประจําสายงานในปจจุบันและที่ตองการพัฒนา อยูในระดับมาก
ที่สุด โดยเฉพาะดานศิลปะการสื่อสารจูงใจ อาจกลาวไดวา ผูใหบริการหองสมุดตองมีความเขาใจในความตองการของ
ผูรับบริการและใหบริการดวยความเอาใจใส มีมนุษยสัมพันธที่ดี รวมถึงจะตองมีการนําเสนอขอมูลทรัพยากรสารสนเทศที่
มีใหบริการในหองสมุดไดอยางถูกตอง มีการปรับรูปแบบการใหบริการตามความตองการสารสนเทศของผูรับบริการ
อีกทั้งการสื่อสารเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางยิ่งในการติดตอประสานงานระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ การสื่อสารที่
ดีทําใหสามารถลดปญหาหลายๆ อยางที่เกิดขึ้นจากความขัดแยง ความไมเขาใจ ทัศนคติเชิงลบอันมีผลกระทบตอการ
ใหบริการโดยตรง นอกจากนี้ความสามารถทางการสื่อสารเพื่อสื่อความหมายไดอยางถูกตองจะชวยใหเกิดความเขาใจอัน
ดีระหวางบุคลากรกับองคกร ระหวางบุคลากรดวยกันและชวยสงเสริมพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ อัญมณี ศรีวัชรินทร (2553, หนา 93) ไดศึกษาเรื่อง สมรรถนะตามสายงานบริการของบรรณารักษ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผลการศึกษา พบวา สมรรถนะดานสวนบุคคล
ของบรรณารักษตามสายงานบริการ ที่ตองการพัฒนาในระดับมาก คือ ความสามารถทางดานการสื่อสาร สามารถพูด ฟง
อาน เขียน ภาษาอังกฤษ ไดเปนอยางดี เพราะปจจุบันบทบาทของบรรณารักษบริการสารสนเทศตองปรับเปลี่ยนไปตาม
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม ภาษา เพื่อรองรับการใหบริการตามความตองการของผูรับบริการใหเกิดความพึง
พอใจสูงสุด บุษราภรณ อัครนิธิยานนท (2545, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นและความคาดหวังของผูบริหารและ
บรรณารักษตอความสามารถของบรรณารักษหองสมุดเฉพาะผลการศึกษา พบวา สมรรถนะดานทักษะการสื่อสาร การมี
มนุษยสัมพันธที่ดีในการใหคําแนะนําแกผูอื่นดวยอัธยาศัยมาตรี เต็มใจชวยเหลือผูอื่น และยกยองชมเชยใหเกียรติผูอื่นดวย
ความจริงใจ บรรณารักษบริการจําเปนตองมีทักษะในการสื่อสารกับผูใช เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงตามความตองการ และ
นําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบัติ
1.1 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ควรจัดใหมีโครงการใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามกรอบสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงาน เพื่อที่จะชวยใหบุคลากร
รูจักและเขาใจเกี่ยวกับเรื่องสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางแทจริงและถือปฏิบัติใหไดผลงานที่ดีและมีคุณภาพ
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1.2 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ควรมีการวางแผนในการพัฒนาการใหบริการที่
เปนเลิศ เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความสามารถในการนําไปใชในเชิงปฏิบัติไดอยางมีศักยภาพ
1.3 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ควรมีทุนสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอ
เพื่อพัฒนาตนเองทั้งในดานทักษะการสื่อสารใหสามารถฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ รวมถึงทันตอสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ ที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะในการพัฒนาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใหบริการของบรรณารักษ หรือผู
ปฏิบัติหนาที่ใหบริการของหองสมุด
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะตามสายงานบริการของหองสมุด สถาบันอุด มศึกษาในกํากับของรัฐใน
ระดับประเทศ เพื่อนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสมรรถนะการใหบริการของผูปฏิบัติหนาที่ใหบริการของหองสมุดใหมีความ
สอดคลองและตรงตามสายงานมากขึ้น
3. ควรมีการประชุมวิพากษกลุมยอย (Focus Group) เพื่อนําขอมูลสารสนเทศจากการวิจัยในครั้งนี้เพื่อนําไปสู
การประยุกตใชไดอยางแทจริง
4. การศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษาไมไดทําการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล เนื่องดวยมีขอจํากัดในเรื่องเวลาที่ทําการเก็บขอมูลจากประชากรที่ใชในการศึกษา หากมีการศึกษาในเรื่อง
เกี่ยวกับสมรรถนะของผูใหบริการหองสมุดในครั้งตอไป ควรตองมีการตรวจสอบหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวย
เพื่อหาคาความเที่ยง หรือความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ ความพึงพอใจและความ
คาดหวังของผูใชบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ กลุมตัวอยางไดแก ผูใชบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา จํานวน
392 คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางอยางงาย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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 นับเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญที่ตอการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งสารสนเทศนั้นถูกนํามาใชเปน
ขอมูลในการวางแผน กําหนดนโยบาย และตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการพัฒนาประเทศ ในดานการศึกษา
นั้น หองสมุดถือวาเปนแหลงรวบรวมขอมูล ขาวสาร ความรู เอกสารวิชา หนังสือ ตําราเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน
การคนควาวิจัย สําหรับนิสิตนักศึกษาและอาจารย เพื่อที่นิสิตนักศึกษาจะใชขอมูลดังกลาวในการศึกษาและการประกอบ
อาชีพในอนาคต การบริการทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดเปนหัวใจสําคัญของหองสมุดที่จะตอบสนองความตองการ
ของผูใช เพื่อใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว และสามารถเพิ่มพูนความรู และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการศึกษา
และการประกอบอาชีพ (สุนี เลิศแสวงกิจ และพิศิษฐ กาญจนพิมาย. 2546 : 8) แตอยางไรก็ตามความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการตางๆ สงผลใหหองสมุดตองไดรับการพัฒนา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานหองสมุดเพื่อชวยเหลือ และสนับสนุนใหผูใชไดรับบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศรวดเร็ว และผูใชเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ห อ งสมุ ด หรื อ ศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จั ด ตั้ ง ขึ้ น ภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบดวย 4 สวนงาน คือ งานธุรการ งานพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ และงานหองสมุดสาขา ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษามีภารกิจหลักในการใหบริการ
สารสนเทศเพื่อการศึกษา คนควา วิจัย อันเปนการสงเสริม และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในดานการเรียนการ
สอน วิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศรวมถึง
หนังสื อ งานวิจัย วิทยานิพ นธ สื่อโสตทัศนวัส ดุ โดยใชระบบหองสมุด อัตโนมัติ การคนควาหาความรูจากทรัพ ยากร
สารสนเทศทุกประเภททั้งภายในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา และแหลงขอมูลอื่นๆ การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
จากคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เพื่อใหผูใชบริการสามารถสืบคนทรัพยากรสารสนเทศตามตองการไดอยางสะดวก รวดเร็ว
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ยิ่ ง ขึ้ น อนึ่ ง ศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษาได พ ยายามพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบงานบริ ก ารประเภทต า งๆ ตาม
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนการศึกษายุคใหม และตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนไปของผูใชบริการ
เพื่อสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการ การประเมินคุณภาพการบริการดานทรัพยากร
สารสนเทศจึ งเปน พันธกิ จที่สํา คัญสํา หรับศู นยบรรณสารและสื่อการศึกษา ที่จ ะไดท ราบว าคุณภาพการบริก ารดา น
ทรัพยากรสารสนเทศนั้นสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดมากนอยเพียงใด การที่จะไดขอมูลเกี่ยวกับ
คุณภาพของบริการจึงมีความจําเปนที่จะตองรับฟงความคิดเห็นจากผูใชบริการ และสิ่งที่จะประเมินผลคุณภาพการบริการ
ดานทรัพยากรสารสนเทศนั่น คือ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผูใชบริการ ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือที่ใชวัดคุณภาพ
การบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา อันจะนําซึ่งผลการศึกษาที่สามารถใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน อนึ่งการประเมินคุณภาพการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศจะเปนตัวชี้วัดคุณภาพผลการ
ดําเนินงานของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดเปนอยางดี

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย

พะเยา
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
3. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผูใชบริการตอการใหบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิด

1.
2.
3.
4.

ตัวแปรอิสระ
เพศ
อายุ
ประเภทของ
ผูใชบริการ
ประเภทของบริการที่
ใชบริการ

ตัวแปรตาม
1. วัดคุณภาพบริการดาน
ทรัพยากรสารสนเทศ

คุณภาพบริการ

2. วัดความพึงพอใจบริการดาน

ดานทรัพยากร

ทรัพยากรสารสนเทศ
3. วัดความคาดหวังบริการดาน
ทรัพยากรสารสนเทศสนเทศ
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สารสนเทศ

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 19,467 คน บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา
จํานวน 1,425 คน ที่ใชบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา กลุมตัวอยาง ประกอบดวยนิสิต
ระดับปริญญาตรีและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 392 คน ซึ่งไดมาจากกําหนดกลุมตัวอยางโดยการใชการ
สุมตัวอยางอยางงาย การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ (Percentage)
คาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการคํานวณจากสูตรของ
ทาโร ยามาเน (Taro Yamaane)
สูตร n
=
N
1+Ne2
เมื่อ
n
คือ
จํานวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง
N
คือ
จํานวนหนวยทั้งหมด หรือ ขนาดของประชากรทั้งหมด
E
คือ
ความคาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง (sampling error) ในที่นี้ จะกําหนดเทากับ + / 0.05 ภายใตความเชื่อมั่น 95% จึงแทนคาสูตรไดดังนี้
n
=
20.892
= 392 คน
1+ 20,892(0.05)2
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความคาดหวังการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
มาตรสวนประมาณคา (Ratting Scale) แบงออกเปน 5 ระดับดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545, หนา 103)
5
หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นดวยมากที่สุด
4
หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นดวยมาก
3
หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นดวยปานกลาง
2
หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นดวยนอย
1
หมายถึง ระดับความคิดเห็น เห็นดวยนอยที่สุด

ผลการศึกษา
จากผลการศึ ก ษา เรื่ อ ง การประเมิ น คุ ณ ภาพบริ ก ารด า นทรั พ ยากรสารสนเทศของศู น ย บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการสํารวจความคิดเห็นของนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 392
คน และไดรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับการกรอกขอมูลที่สมบูรณ และไดรับคืนมา จํานวน 310 ชุด โดยสรุปผลการศึกษา
ไดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 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 จากการศึกษาครั้งนี้ นิสิตระดับปริญญาตรี และบุคลากร มหาวิทยาลัย
พะเยา ที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา 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 จากการศึกษาครั้งนี้ นิสิตระดับปริญญาตรี และบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แตกตางกัน (p>0.05)
3. ประเภทของผูใชบริการ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนิสิต จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ
64.5 บุคลากร จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 34.8 และอื่นๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.6 จากการศึกษาครั้งนี้
นิสิตระดับปริญญาตรี และบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการดาน
ทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แตกตางกัน (p>0.05)
4. ประเภทของบริการที่ใชบริการ 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
อิเล็กทรอนิกสจากเว็บไซต จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 33.2 ใชบริการหองคนควากลุม จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ
31.0 และใชบริการยืมระหวางหองสมุด จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 15.5 อื่นๆ จํานวน 51คนคิดเปนรอยละ 16.5 จาก
การศึกษาครั้งนี้ นิสิตระดับปริญญาตรี และบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ใชบริการประเภทบริการตางกันมีความคิดเห็น
ตอคุณภาพการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แตกตางกัน
(p>0.05)
ตอนที่ 2 คุณภาพการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
1. จากศึกษาคุณภาพดานการบริการทรัพ ยากรสารสนเทศ พบวาคุณภาพดานการบริการทรัพ ยากร
สารสนเทศอยูในระดับมาก ( x 4.10) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา มีระบบการจัดหา จัดเก็บที่ได
มาตรฐาน ( x 4.31) รองลงมา คือ ความนาเชื่อถือของทรัพยากรสารสนเทศ ( x 4.25) ระยะเวลาที่รอคอยเพื่อใหได
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) มีฐานขอมูลเฉพาะดานครบทุกสาขาวิชา ( x 4.01) ทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลาย ( 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) บริการนําหนังสือขึ้นชั้นและจัดชั้นหนังสือ ( 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
พื้นที่อาน ( x 3.72) บริการแนะนําการใชบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา และบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
(Self-Access Center) มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x 3.65)
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบริการตอการใหบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ
1. ความพึงพอใจการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ พบวา อยูในระดับมาก ( x 3.86) โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยพบวา เว็บไซตของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีการปรับปรุงใหทันสมัย (

x

4.03)

รองลงมา คื อ สามารถค น หาทรั พ ยากรสารสนเทศได ง า ย และสะดวก รวดเร็ ว ( x 3.97) การจั ด เรี ย งทรั พ ยากร
สารสนเทศบนชั้นคนหางาย และสะดวก รวดเร็ว ( x 3.94) ฐานขอมูลที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ใหบริการมี
ประโยชนและนาสนใจ ( x 3.92) เครื่องมือสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ(OPAC) สามารถเขาถึงและสืบคนไดงาย ( x 3.91)
มีทรัพยากรสารสนเทศใหมออกใหบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และสามารถสืบคนฐานออนไลนไดจากภายนอกศูนยบรรณ
สารและสื่อการศึกษา เชน ที่บาน และอื่นๆ เปนตน มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x 3.88) ระบบการสืบคน และบริการฐานขอมูล
ตางๆ คนหาสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ( x 3.87) วารสาร หนังสือพิมพที่ทางศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
บอกรับตรงตอความตองการ ( x 3.86) สารสนเทศหรือทรัพยากรสารสนเทศที่ไดรับตรงตอความตองการ ( x 3.83)
ทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนเพียงพอกับความตองการ ( x 3.79) มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพียงพอตอการเรียน การ
สอน การวิจัย ( x 3.77) ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการตรงตอความตองการ ( x 3.76) และทรัพยากรสารสนเทศมี
ความทันสมัย ( x 3.65)
2. ความคาดหวังการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ พบวา อยูในระดับมาก ( x 3.77) โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยพบวา ควรมีหนังสือพิมพภาษาตางประเทศที่หลากหลาย ( x 3.88) รองลงมา คือ การจัดเก็บ
หนังสือ วารสาร และสื่อตางๆ สามารถคนหาไดสะดวก และควรมีหนังสือ วารสาร เอกสาร ซีดี-รอม เปนตน ที่มีเนื้อหา
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
อางอิง ควรมีเนื้อหาที่ทันสมัยและหลากหลาย ( x 3.74) การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ สะดวก รวดเร็ว ( x 3.71) ควรมี
การแนะนํ า หนัง สื อ และสื่ อ ใหม ๆ ที่ มี ภายในศู นย บ รรณสารและสื่ อการศึ ก ษา ( x 3.69) และเพิ่ม จํ านวนทรั พ ยากร
สารสนเทศที่ทันสมัยทุกประเภทใหตรงตอความตองการ ( x 3.68)

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
ผลการศึกษา การประเมินคุณภาพการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ตอการดําเนินงานของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ควรมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการ
ดานทรัพยากรสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพไดดีขึ้น ดังนี้
1. ผูใชบริการมีความตองการใหทางศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ควรมีตูยืม-คืน อัตโนมัติเพื่อสะดวก
ในการใชบริการ
2. ผูใ ช บริ ก ารมี ความต อ งการ หนั ง สื อ วารสาร หนั ง สื อพิ ม พ เป น ต น ที่ ต อบสนองความต องการของ
ผูใชบริการ โดยเปดโอกาสใหผูใชบริการไดเสนอแนะรายชื่อ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ ในการสั่งซื้อ ทางหนาเว็บศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึ ก ษา เรื่ อ ง การประเมิ น คุ ณ ภาพบริ ก ารด า นทรั พ ยากรสารสนเทศของศู น ย บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา สามารถอภิปรายผลดานคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความคาดหวังการบริการดานทรัพยากร
สารสนเทศ ไดดังนี้
1. ดานคุณภาพบริการทรัพยากรสารสนเทศ ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบวา คุณภาพบริการดานทรั พยากร
สารสนเทศมี ร ะบบการจั ด หา จั ด เก็ บ ที่ ไ ด ม าตรฐาน และทรั พ ยากรสารสนเทศที่ เ พี ย งพอกั บ ความต อ งการ เข า ถึ ง
ทรัพยากรสารสนเทศไดอยางสะดวกและรวดเร็ว มีคุณภาพบริการทรัพยากรสารสนเทศแตกตางกัน และใชเปนขอมูลใน
การตัดสินคุณภาพบริการทรัพยากรสารสนเทศ พรอมทั้งปรับปรุงบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ และศึกษาปญหาที่
ผูใชบริการประสบเมื่อใชบริการ ทั้งนี้ศึกษาจากผูใชบริการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา คือ นิสิต และบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นฤตย นิ่มสมบุญ และฮารุกิ นางาตะ ไดศึกษาเรื่อง การประเมิน
คุณภาพการบริการของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา ทรัพยากรที่สมบูรณ เขาถึงไดอยางสะดวก โดย
ศึกษาจากผูใชบริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทาพระจันทร และศูนยรังสิต จํานวน 4 กลุม คือ อาจารย
นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดั บปริญญาตรี พบวา ความคาดหวัง ของผูใชบริการหองสมุด
เกี่ยวของกับสถานที่หองสมุดในฐานะที่เปนสถานที่สําหรับศึกษาอยางมีสมาธิ ทรัพยากรหองสมุดและการรับประกันความ
นาเชื่อถือ และความรูของผูใชบริการผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา นอกจากหองสมุดจะประกอบไปดวย ทรั พยากรที่
สมบูรณ เขาถึงไดสะดวกและสถานที่ที่เงียบสงบทําใหผูใชและหองสมุดสามารถรับประกันความเที่ยงตรงและความถูกตอง
ในเรื่องขอมูลสวนตัวของผูใช
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2. ดานคุณภาพบริการของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ผลการศึกษาในครั้งนี้ 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) บริการพื้นที่อาน บริการแนะนําการใชบริการศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา และบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Access Center) พบวา ผูใชบริการมีการใชบริการแตกตางกัน
14 ดาน ยกเวนบริการแนะนําการใชศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา และบริการศูนยเรียนรูดวยตนเองที่ไมแตกตางกัน
โดยสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วงเดือน เจริญ (2553) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบริการที่
มีตอบริการสารสนเทศของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยศึกษาบริการดานตางๆ 8 ดาน ไดแก บริการยืม-คืน
บริการหนังสือจอง บริการตอบคําถามและชวยการคนควา บริการแนะนําการใชหองสมุด บริการวิทยานิพนธ บริการ
หนังสืออางอิง บริการรับฝากของ และการจัดที่นั่งอานหนังสือ พบวาอาจารยและนิสิตมีความพึงพอใจในการใชบริการ
แตกตางกัน 7 ดาน ยกเวน บริการตอบคําถามและชวยคนควาที่ไมแตกตางกัน และมีความคาดหวังบริการทุกดานไม
แตกตางกัน
3. ดานความพึงพอใจรบริการดานทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ผลการศึกษาใน
ครั้งนี้ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจมาก คือ เว็บไซตของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มีการปรับปรุงใหทันสมัย
รองลงมา สามารถคนหาทรัพยากรสารสนเทศไดงายและสะดวกรวดเร็ว การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นคนหา
งายและสะดวก รวดเร็ว ฐานขอมูลที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหบริการมีประโยชนและนาสนใจ เครื่องมือสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศ(OPAC)สามารถเขาถึงและสืบคนไดงาย มีทรัพยากรสารสนเทศใหมออกใหบริการเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง สามารถสืบคนฐานออนไลนไดจากภายนอกศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา เชน ที่บาน และอื่นๆ ระบบการ
สืบคนและบริการฐานขอมูลตางๆ คนหาสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ วารสาร หนังสือพิมพที่ทางศูนยบรรณสาร
และสื่ อการศึกษา บอกรับตรงตอความตองการ สารสนเทศหรื อทรัพ ยากรสารสนเทศที่ไดรับตรงตอความตองการ
ทรัพยากรสารสนเทสมีจํานวนเพียงพอกับความตองการ มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพียงพอตอการเรียน การสอน การ
วิจัย ทรัพยากรสารสนเทศมีจํานวนที่ใหบริการตรงกับความตองการ ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย ตามลําดับ
พรอมกั นนี้ศูน ยบรรณสารและสื่อ การศึ กษา ยัง ตองปรับปรุง พัฒ นาทรัพ ยากรสารสนเทศ กระบวนการขั้น ตอนการ
ใหบริการ บุคลากรผูใหบริการ อาคารสถานที่ เพื่อทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี และสะดวกในการสืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศ และคุณภาพ ความพึง พอใจที่ดีในการใหบริการใหเป นที่ยอมรับของทุกคน โดยสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ รุจิรา เหลืองอุบล และน้ําลิน เทียมแกว (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการของ
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ดานที่ 1 ทรัพยากรหองสมุด ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพ
การบริการมากที่สุด คือ วารสารหนังสือพิมพ สื่อโสต สื่ออิเล็กทรอนิกส หนังสือ ตํารา ผลงานทางวิชาการ ครอบคลุมกับ
ความตองการ ดานที่ 2 กระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ผูใชบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ สิทธิในการเขาใช
บริการ มีแบบฟอรมการขอใชบริการตางๆ ที่พรอมใหบริการ ดานที่ 3 เจาหนาที่ผูใหบริการ ผูใชบริการมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ การตรวจผูใชบริการบริเวณประตูเขา-ออก ใหบริการดวยความรวดเร็ว ฉับไว ใหคําแนะนําและชวยเหลือใน
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การใหบริการ ดานที่ 4 สถานที่/สิ่งอํานวยความสะดวก ผูใชบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีแผนปายบอกหมวกหมู
ที่ชั้นหนังสือสะดวกตอการคนหา มีที่นั่งจัดไวอยางเปนระเบียบเพียงพอพรอมใชบริการ และมีแผนปายบอกประเภทของ
สิ่งพิมพที่ชัดเจน ดานที่ 5 การประชาสัมพันธ ผูใชบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เอกสารแนะนําการใชบริการมี
ความครบถวนชัดเจน มีชองทางในการเสนอแนะขอคิดเห็นหลากหลาย เว็บไซตสํานักวิทยบริการมีขอมูลที่ถูกตองชัดเจน
4. ดานความคาดหวังบริการดานทรัพยากรสารสนเทศ ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบวา ผูใชบริการมีความคาดหวัง
มาก คือ ควรมีหนังสือพิมพภาษาตางประเทศที่หลากหลาย รองลงมา การจัดเก็บหนังสือ วารสารและสื่อตางๆสามารถ
คนหาไดสะดวก ควรมีหนังสือ วารสาร เอกสาร ซีดี-รอม ที่มีเนื้อหาเต็มรูป(Full Text) หนังสือแตละสาขาวิชามีความ
ทันสมัยและหลากหลาย ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสมีความทันสมัยและหลากหลาย วารสาร หนังสือพิมพมีความ
ทันสมัยและหลากหลาย ควรมีหนังสือประเภทบันเทิงคดีมีความทันสมัยและหลากหลาย หนังสืออางอิงควรมีเนื้อหาที่
ทันสมัยและหลากหลาย การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศสะดวก รวดเร็ว ควรมีการแนะนําหนังสือและสื่อใหมๆ ที่มีภายใน
ศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา เพิ่ ม จํ า นวนทรั พ ยากรสารสนเทศที่ ทั น สมั ย ทุ ก ประเภทให ต รงต อ ความต อ งการ
ตามลํ า ดั บ พร อ มกั น นี้ ศู น ย บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา ยั ง ต อ งจั ด หาทรั พ ยากรสารสนเทศใหม ๆ และทั น สมั ย ที่
หลากหลาย เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู ที่ตอบสนองกับความตองการของผูใชบริการและปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พิมล เมฆสวัสดิ์ (2549) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินคุณภาพ
การบริการของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับบริการที่คาดหวังโดยรวม
อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากที่สุดตามลําดับดังนี้ หองสมุดคือแหลงคนควา การเขาถึง
สารสนเทศ การควบคุมสารสนเทศ และความรูสึกที่มีตอบริการ สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับบริการที่ไดรับจริงโดย
รวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากตามลําดับดังนี้ การเขาถึงสารสนเทศ ความรูสึกที่มีตอ
บริการ การควบคุมสารสนเทศ และหองสมุดคือแหลงคนควา เมื่อพิจารณาคุณภาพบริการจากความแตกตางของบริการ
ที่คาดหวัง และบริการที่ไดรับจริง พบวา ชองวางของบริการที่ไดรับจริงต่ํากวาบริการที่คาดหวังในทุกดาน และมีคาเปนลบ
แสดงวาคุณภาพการบริการอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุง เนื่องจากไมเปนไปตามความคาดหวังของผูใชบริการ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรปรับปรุงคุณภาพการใหบริการที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูใชบริการอยางตอเนื่องและเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด
2. ควรมีการประเมินคุณภาพการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศอยางตอเนื่อง เพื่อการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการบริการดานทรัพยากรสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการปรับตัวในปจจุบันของกิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกใน
จังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในการศึกษาใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากการตรวจ
เอกสาร(Document Research) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูประกอบการกิจการขนสงรถบรรทุก
ในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 40 ราย และวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา กิจการขนสงโดย
รถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหม มีการปรับตัวในการบริหารจัดการมาอยางตอเนื่องซึ่งเกี่ยวของกับการบริหารจัดการภายใน
ดานเงินลงทุนมากกวาการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภายนอก จุดแข็งของกิจการที่สําคัญคือ การมีฐานลูกคาที่ดีสงผลให
กิจการดํารงอยูไดภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงแมจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ในปพ.ศ.2540 ที่ผานมา สําหรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผูประกอบการสวนใหญมีแนวทางในการปรับตัวคือการบริหารจัดการแรงงานที่ตองใชแรงงาน
จากประเทศเพื่อนบานเปนหลัก การวางแผนดานตนทุนที่เกี่ยวของกับการขนสงซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและมุง
รักษาฐานลูกคาของตนเองมากกวาจะเขาสูการแขงขัน และหากมีบริษัทตางชาติเขามาลงทุนมากขึ้น ก็คาดการณวา
หนวยงานที่เกี่ยวของจะมีแนวทางที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุก
คําสําคัญ: การปรับตัว,ขนสงสินคาโดยรถบรรทุก,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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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
เพื่ออุตสาหกรรม, 2552 อางใน อรชุมา หนูนอย, 2554: 1) เมื่อพิจารณาถึงระบบการขนสงที่สําคัญของประเทศไทยพบวา
ประกอบดวย การขนสงทางถนน การขนสงทางราง การขนสงทางน้ํา และการขนสงทางอากาศ ซึ่งรูปแบบการขนสงที่
ไดรับความนิยมมากที่สุด คือการขนสงทางถนนที่สวนใหญใชรถบรรทุกในการขนสงเปนการขนสงรูปแบบนี้มีความสําคัญ
ในทางเศรษฐกิจการคาของไทยมานาน (อรชุมา หนูนอย, 2554: 2)
จากการที่ประเทศไทยลงนามเขารวมเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียนและมีกําหนดเปดการคาเสรีในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) อยางเปนทางการในปพ.ศ. 2558 ประเทศไทยจึงไดรับบทบาทสําคัญในการเปนศูนยกลางในการ
ขนสงสินคาและการเดินทางของผูคนในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน อีกทั้งยังมีการกลาวถึงการเปดเสรีโลจิสติกสภายใต
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหเกิดความตื่นตัวในเรื่องดังกลาว ประกอบกับมีการคาดการณวา ธุรกิจไทยจะ
เสี ย เปรี ย บในแง ข องการแข ง ขั น เพราะในป จ จุ บั น ต น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส ข องไทยค อ นข า งสู ง แม ป 2554 ที่ ผ า นมา มี ก าร
วางเปาหมายในการลดตนทุนโลจิสติกสใหเหลือ 16% ตออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ(GDP) แตปจจุบันก็ยังไม
ประสบผลสําเร็จ ตนทุนโลจิส ติกสข องไทยยัง คงอยูที่ 18.6% เมื่อพิจารณาตนทุนโลจิส ติกสข องชาติในอาเซียน เชน
ประเทศมาเลเซีย ตนทุนโลจิสติกสอยูที่ 13% สิงคโปร 7% สวนในภูมิภาคเอเชีย อินเดียอยูที่ 13% ญี่ปุน10.5% ขณะที่กลุม
ประเทศในแถบยุโรป เฉลี่ยอยูที่ 11% และสหรัฐ อยูที่ 9.5% ยิ่งไปกวานั้นผูประกอบการในธุรกิจโลจิสติกสของไทยกวา
70% เปนผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก(หรือSMEs) ( ชัชชาติ สิทธิพันธุ,2555:1) เรื่องตนทุนโลจิสติกสจึงมองวาเปน
จุดออน หากมีการเปดเสรีทางการคาอยางเสรีเต็มรูปแบบและในป2558ปลอยใหทุนตางชาติเขามาลงทุนในไทย ยอม
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สงผลให SMEs จํานวนมากรวมถึงผูประกอบการขนสงไดรับผลกระทบทั้งในดานการแขงขันและการเติบโต (ชิดชัย บัวผาย
, 2555: 2)
จังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางของการคมนาคมขนสงสินคาทั้งภายในและภายนอกประเทศของภาคเหนือตอนบน
ซึ่งปรากฏชัดเจนมาตั้งแตป พ.ศ.2524 โดยรูปแบบการขนสงสินคาในเขตภาคเหนือที่ไดรับความนิยมใชบริการมากคือ การ
ขนสงสินคาทางบก โดยเฉพาะรถยนตบรรทุก การขนสงสินคาทางน้ําและทางอากาศไมคอยไดรับความนิยมในภาคเหนือ
เทาที่ควร เพราะการขนสงสินคาทางอากาศโดยเครื่องบินมีอัตราคาขนสงที่สูงมาก และสินคาที่ขนสงตองมีลักษณะเบา
และมูลคาสูง สวนการขนสงสินคาทางน้ําโดยเรือบรรทุกสินคามักขนสงสินคาระหวางกรุงเทพถึงจังหวัดนครสวรรค อีกทั้ง
ไมสามารถทําการขนสงไดตลอดทั้งป เนื่องจากปญหารองน้ําตื้นเขิน สําหรับการขนสงสินคาทางรถไฟ มีขอจํากัด คือ
สามารถขนสงสินคาในพื้นที่ที่มีรางรถไฟเขาไปถึง เนื่องจากรถไฟวิ่งไดเฉพาะบนรางและสามารถขนสงสินคาไดตามสถานี
ที่จอดรับ-สง เทานั้น ซึ่งขอจํากัดดังกลาวทําใหการขนสงสินคาโดยรถไฟไดรับความนิยมนอยกวาการขนสงสินคา โดย
รถยนตบรรทุก ประกอบกับการลงทุนในธุรกิจรถยนตบรรทุกผูลงทุนสามารถเริ่มดําเนินธุรกิจไดงายเพียงขออนุญาต
ประกอบการขนสงและเมื่อไดรับอนุญาตก็มีสิทธิดําเนินการไดอยางอิสระ หากสามารถรถยนตบรรทุกจึงสามารถประกอบ
กิจการไดทันที โดยไมตองลงทุนในดานการสรางถนนเอง เนื่องจากเปนบริการดานสาธารณูปโภคที่รัฐบาลเปนผูลงทุน เปน
เหตุใหมีผูผูประกอบการเขามาลงทุนในธุรกิจขนสงสินคาทางบกดวยรถบรรทุกมากมาย (สายพิณ เครือคลาย, 2535:
5-6)
สําหรับผูประกอบการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหมในปจจุบัน แบงออกเปน 3 กลุม คือ (1) กลุมที่
มีโกดังสินคาและรถบรรทุกเปนของตนเอง (2) กลุมที่มีโกดังสินคาแตไมมีรถบรรทุก และ (3) กลุมมีรถบรรทุกรับจางขนสง
สินคาแตไมมีโกดังสินคา ซึ่งผูประกอบการทั้ง 3 กลุมสวนใหญเปนผูประกอบการรายยอยและเปนกิจการในครอบครัวทั้งที่
ดําเนินกิจการมานานรวมถึงบางรายที่กําลังเขาสูธุรกิจ ดังนั้นหากมีการเปดเสรีทางการคาในป2558นี้ ผูประกอบการ
เหลานี้ยอมหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองเผชิญรวมกันตอสถานการณปญหาขางตนโดยมีปจจัยที่จะกระทบทั้งทางตรง คือ การ
เปดเสรีโลจิสติกสที่ไทยมีตนทุนคอนขางสูง รวมถึงปจจัยที่จะกระทบทางออม เชน การเคลื่อนยายแรงงานเสรีในอาเซียน
เปนตน หากไมมีการเตรียมความพรอมของผูประกอบการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหม ผูประกอบการ
เหลานี้ตองไดรับผลกระทบทางลบทั้งในดานตนทุน แรงงาน และการแขงขันมากขึ้น จึงเปนสาเหตุที่ทําใหผูวิจัยมีความ
สนใจและตั้งคําถามการวิจัยวา สภาพการปรับตัวในปจจุบันของกิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหม
สามารถรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดหรือไม

วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาสภาพการปรับตัวในปจจุบันของกิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับการเขา
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการศึกษาสภาพการปรับตัวในปจจุบันของกิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เครื่องมือการวิจัยใชการตรวจเอกสาร(Document Research)และการสัมภาษณเชิงลึก
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(In-Depth Interview) ผูประกอบการกิจการขนสงรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 40 ราย การวิเคราะหขอมูลใชการ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา(Content Analysis)
ขอบเขตดานเนื้อหา คือ เพื่อศึกษาสภาพการปรับตัวในปจจุบันของกิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกในจังหวัด
เชียงใหมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ขอบเขตประชากร คือ ผูประกอบการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหม
ขอบเขตดานพื้นที่ คือ ธุรกิจขนสงสินคาโดยรถบรรทุกภายในจังหวัดเชียงใหม

ผลการศึกษา
สภาพการปรั บ ตั ว ในป จ จุ บั นของกิ จ การขนส ง สิ น ค า โดยรถบรรทุ ก ในจั ง หวั ด เชี ยงใหม เ พื่ อ รองรั บ การเข า สู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา ในสว นของพัฒ นาการของกิจการ ผูประกอบการขนสง โดยรถบรรทุกในจัง หวัด
เชียงใหมนั้นมีพัฒนาการตอเนื่องมาจากการขนสงสินคาโดยรถไฟจากกรุงเทพมายังจังหวัดเชียงใหม ซึ่งในอดีตกอน
สงครามโลกครั้งที่ 2 รถไฟมีบทบาทเปนอยางมากในการขนสงสินคาจากกรุงเทพมายังจังหวัดเชียงใหม ในขณะที่การ
ขนสงในจังหวัดเชียงใหมใชลอเกวียนเปนหลักในการขนสงสินคา โดยเฉพาะการขนสงสินคาทางการเกษตรจากพื้นที่รอบ
นอกเขามายังตัวเมืองเชียงใหม และขนสินคาอุปโภคบริโภคจากตัวเมืองเชียงใหมไปยังพื้นที่รอบนอกโดยมีตลาดประตู
เชียงใหมเปนศูนยกระจายสินคา และมีถนนเจริญเมืองเปนจุดจอดลอเกวียนที่รับจางขนของอยูเปนจํานวนมาก จุดเปลี่ยน
สําคัญมาจากเหตุการณการโจมตีเสนทางรถไฟ สถานีรถไฟในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหกิจการไดรับความเสียหาย
เปนอยางมาก ประกอบกับชวงหลังทศวรรษที่ พ.ศ. 2510 ไดมีการกอสรางถนนทําใหมีการนํารถยนตและรถจักรยานยนต
มาใชกันมากขึ้น กลุมคนจีนเปนกลุมผูประกอบการกลุมแรกที่เริ่มนํารถบรรทุกมาขาย และนํามารับจางขนสงสินคาจากตัว
เมืองเชียงใหมไปยังพื้นที่รอบนอก รวมทั้งการขนสงจากกรุงเทพมายังเชียงใหมดวย โดยสมัยนั้นเรียกกันวา “รถคอกหมู”
และในชวงนี้เองที่กิจการการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกเติบโตขึ้นซึ่งเปนชวงเวลาที่การขนสงสินคาโดยรถไฟซบเซาลง
ประกอบกับราชการหามไมใหใชลอเกวียนขนสงสินคาเขามาในเขตตัวเมืองดานในของเมืองเชียงใหม สงผลใหการขนสง
โดยรถบรรทุกเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง
ปจจุบันผูประกอบการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหมแบงออกเปน 3 กลุมตามชวงเวลาการกอตั้ง
ไดแก (1)
กลุมผูประกอบการยุคบุกเบิก ซึ่งสวนใหญเปนชาวจีน เชน เมงไถขนสง รวมทั้งบริษัท นิ่มซี่เส็ง ที่เปน
ผูประกอบการขนสงรายใหญของจังหวัดเชียงใหม (2) กลุมผูประกอบการยุคกลาง คือ กลุมผูประกอบการที่เปนลูกหลาน
ชาวจีนที่ขยายกิจการ หรือสืบทอดกิจการมาจากครอบครัว เชน สหะหลมสักขนสง และ (3) กลุมผูประกอบการรายใหม
สวนใหญเปนผูประกอบการที่มาจากตางพื้นที่เขามาดําเนินกิจการในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนอยาง
มาก ทั้งนี้ผูประกอบการในกลุมบุกเบิก และยุคกลางเปนผูประกอบการที่รูจักมักคุนกันเปนอยางดี และประกอบกิจการ
แบบเจาของคนเดียวมาโดยตลอดตั้งแตเริ่มกอตั้ง เนื่องจากมีความสะดวกในการเริ่มตนประกอบการ โดยกลุมผูประกอบ
ทั้งสองกลุมนี้ดํารงอยูไดจนถึงปจจุบันดวยการใชการบริหารกิจการดวยความเชี่ยวชาญสวนบุคคลของผูประกอบการแต
ละราย และมีลูกคาที่ใชสายสัมพันธยึดโยงกันมาตังแตกอตั้งมาจนถึงปจจุบัน และลูกคาที่ใชบริการในการขนสงสินคาจะ
ตัดสินใจเลือกใชบริการจากผูประกอบการรายใดรายหนึ่งเปนประจํา
929

“การทํากิจการขนสงดวยรถบรรทุกที่สวนใหญเปนประเภทกิจการเจาของคนเดียว เพราะถาทําเปนบริษัทใหญๆ
นั้นจะตองมีพนักงานหลายฝายเขามาทํางาน และตองไปเจาะตลาดเพื่อหาลูกคารายใหญซึ่งอยางนั้นตองใช
เงินทุนสูง เชน นิ่มซี่เส็ง ที่เปนระบบบริษัทและเปนกิจการขนสงรายใหญของจังหวัดเชียงใหม แตสําหรับการทําเปนกิจการ
รายยอยแบบเจาของคนเดียวก็มีจุดแข็งที่ไดเปรียบระบบบริษัทอยูบาง เชน ถาลูกคาตองการทราบรายละเอียดในการ
ขนสงสินคาถาโทรไปบริษัทใหญจะตองผานขั้นตอน ตองใชคอมพิวเตอร ตองใชเวลากวาจะไดคําตอบ แตสําหรับกิจการ
เจาของรายเดียวที่เปนจุดแข็ง คือ ผูประกอบการขนสงแตละคนจะจดจําลูกคาและรายละเอียดสินคาไดอยางแมนยํา
รวดเร็ว ตอบไดโดยไมตองผานการคนหาดวยคอมพิวเตอร ไมเกิดปญหาวาพนักงานรับเรื่องไมใชคน ๆ เดียวกัน หรือ
โดยเฉพาะการสอบถามขอมูลจากผูแทนฝายขายที่ตองการสอบถามขอมูลของสินคาซึ่งผูประกอบการประเภทรายยอยจะ
ตอบไดอยางทันทวงทีตรงนี้เองที่ทําใหการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกประเภทรายยอยดํารงอยูไดมามากกวา 20 – 30 ป
พัฒนาจนเกิดเปนสายสัมพันธที่บริษัทใหญ ๆ ไมสามารถแขงขันได” (สมจิต สิ่มรัตนสุวรรณ สัมภาษณ วันที่ 5 กุมภาพันธ
2558)
การปรับตัวของกิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหมในระยะแรกของผูประกอบการขนสงสินคา
โดยรถบรรทุ ก ในจั ง หวั ด เชี ย งใหมมี ก ารปรับ ตั ว เกิ ด ขึ้ น ในช ว งป พ.ศ.2536 ที่ เ กิด จากการประสบป ญ หาในการดู แ ล
บํารุงรักษารถบรรทุก ซึ่งเปนรายจายและตนทุนที่สูงมาก ทําใหผูประกอบการรายยอยสวนใหญปรับตัวในการดําเนินการ
โดยเปนการเชื่อมโยงใชบริการจากรถบรรทุกที่ขนสงสินคาการเกษตรโดยเฉพาะ ผัก ผลไม จากจังหวัดเชียงใหม ไปยัง
กรุงเทพ ซึ่งผูประกอบการกลุมนี้ไมตองการเดินทางกลับดวยรถบรรทุกเปลา จึงจับกลุมกันขนสงสินคาจากผูประกอบการ
ขนสงสินคาจากกรุงเทพมายังจังหวัดเชียงใหม ทําใหผูประกอบการขนสงสวนหนึ่งตัดสินใจขายรถบรรทุกและเลือกใช
บริการจากผูเปนเจาของรถบรรทุกที่ขนสงสินคาการเกษตรจากเชียงใหม-กรุงเทพฯแทน
การปรับตัวครั้งที่สองของการประกอบกิจการขนสวนสินคาโดยรถบรรทุกเกิดขึ้นอีกครั้งในชวง ป พ.ศ. 2540
โดยในชวงกอนปพ.ศ. 2540 การขนสงโดยรถบรรทุกมีความเจริญรุงเรือง แตละแหงมีแรงงานตั้งแต 10 – 40 คน แตเมื่อ
เกิดวิกฤติในปพ.ศ. 2540 ผูประกอบการสวนใหญอาจไมไดรับผลกระทบโดยตรง เพราะการขนสงสินคายังดําเนินการได
ประกอบการการเปนผูประกอบการรายยอยรวมทั้งมีสายสัมพันธที่ดีกับผูใชบริการที่ยังสงสินคามายังจังหวัดเชียงใหมทํา
ใหไมไดรับผลกระทบมากนัก แตในชวงหลังปพ.ศ. 2540 เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศฟนตัว เกิดการขยายตัวของกิจการ
ประเภท มินิชอยสสโตร ทําใหหางสรรพสินคาที่จําหนายสินคาประเภทบริโภคขยายสาขามากขึ้น สถานการณนี้ทําใหสินคา
ที่เคยขนสงจากกรุงเทพมายังเชียงใหมผานการใชบริการผูประกอบการขนสงโดยรถบรรทุกเริ่มลดลงมาจําหนายในพื้นที่
แทน ทําใหปริมาณการขนสงสินคาลดลง ผูประกอบการตองปรับตัวตอเหตุการณเปนอยางมาก การปรับตัวที่พบมากที่สุด
คือ การปรับลดจํานวนแรงงานลงใหสมดุลกับจํานวนของปริมาณการขนสงตอเที่ยวที่ลดลงจากกอนหนานั้น
จากการสัมภาษณผูประกอบการกิจการขนสงจํานวน 40 รายสามารถสรุปผลได ดังนี้
1. การปรับตัวของผูประกอบการขนสงโดยรถบรรทุกในปจจุบันนั้นผูประกอบการสวนใหญปรับตัวกับตนทุนการ
ประกอบกิจการ ผูประกอบการที่มีลักษณะเปนเจาของรายเดียวไมสามารถขยายกิจการใหสามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณสินคาได เนื่องจากไมสามารถเขาถึงแหลงทุน และไมไดรับการสงเสริมอยางจริงจังจากหนวยงานของภาครัฐ การ
ปรับตัวจากตนทุนดานการขนสง ทั้งน้ํามันเชื้อเพลิง และอะไหลรถบรรทุกที่ปรับเพิ่มขึ้น เชน ยางรถยนต ซึ่งตองเปลี่ยน
อยางนอยปละ 2 ครั้ง ยางของรถยนตบรรทุกราคามากกวา 10,000 บาทตอเสน ในขณะที่การขนสงในสภาพเสนทางขึ้น
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เขาลาดชันจากจังหวัด เชียงใหมยังจังหวัดแมฮองสอนตองเปลี่ยนยางทุก ๆ 40 วัน และตองบํารุงรักษาระบบหามลอ
และคลัชมากขึ้น เปนตน ซึ่ง ตนทุนในสว นนี้ยัง ไมไดรับการดูแลจากหนว ยงานที่เ กี่ยวของ ในขณะที่ผูประกอบการให
ความสําคัญเปนอยางมากเนื่องจากเปนความปลอดภัยของแรงงานที่ตองขับรถเปนประจํา รวมทั้งความปลอดภัยของ
สินคาที่ตองถึงมือผูรับโดยไมเสียหาย
2.
การปรับตัวดานแรงงานจากประเทศเพื่อนบานแทนแรงงานในทองถิ่น เนื่องจากประชาชนในทองถิ่น
ปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นแทนการเปนแรงงาน สงผลใหผูประกอบการตองปรับตัวเรียนรูกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ใชแ รงงานประเทศเพื่อนบาน เชน ขอกําหนดดานการขึ้น ทะเบียนเปน แรงงานในสถานประกอบการที่ผูประกอบการ
ตองการใหแรงงานไดทดลองงานกอนขึ้นทะเบียน เพราะการขนสงถือไดวาเปนงานหนัก หากใหแรงงานทดลองกอนนําไป
ขึ้นทะเบียนในชวงเวลานี้หากมีการตรวจสอบนายจางจะมีความผิด แตหากไมทดลองงานกอนเมื่อขึ้นทะเบียนแลวแรงงาน
ทํางานตอไมไหว ผูประกอบการก็ตองเสียคาใชจายที่เกี่ยวของกับการขึ้นทะเบียนแรงงานไปโดยสูญเปลา เปนตน
3. การปรับตัวเพื่อรักษาทรัพยากรมนุษย หรือ แรงงาน ซึ่งเปนประเด็นที่ผูประกอบการสวนใหญมีความเห็น
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน คือ ตองดูแลแรงงานเปนอยางดี ทั้งรายได สวัสดิการ รวมทั้งตองมีระบบดูแลรักษาให
แรงงานอยูในสถานประกอบการระยะยาว โดยเฉพาะแรงงานที่เปนคนขับรถสําหรับผูประกอบการที่มีรถบรรทุกเปนของ
ตนเองตองรักษาคนขับรถที่มีความชํานาญเสนทาง เชน มีเงินเดือนเดือนละกวา 20,000 บาท มีคาเที่ยวพิเศษใหอีกเที่ยว
ละ 1,300 บาท (ในแตละเดือนเฉลี่ยขนสง 8 เที่ยว) และหากชวยขนสินคาลงใหคาจางพิเศษอีกวันละ 200 บาท รวมแลวมี
รายไดรวมกวา 40,000 บาท นอกจากนี้ยังตองดูแลครอบครัวของแรงงานแตละคนเพิ่มอีก เชน จัดที่พักให ใหภรรยามา
เปนแมบาน สําหรับแรงงานบางคนที่อยูมานานหลังอายุ 60 ป ก็ยังจางใหอยูแผนกซอมบํารุงตอไป ชวงเทศกาลสงกรานต
มีชวงวันหยุดยาวใหพักผอนกวา 2 สัปดาห ตรุษจีนมีเงินพิเศษใหแรงงานทุกคน เปนตน
กรณีการเขาสูประชาคมอาเซียนนั้นผูประกอบการสวนใหญมีความเห็นตอการปรับตัว ดังนี้
1. การเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะประชมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะสงผลใหมีผูประกอบการหรือกลุมทุนจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนเขามาลงทุนประกอบกิจการขนสงเพิ่มขึ้น อาจสงผลกระทบตอการแขงขันดานราคาที่จะทําใหเกิด
การลดราคาคาขนสง ซึ่งอาจสงผลกระทบโดยตรงกับกิจการขนสงโดยรถบรรทุกประเภทกิจการขนาดใหญที่ตองทํา
การตลาดใหมีฐานลูกคาจํานวนมาก ในขณะที่จุดแข็งของผูประกอบการรายยอย คือ มีฐานลูกคาในลักษณะสายสัมพันธ
สวนบุคคลระหวางผูประกอบการขนสงกับผูใชบริการในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความใกลชิดกันเสมือนเครือญาติ
ซึ่งบริษัทตางชาติหรือกลุมทุนจากตางประเทศยังเจาะตลาดไดยาก ผูประกอบการขนสงโดยรถบรรทุกรายยอยจึงตอง
ปรับตัวรักษาฐานลูกคาปจจุบันเอาไวใหดีที่สุด ซึ่งผูประกอบการฯที่ใหขอมูลสวนใหญตางมีความมั่นใจวาจะยังคงรักษา
ฐานการตลาดของตนเองเอาไวไดเชนกัน
2.
ผูประกอบการที่ใ หขอมูล ทั้ง หมดมีความเห็นตรงกันวา ที่ผานมาหนวยงานที่เ กี่ยวของยังขาดการให
ความสําคัญกับผูประกอบการฯ การปรับตัวที่ผานมาผูประกอบการฯสวนใหญตองตัดสินใจแกไขปญหาดวยตนเองเปน
หลัก ดังนั้นจึงเปนที่นาสนใจวาการเขาสูประชาคมอาเซียนจําเปนตองมีมาตรการ ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของ ซึ่งจะมี
ลักษณะเปนการชวยเหลือใหผูประกอบการฯไดรับประโยชนมีขีดความสามารถในการแขงขันอยางเปนธรรม
3. แนวคิดหลักในการเขาสูประชาคมอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หนวยงานราชการ มุงให
ความสําคัญกับความเปน “โลจิสติกส” ซึ่งผูประกอบการขนสงมีความเห็นวา เปนการกาวขามองคความรูอันเปนฐานเดิม
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ในดาน “การขนสง” ซึ่งยังขาดการรวบรวมเปน “การบริหารกิจการขนสง” ที่เปนองคความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
อยูในตัวของผูประกอบการแตละราย (Tacit Knowledge) ทําให “โลจิสติกส” กลายเปนเรื่องใหมของสังคมไทย และหาก
ละเลยองคความรูใ นการบริห ารกิจการขนสง เดิมอาจทําใหขีด ความสามารถในการแขง ขันดานการขนสง ลดลง เชน
ปจจุบันเมื่อกลาวถึงโลจิสติกมักเปนการใหความสําคัญกับเสนทางการขนสง สถานที่ขนถายสินคา ในขณะที่องคความรูใน
การประกอบการขนสงในปจจุบันใหความสําคัญกับการสรางพันธมิตรในการขนสง การรับสงสินคาของผูประกอบการราย
ยอยที่กําลังเติบโตขึ้น เชน การจําหนายสินคาผานระบบอินเทอรเน็ตที่จะตองใชบริการขนสงในการกระจายสินคาถึงผูซื้อ
เปนรูปแบบของสังคมใหมที่กําลังเติบโตขึ้น และผูประกอบการมองวาเปนเรื่องที่หนวยงานภาครัฐตองใหความสําคัญและ
พั ฒ นาเป น เครื อ ข า ยพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ แบบ SMEsที่ เ ติ บ โต และแข็ ง แรงดั ง ที่ เ คยปรากฏในช ว งวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ป
พ.ศ. 2540 ที่ผานมา
4. ผูประกอบการ บางรายมีความเห็นวา ที่ผานมามีความพยายามในการรวมกลุมผูประกอบการรายยอยใหเปน
กลุมผูประกอบการของจังหวัดเชียงใหม แตยังไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากผูประกอบการกังวลเรื่องความลับทางธุรกิจ
ฐานลูกคาที่จะถูกเปดเผย แตเมื่อเกิดการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน และประคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว การรวมกลุม
เพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นจะทําอยางไรใหเกิดการรวมกลุม ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยละเอียดแลวพบวา
ผูประกอบการมีการรวมตัวกันแบบหลวมๆ อยูแลว เชน กลุมผูประกอบการยุคบุกเบิกกับผูประกอบการยุคกลางที่มี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน ปรึกษาหารือกันอยูเปนประจํา จะพัฒนาใหเปนกลุมในลักษณะที่สอดคลองกับความสะดวกของผู
ประการไดอยางไร

สรุปผลและอธิปรายผล
ผูประกอบการขนสงโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหมเกิดขึ้นในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีบทบาทสําคัญ
แทนการขนสงโดยรถไฟที่ขนสงสินคาจากกรุงเทพมายังจังหวัดเชียงใหม และเขามาแทนการใชลอเกวียนขนสงสินคาจาก
ตัวเมืองเชียงใหมไปยังพื้นที่รอบนอก โดยเปนกิจการที่มีการปรับตัวในการบริหารจัดการมาอยางตอเนื่อง และดวยลักษณะ
กิจการที่สวนใหญเปนกิจการประเภทเจาของรายเดียว การปรับตัวจึงเกี่ยวของกับการบริหารจัดการภายในในดานเงิน
ลงทุนมากกวาการเปลี่ยนแปลงจากสภาพภายนอก จุดแข็งที่สําคัญคือ การมีฐานลูกคาที่ดีสงผลใหกิจการดํารงอยูได
ภายใตสถานการณ การเปลี่ยนแปลงแมจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ เชน ในปพ.ศ.2540 ที่ผานมาเปนตน สําหรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้ผูประกอบการสวนใหญมีแนวทางในการปรับตัวโดยมุงรักษาฐานลูกคาของตนเองมากกวา
จะเขาสูการแขงขันหากมีบริษัทตางชาติเขามาลงทุนมากขึ้น และคาดหวังวาหนวยงานที่เกี่ยวของจะมีแนวทางที่จะยกระดับ
ขีดความสามารถในการดําเนินการใหดําเนินตอไปได โดยประเด็นที่ผูประกอบการมีความเห็นตรงกันที่สุดคือ การบริหาร
จัดการแรงงานที่ตองใชแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งตนทุนที่เกี่ยวของกับการขนสงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากขอสรุป
ขางตนสะทอนใหเห็นวา ผูประกอบการสินคาโดยรถบรรทุกมีการปรับตัวอันเนื่องมาจากสภาพปญหาตนทุนในการดําเนิน
กิจการเปนหลัก โดยการปรับตัวชวงแรกมาจากตนทุนในการบํารุงดูแลรักษารถบรรทุก ซึ่งทําใหผูประกอบการที่มีทั้งโกดัง
และรถบรรทุกของตนเองปรับตัวเลิกใชรถบรรทุกที่เปนของตนเองเปลี่ยนไปใชบริการรถบรรทุกรับจางแทน และเมื่อ
พิจารณาจากการปรับตัวในปจจุบันผูประกอบการที่ใหขอมูลครั้งนี้สวนใหญมีความเห็นตรงกันวาปญหาสําคัญมาจาก
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ปญหาแรงงานที่ตองใช แ รงงานจากประเทศเพื่อนบานแทนแรงงานคนไทยที่ไมนิ ยมทํางานในลักษณะใช แ รงงาน ซึ่ ง
สอดคลองกันกับที่ จิราพร เรืองทวีศิลป (2557) ที่ไดทําการวิเคราะหแนวโนมธุรกิจขนสงสินคาทางถนนในชวงระยะ 1 ป
ขางหนาคือ พ.ศ. 2558 เอาไววา แนวโนมการเติบโตของกิจการจะอยูในระดับ “คอนขางดี” แตในดานของผูประกอบการก็
ยังคงเผชิญกับอุปสรรคตางๆตอการดําเนินธุรกิจ อาทิ การแขงขันที่รุนแรงและแนวโนมดานตนทุนการดําเนินกิจการที่
สูงขึ้น ปญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะพนักงานขับรถบรรทุกซึ่งกําลังเปนปญหาใหญในปจจุบัน ประเด็นที่นาสนใจ
อีกประการหนึ่งคือแม จิราพร เรืองทวีศิลป (อางแลว) จะมีความเห็นในบทวิเคราะหวา ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตของการ
ขนส ง สิ น ค า โดยรถบรรทุ ก โดยป จ จั ย สนั บ สนุ น การเติ บ โตของธุ ร กิ จ น า จะมี ผ ลมาจากการฟ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ แต ผ ลจากการสั ม ภาษณ ก ลั บ พบว า การฟ น ตั ว ทางเศรษฐกิ จ ในประเทศส ง ผลให กิ จ การประเภท
หางสรรพสินคา และมินิชอยสสโตร เติบโตขึ้น เปนปจจัยลบที่ทําใหการกระจายสินคาจากกรุงเทพมายังเชียงใหมจากเดิมที่
ใชบริการโดยรถบรรทุกลดลง โดยหางสรรพสินคากําลังจะทําหนาที่กระจายสินคาตาง ๆ แทน
ดังนั้น สินคาหลักที่ยังคงใชบริการขนสงอยูในปจจุบันคือ วัตถุดิบการผลิต และสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไปที่ขนสง
กันระหวางหางรานซึ่งเปนธุรกิจ SMEs เชนเดียวกันกับกิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุก ซึ่งมีความสัมพันธที่ดีตอกันโดย
ผูประกอบการเห็นวาการเขาสูประชาคมอาเซียนจะไมไดรับผลกระทบที่จะทําใหเกิดการแขงขันมากนักเนื่องจากจะยังคงไม
สามารถเขาสูระบบการขนสงสินคาจากกรุงเทพฯมายังจังหวัดเชียงใหมที่เปนอยูในปจจุบันนี้ได อีกทั้งยังมีความเห็นวา
ประเทศไทยกาวกระโดดไปสูการบริหารจัดการโลจิสติกสโดยไมไดใหความสนใจกับองคความรูดานการบริหารจัดการการ
ขนสงสินคาโดยรถบรรทุกที่มีอยูในปจจุบัน ดังที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
ไดใหความสําคัญตอการรวมประเด็นการพัฒนาดานโลจิสติกสเขาไวในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ซึ่ง ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 และ 5 เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบโลจิสติกสโดยตรง ซึ่งยุทธศาสตรที่กลาว
มายั ง ไม ต อบสนองกั บ การบริ ห ารจั ด การการขนส ง สิ น ค า โดยรถบรรทุ ก มากนั ก โดยเฉพาะในประเด็ น การส ง เสริ ม
สนับสนุนการเขาถึงแหลงทุนของผูประกอบการ ยังขาดการใหความสําคัญกับแรงงานในกิจการขนสงโดยเฉพาะพนักงาน
ขับรถบรรทุก การพัฒนาและยกระดับการขนสงสินคาที่มีอยูเดิมใหเกิดเครือขายSMEs ที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อ
เชื่อมโยงการผลิตและการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบใหสามารถผลิตสินคาและ บริการใหถึงมือลูกคาไดอยางตรงความตองการ
รวดเร็ว และถูกที่สุด ซึ่งผูประกอบการเห็นวา หาก SMEs ไทยมีความเขมแข็ง การเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ
เศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยก็จะมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ประเด็นสําคัญที่ผูประกอบการมีความเปนกังวลคือที่
ผานมาภาคเอกชนในกิจการขนสงตองปรับตัวดวยตนเองมาตลอด และเมื่อจะเขาสูประชาคมอาเซียนภาครัฐเองที่ปรับตัว
ไมทันและความไมเขาใจตอระบบการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกอาจสงผลใหเกิดมาตรการ ระเบียบกฎเกณฑที่กระทบตอ
ผูประกอบการไทยเองดวยซ้ําไป

กิตติกรรมประกาศ
บทความเรื่องการปรับตัวของกิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงใหมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนฉบับนี้เกิดขึ้นจากความกรุณาและความชวยเหลือจากบุคคลหลายฝาย ผูเขียนขอขอบพระคุณเปนอยาง
ยิง่ ดร.เกรียงไกร เจริญผล ประธานกรรมการที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปรารถนา ยศสุข ดร.นพวรรณ บุญธรรม อาจารยที่ปรึกษา
รวมในการใหคําปรึกษาแนะนําและชวยเหลืออยางดียิ่ง ขอขอบคุณผูประกอบการกิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกใน
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จังหวัดเชียงใหมที่ใหความกรุณาเสียสละเวลาใหเขาสัมภาษณ และใหความชวยเหลือในเรื่องการใหขอมูลจนสําเร็จลุลวง
ไปไดดวยดี และสุดทายนี้ขาพเจาขอขอบพระคุณบิดา-มารดา ที่คอยเปนกําลังใจใหการสนับสนุนการศึกษาของผูเขียนมา
โดยตลอด และพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่มีสวนชวยใหการศึกษาครั้งนี้ผานลุลวงดวยดี ตลอดรวมถึงผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานที่
ไมไดระบุนามที่ทําใหบทความฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
จําปาหวาย จังหวัดพะเยา
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลจําปาหวาย จังหวัดพะเยา และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก คณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบานตําบลจําปา
หวาย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจําปาหวาย ครูและบุคลากรของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลจําปา
หวาย และผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย จังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2557
จํานวน 196 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาแบบสอบถามการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย จังหวัดพะเยา วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลจําปาหวาย จังหวัดพะเยา พบวา การมีสวนรวมของชุมชน ดานที่ชุมชนเขามามีสวนรวมในระดับปานกลาง ไดแก
ดานการวางแผนและดานการประสานงาน ดานที่ชุมชนเขามามีสวนรวมในระดับนอย ไดแก ดานการจัดหาทรัพยากรและ
ดานการติดตามประเมินผล ในสวนของปญหา ขาดการหารือจากทุกภาคสวนในเรื่องการวางแผน การประชาสัมพันธใน
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอกองคกร และในสวนของขอเสนอแนะ ชุมชนมีความตองการมีสวนรวมใน
การจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดพัฒนาอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ: การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก,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
การศึกษาเปนกระบวนการถายทอดและเรียนรูในการจะสรางสรรคและพัฒนาคนทั้งในแงความรู ความคิด
ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถตอบสนองทิศทางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติได การศึกษาจึงมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย มีหนวยงานจากภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับผิดชอบดําเนินงาน
เพื่อใหเด็กเจริญเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ และการพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหมีคุณภาพนั้นตองเกิดจากความรวมมือของ
ครอบครัว ชุมชน ศูนยเด็กเล็ก และองคกรที่เกี่ยวของทุกฝาย ดังจะเห็นไดจากการใหความสําคัญในการกําหนดแนวการ
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2549) ไดเนนใหทุกสวนของสังคม คือ บุคคลครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสวนรวมในการจัด
การศึกษาระหวางสถานศึกษาและชุมชน โดยมีการระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมจัดการศึกษาไมวาจะเปนใน
เรื่องของการรวมคิด รวมวางแผน รวมเสนอแนะ เมื่อมีการประชุม จนถึงการรวมติดตามการประเมินผลการดําเนินงาน
และรวมระดมทรัพยากรรวมกัน เพื่อนําไปสูแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาของตนเอง
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ในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองคํานึงถึงการมีสวนรวมกัน ทุกภาคสวน
ในสังคมเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย อีกทั้งยังเปนการใชตนทุนทางสังคมที่มีอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนการสรางพื้นฐานการศึกษา
ใหแกเด็กเล็กที่จะทําใหมีการเสริมการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ตองการของสังคมจนเปนที่ยอมรับในศักยภาพของการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กระบวนการ
บริหารแบบการมีสวนรวมจึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพราะจะทําใหสามารถขับเคลื่อน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปสูมาตรฐานการบริหารแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนการระดมกําลังจากทุกภาคสวนของสังคม ภายใต
ทักษะการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแล
เด็กและผูเกี่ยวของที่จะทําใหเกิดความพรอมใจที่จะรวมมือในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหกาวหนาตอไป
(มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น, 2547 หนา 46)
ปจจุบันการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวายในระยะเวลาที่ผานมา เปนการ
จัดการแบบบริหารจัดการกันเอง ซึ่งเปนการกําหนดโดยคณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะ
ที่เปนตัวแทนของประชาชนในตําบลและหมูบานเทานั้น ไมใชเปนการจัดการที่ถูกกําหนดโดยการมีสวนรวมของหนวยงาน
ทุกภาคสวนในตําบล ดังนั้นในการดําเนินการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวายจึงมีคําถาม
วา “ระดับการเขามามีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล มีมากนอยเพียงใด”
โดยทําการวิเคราะหจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางเพื่อใหทราบถึงปญหาและระดับการมีสวนรวมของชุมชน
จากเหตุผลดังกลาวนี้ ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย เพื่อจะไดรับทราบขอมูลที่แทจริงและถูกตอง ชัดเจน เกี่ยวกับ
การมีสวนรว มของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และที่สําคัญที่สุดผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการวางแผนการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย แบบมีสวนรวมใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนตอการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจําปา
หวาย
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย
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กรอบแนวคิด
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการทําวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุมประชากรตอการมีสวนรวม
ของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวายในแตละดาน โดยกําหนดกรอบแนวคิด
ดังนี้

ตัวแปรตน
การจัดการ
1) ดานการวางแผน
2) ดานการประสานงาน
3) ดานการจัดหาทรัพยากร
4) ดานการติดตามประเมินผล

ตัวแปรตาม
ระดับการมีส่วนร่ วม
ในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผล
ต่อการมีส่วนร่ วมใน
การจัดการศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก

วิธีวิทยาการวิจัย
กลุมประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูมีสวนไดเสียในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจําปา
หวาย ปการศึกษา 2557 รวม 196 คน
คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
15
คน
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย
3
คน
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย
26
คน
กํานัน
1
คน
ผูใหญบานตําบลจําปาหวาย
12
คน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจําปาหวาย
1
คน
ครูและบุคลากรของโรงเรียนในตําบลจําปาหวาย
10
คน
ผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
128
คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม ได แ ก เพศ อายุ ระดั บการศึก ษา ตํ าแหน ง หนา ที่ใ น
ปจจุบัน ซึ่งเปนแบบสอบถามรายการ (check list) จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 2 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเปนแบบสอบถามชนิดมาตรา
สวนประมาณคา แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้
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1. ดานการวางแผน จํานวน 6 ขอ
2. ดานการประสานงาน จํานวน 6 ขอ
3. ดานการจัดหาทรัพยากร จํานวน 6 ขอ
4. ดานการติดตามประเมินผล จํานวน 6 ขอ
มีเกณฑการใหคะแนนตามลําดับดังตอไปนี้
แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคอรท (Likert Five Rating Scale, อางอิง
บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 103) ซึ่งกําหนดคาคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับมาก
3 หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับนอย
1 หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนแบบสอบถามปลายเปด (open – ended)
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
2. วิเคราะหคําถามการวิจัย เพื่อศึกษารายละเอียดในการกําหนดวัตถุประสงค กําหนดตัวแปรเพื่อเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม
3. สรางแบบสอบถามตามขอความรูที่ศึกษา ใหครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย จังหวัดพะเยา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัย
4. นํารางแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ เพื่อปรับปรุงแบบสอบถาม
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จํานวน 3 ทาน
คือ อาจารยมหาวิทยาลัยพะเยา 2 ทาน และนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย 1 ทาน
6. นําแบบสอบที่ไดรับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชเทคนิค IOC (Index of item
Objective Congruence) ซึ่งผูศึกษาไดปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปใหอาจารยที่
ปรึกษาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งกอนจัดทําเปนฉบับสมบูรณ
7. นําแบบสอบถามไปใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ครั้ง นี้ ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดว ยแบบสอบถาม ประกอบกับการวิเ คราะห
เอกสารที่เกี่ยวของ โดยไดดําเนินการ ดังนี้
1. การจัดสงแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการจัดสงแบบสอบถามจํานวน 196 ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนดวย
ตนเอง ได 196 ชุด คิดเปน 100%
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2. การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ กับการจัดการความรูควบคูไป
กับการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
วิเ คราะห ขอมู ล ดว ยโปรแกรมสํา เร็จรู ป ประมวลผลขอมู ล โดย ค าความถี่ คาร อยละ ค าเฉลี่ ย และค าสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ไดแก
1. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 1 โดยการหาคาสถิติ คือ คาความถี่และคารอยละ
2. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 2 โดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 3 นําขอมูลที่ไดมาเรียบเรียง และนําเสนอในรูปแบบความเรียง
เกณฑการใหคะแนน ใชเกณฑแบบ Likert Scale (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 103) แบงออกเปน 5 ระดับ
ดังนี้
4.50 - 5.00
แปลวา การมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49

แปลวา การมีสวนรวมอยูในระดับมาก

2.50 – 3.49

แปลวา การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง

1.50 – 2.49

แปลวา การมีสวนรวมอยูในระดับนอย

0.01 – 1.49

แปลวา การมีสวนรวมอยูในระดับนอยที่สุด

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มี
อายุระหวาง 31-40 ป ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย จังหวัด
พะเยา พบวา ในภาพรวมอยูในปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้
1. ดานการวางแผน คา = 2.69 ระดับปานกลาง
2. ดานการประสานงาน คา = 2.62 ระดับปานกลาง
3. ดานการติดตามประเมินผล คา = 2.45 ระดับนอย
4. ดานการจัดหาทรัพยากร คา = 2.34 ระดับนอย
1. ดานการวางแผน การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจําปา
หวาย จังหวัดพะเยา ดานการวางแผนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาสูงที่สุด คือ (1)
การรับรูความตองการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อนําขอมูลที่ไดมาวางแผน (2) การมีสวนรวมในการใหคําแนะนําปรึกษา
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาตางๆ ตามแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (3) การติด ตามการวาง
แผนการจัดการดานตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และขอที่มีคานอยที่สุด คือ มีสวนกําหนดแนวทางการจัดการในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
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2. ดานการประสานงาน การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
จําปาหวาย จังหวัดพะเยา ดานการประสานงานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง กลาง เมื่อพิจารณารายเปนรายขอ ขอที่
มีคาสูงที่สุดเทากัน มี 2 ขอ คือ (1) การรวมมือในการประสานงานระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน เพื่อจัดกิจกรรม
ทางสังคมรวมกัน และ (2) ใหการสนับสนุนขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนในการพัฒนาเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รองลงมาคือ แจงขาวความเคลื่อนไหวของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหชุมชนไดรับรู และขอที่มีคานอยที่สุด คือ เปนตัวแทนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น
3. ดานการติดตามประเมินผล การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลจําปาหวาย จังหวัดพะเยา ดานการติดตามประเมินผลในภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่
มีคาสูงที่สุด คือ (1) การมีสวนในการกําหนดแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (2) การติดตามผล
การดํ า เนิ นงานภายในศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก และ (3) ท า นให คํ า แนะนํา หรื อ มี ส ว นร ว มในการประเมิ น คุ ณภาพการจั ด
ประสบการณการเรียนรูภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวนขอที่มีคานอยที่สุด คือ การมีสวนในการสรุปผลการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเมื่อสิ้นปงบประมาณ
4. ดานการจัดหาทรัพยากร การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลจําปาหวาย จังหวัดพะเยา ดานการจัดหาทรัพยากรในภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคา
สูงที่สุดเทากัน มี 2 ขอ คือ (1) การสนับสนุนใหปราชญชาวบานไดถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นใหแกผูดูแลเด็ก และ (2) รวม
พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปเพื่อการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก รองลงมาคือ ใหความรวมมือในการจัดหา
วัสดุครุภัณฑจากองคกรภายนอกใหศูนยพัฒนาเด็ก และขอที่มีคานอยที่สุด คือ การหางบประมาณจากภายนอกทองถิ่น
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู
ปญหาและขอเสนอแนะ
ดานการวางแผน
ปญหา - ขาดการวางแผนที่ตอเนื่องและขาดการหารือรวมกันจากหลายภาคสวน ซึ่งสวนมากการวางแผนจะเปน
หนาที่ของผูบริหารทองถิ่นและครูพี่เลี้ยงในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะ - ควรเปดโอกาสใหชุมชนไดมีสวนรวมในการวางแผน และมีการทํางานรวมกันระหวางผูบริหาร
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน และผูดูแลเด็ก เพื่อหารือขอตกลงในการกําหนดและวางแผนรวมกัน
ดานการประสานงาน
ปญหา - ขาดการประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และการประสานงานขาดความตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ - ควรเพิ่มการประสานงานใหมากกวาเดิม และการประสานงานตองมีความชัดเจนเพื่อใหผูนําและ
ชุมชนไดทราบและมีสวนรวมกับกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดานการจัดหาทรัพยากร
ปญหา - ทรัพยากรที่เปนตัวเงิน ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอกองคกร และทรัพยากรที่ไมเปนตัว
เงิน คือ ขาดเทคโนโลยีในการปฏิบัติหนาที่ของผูดูแลเด็กและครูพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ขอเสนอแนะ - ควรขอความรวมมือจากภายนอกองคกรในการจัดหาทรัพยากรไมวาจะเปนงบประมาณในการ
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนตอการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดานการติดตามประเมินผล
ปญหา - ผูนําและชุมชนไมไดเขารวมในการติดตามประเมินผล ทําใหไมทราบขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขอเสนอแนะ - ทุกฝายตองรวมกันประเมินผล ไมวาจะเปนผูปกครอง คณะกรรมการ และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และมีการตั้งคณะทํางานติดตามผลจากผูนําในชุมชน เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดพัฒนาอยางตอเนื่อง ควรมีการ
รายงานผลประจําทุกปเพื่อปรับปรุงใหไดตามมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย
จังหวัดพะเยา ผูศึกษาไดนํามาอภิปรายไว ดังนี้
ดานการวางแผน พบวาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คือ ชุมชนมีสวนรวมในการรับรูความตองการของศูนย
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เพื่ อ นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าวางแผน มี ส ว นร ว มในการให คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษาการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
โครงการพัฒนาตางๆ ตามแผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และการติดตามการวางแผนการจัดการดานตาง ๆ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งสอดคลองกับ จินตนา สุจจานันท (2549, หนา 48-49) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน เปน
กระบวนการดําเนินงานรวมพลังประชาชนกับองคกรของรัฐหรือองคกรเอกชนเพื่อประโยชนในการพัฒนาหรือแกปญหา
ของชุมชน โดยใหสมาชิกเขามารวมวางแผน ปฏิบัติและประเมินงาน เพื่อแกปญหาของชุมชน ดังที่สํานักงานปฏิรูป
การศึกษา (2545) ไดกลาวถึงบทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ผูปกครอง ครอบครัว ประชาชน
และสถาบันจัดการศึกษา ตองมีบทบาทในการรวมจัดทําหลักสูตรและติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
และครูใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา และใหขอแนะนําในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งสนับสนุนกิจการ
การศึกษา โดยสนับสนุนดานความคิดการเปนผูนํา การเปนกรรมการ การรวมประชุม การใหคําปรึกษาแนะนํา การให
ขอมูลความคิดเห็นการปกปองดูแล การสนับสนุนทรัพยากรการเงิน วัสดุอุปกรณ การรวมดําเนินโครงการ การเผยแพร
ประชาสัมพันธ เพื่อนํามาวางแผนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดานการประสานงาน พบวาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งจากผลการศึกษาชุมชนใหความเห็นตอการ
ประสานงาน คือ การประสานงานขาดความตอเนื่องและขาดการประชาสัมพันธเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และในดานที่ชุมชนมีสวนรวม คือ รวมมือในการประสานงานระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมทาง
สังคมรวมกัน และใหการสนับสนุนขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนในการพัฒนาเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่ง
สอดคลอง กับผลการศึกษาของ สมิต สัชฌุกร (2546, หนา 11, 16, 33-40, 43) ที่ไดกลาวไววา การประสานงานจะตอง
อาศัยความรวมมือในการทํางานรวมกันของทุกฝายโดยอาศัยความเขาใจ หรือการตกลงรวมกัน มีการรวบรวมกําลัง
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ความคิด วิธีการ เทคนิคและระดมทรัพยากรมาสนับสนุนงานรวมกัน เพื่อใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจที่จะ
ทํางานรวมกัน เชนเดียวกับ กฤษณา สวัสดิ์ชัย (2551, หนา 63) ไดกลาววา ชุมชนมีสวนรวมในเรื่องติดตอสอบถามปญหา
ที่เกิดขึ้นภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเสียสละเวลาในการประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก
ดานการจัดหาทรัพยากร ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการจัดหาทรัพยากรในภาพรวมอยูในระดับนอย
ซึ่งถือเปนปญหาที่ทําใหการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวนในชุมชนเทาที่ควร โดยเฉพาะ
เรื่องที่ชุมชนมีสวนรวมนอยที่สุด คือ การหางบประมาณจากภายนอกทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู แตที่ชุมชนมี
สวนรวมในดานนี้ คือ การสนับสนุนใหปราชญชาวบานไดถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นใหแกผูดูแลเด็ก และรวมพิจารณา
จัดสรรงบประมาณประจําปเพื่อการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก อีกทั้งยังใหความรวมมือในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ
จากองคกรภายนอกใหศูนยพัฒ นาเด็ก โดยในดานการสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นและการจัด หาวัสดุวัส ดุครุภัณฑก็
สอดคลองกับ รุง แกวแดง (2546, หนา 108-109, 156-157) ไดใหคําจํากัดความของทรัพยากรไววา “ทรัพยากร” คือ
“ความรู” ทุกเรื่องที่มีอยูในชุมชนรวมไปถึง“ภูมิปญญา” ก็ถือเปนทรัพยากรของชุมชน เทคโนโลยีตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน ถา
สามารถนํามาใชเพื่อการเรียนรูไดก็ถือวาเปนทรัพยากร เชนเดียวกับ ประพันธ สรอยเพ็ชร (2547, หนา 44) ที่ประชาชนมี
สวนรวมในการสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูชุมชน การแสวงหาวัสดุอุปกรณใหแกทางโรงเรียน ซึ่งแตกตางจาก ชูเดช เฟองฟู
(2549, หนา 46) ที่พบวาชุมชนไมมีสวนรวมจัดหาแหลงเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และแสวงหาภูมิปญญาทองถิ่นเขามาใชในการจัดการเรียนการสอน
ดานการติดตามประเมินผล ผลการศึกษาที่ไดซึ่งภาพรวมในดานการติดตามประเมินผลการมีสวนรวมของ
ชุมชนอยูในระดับนอย ทําใหชุมชนไมทราบขอมูลที่ชัดเจนในการประเมินผลเกี่ยวกับการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตจาก
ผลการศึกษา ดานที่ชุมชนมีสวนรวมมากที่สุดในการประติดตามประเมินผลอยูที่ระดับปานกลาง คือ มีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางและติดตามผลการดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สอดคลองกับที่สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545)
ไดกลาวถึงบทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไววา ผูปกครอง ครอบครัวประชาชน และสถาบันจัด
การศึกษา

ตองมีบทบาทรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาการของบุตรหลานและการเรียนการสอน

ประจําวัน รวมจัดทําหลักสูตรและติดตามผลการศึกษา เชน รวมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะการจัดทําหลักสูตร
ทองถิ่น ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและครูใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา และใหขอแนะนําในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ขอเสนอแนะ
1. ดานการวางแผน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรชี้แจงใหชุมชนมีความเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับการวางแผน รวมกัน
ในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และตองเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการวางแผน ควรจัดเวทีประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูปกครองนักเรียน ผูนําชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและผูที่มีสวนเกี่ยวของ
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2. สวนการประสานงาน ทางผูที่เกี่ยวของควรใหขอมูลที่ชัดเจนและควรมีการประชาสัมพันธแจงขาวคราวใหกับ
ชุมชนทราบอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
3. สําหรับการจัดหาทรัพยากร ชุมชนควรรวมกันนําทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นมาใชในกิจกรรมภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสนับสนุนใหเด็กเกิดการเรียนรูจากทองถิ่นของตนเอง
4. การติดตามประเมินผล ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ และชุมชนควรเขาไปมีสวนรวมใน
ทุกขั้นตอน เพื่อชุมชนจะไดรับรูถึงผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมประชากรแตละกลุมวามีสวนรวมของในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กมาก
นอยเพียงใด
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดการระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
3. ศึกษาความตองการการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
4. ในการศึกษาครั้งตอไปอาจใชเครื่องมือที่หลากหลาย ใชการสัมภาษณ การสนทนากลุม เพื่อใหไดขอมูล เชิงลึก
ตามประเด็นและสามารถนําไปปรับใชกับการปฏิบัติงานไดจริง
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาการมี ส ว นร ว ม และป ญ หาอุ ป สรรคการบริ ห ารจั ด การของกองทุ น
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยมีทั้งสิ้น 16 คน แบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย 1) กลุมตัวอยางของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 4 คน 2)กลุมตัวอยางของประชาชน
ในชุมชน ประกอบดวย ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จํานวน 10 คน 3)กลุมตัวอยางของ
เจาหนาที่หนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย เจาหนาที่เทศบาลตําบลเมืองพานที่ปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายในตําแหนงคณะอนุกรรมการกองทุน
จํานวน 11 คน แตที่รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงานกองทุน มีจํานวน 2 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
แบบสัมภาษณเชิงลึก ตามแนวคิดการจัดการการมีสวนรวมของประชาชนและแนวคิดการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย มีแนวทางในการดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบประชาธิปไตย (democratic management) มีการสนับสนุน
สงเสริมและใหโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง มอบอํานาจในการจัดการและการบริหารงานรวมกัน
ในระดับบุคคลและระดับกลุมในการดูแลสุขภาพทั้งตนเองและคนในชุมชน มีการประชาสัมพันธขอมูลหลายชองทางและ
อย า งทั่ ว ถึ ง อี ก ทั้ ง การส ง เสริ ม ให ป ระชาชนทุ ก กลุ ม ในพื้ น ที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรมและคิ ด โครงการตามความเหมาะสม
ตามความสามารถ มี ก ารเป ด โอกาสให ป ระชาชนได แ สดงศั ก ยภาพและมอบอํ า นาจอย า งเต็ ม ที่ โดยทางกองทุ น
จัด กระบวนการเรียนรูการรับฟง ความคิด เห็นการนําเสนอโครงการ การมีสวนรว มลงมื อปฏิบัติรว มกันสง เสริม ใหมี
การอบรมพัฒนาศักยภาพ ที่สําคัญยังใหการสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานกองทุน
หลั กประกั นสุ ขภาพในระดั บท องถิ่ นหรื อพื้ นที่ เทศบาลตํ าบลเมื องพาน อํ าเภอพาน จั งหวั ดเชี ยงราย เช น การประชุม
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การถายทอดขอมูล การทําประชาคม การคัด เลือกตัวแทนเขามาเปนคณะกรรมการกองทุน การจัดกิจกรรม รวมถึง
การสงตัวแทนเขาไปรวมรับฟงการพิจารณาโครงการและงบประมาณโครงการ การประเมินผลงานของโครงการ ตลอดจนถึงขั้น
สรุปโครงการ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองพาน
คือ ประชาชนใหความสนใจนอย และความลาชาของเงินอุดหนุน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
คําสําคัญ: การมีสวนรวมของประชาชน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่

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
เทศบาลตํ า บลเมื อ งพาน อํ า เภอพาน จั ง หวั ด เชี ย งราย ได ร ว มลงนามบั น ทึ ก ข อ ตกลงการดํ า เนิ น งานและ
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่กับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
เพื่อดําเนินการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพขึ้น โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ.2551 มีเปาหมายในการสราง
หลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนในเทศบาลตําบลเมืองพาน เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุข โดย
เนนเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรคการฟนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุกที่จําเปนตอ
สุขภาพและการดํารงชีวิต เพื่อสงเสริมใหกลุมแมและเด็ก กลุมเด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุมวัยทํางาน กลุมผูสูงอายุ
กลุมผูพิการ กลุมผูประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุมผูปวยโรคเรื้อรังที่อยูในพื้นที่สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขใน
ดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลเชิงรุกที่จําเปนตอสุขภาพและ
การดํารงชีวิตไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหเกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนโดยการบริหารจัดการ
อยางมีสวนรวมของคนในเขตเทศบาลตําบลเมืองพาน รวมถึงสามารถดําเนินกิจกรรมหรือโครงการไดโดยผานคณะ
กรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพพิจารณาและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานได กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองพานที่ประสบปญหาดานการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ ไดแก ประชาชนไมเขาใจวัตถุประสงคในการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ การบริหารงบประมาณในการจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ และที่สําคัญ คือ การมีสวนรวมของประชาชนใน
กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เนื่องจากผูรับผิดชอบโครงการสวนใหญเปนเจาหนาที่สถานี
อนามัย หรือทองถิ่น โครงการบางโครงการไมไดมาจากความตองการจากภาคประชาชนที่แทจริง
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการกองทุน (สมลักษณา ไชยเสริฐ, 2549 : 142 – 149) และรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม (Keith, 1981 : 162 - 167) เพื่อ
ตองการทราบวาการมีสวนรวมของประชาชนในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตําบลเมืองพาน
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนอยางไร และอะไรคือปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อผูบริหารและผูที่เกี่ยวของจะได
นําผลการศึกษาไปใชในการกําหนดแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ เทศบาลตําบลเมืองพานอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ใหประชาชนเกิดองคความรูและความเขาใจในกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่มากยิ่งขึ้น ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมมากขึ้น อันจะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เปนไปในทางที่ดีขึ้น กอใหเกิดประโยชนสูงสุด
และนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงการมีสวนรวมของประชาชนในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตําบล
เมืองพานอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิด
การศึ กษาครั้ง นี้ ไ ดเ ลื อ กแนวคิด การจั ด การการมี ส ว นร ว มของประชาชน เพื่อ อธิ บายถึ ง การมีส ว นรว มของ
ประชาชน ตาม 3 ดานหลัก คือ ดานประชาชน (Public) ดานการมีสวนรวม (Participation) และดานภาครัฐ โดยการมีสวนรวม
(Participation) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนตาง ๆ 13 ขั้นตอน ในการดําเนินการ
พัฒนา ชวยเหลือ สนับสนุนทําประโยชนในเรื่องตาง ๆ กิจกรรมตาง ๆ ตั้งแตรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมรับ
ผลประโยชน รวมทั้งรวมประเมินผล และแนวคิดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ตามรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม
6 รูปแบบ เพื่อวิเคราะหถึงรูปแบบการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลเมืองพาน แบบมีสวนรวม
กรอบแนวคิด
แนวคิดการสรางการมีสวนรวมของประชาชน
ในการบริหารจัดการกองทุน
1) การรับรู (Perception)
2) ทัศนคติ (Attitude)
3) การเปนตัวแทน (Representation)
4) ความเชื่อมั่นและไววางใจ (Trust)
5) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (Information-sharing)
6) ฉันทามติ (Consensus)
7) การมีปฏิสัมพันธ (Interaction)
8) ความประสงคหรือความมุงหมาย (Purpose)
9) การประเมินผล (Appraisal)
10) ความโปรงใส (Transparency)
11) ความเปนอิสระ (Independence)
12) กาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง (Onward-doing)
13) เครือขาย (Network)

รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม
- การบริหารแบบปรึกษาหารือ (consultative
management)
- การบริหารแบบประชาธิปไตย (democratic
management)
- การบริหารแบบคณะทํางาน
(work committees)
- การบริหารแบบใหขอเสนอแนะ (suggestion
programs)
- การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง
(middle management committees)
- การบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร
(codetermination)

การดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลเมืองพาน แบบมีสวนรวม
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วิธีวิทยาการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การมีสวนรวมในงานกองทุน
หลักประกั นสุข ภาพในระดับท องถิ่นหรื อ พื้นที่ เทศบาลตําบลเมื องพาน อําเภอพาน จัง หวัด เชีย งราย เพื่ อสัม ภาษณ
กลุมตัวอยาง 3 กลุมตัวอยาง ไดแก คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบล
เมืองพาน ประชาชนในชุมชน และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล
ตําบลเมื องพาน ซึ่ง มีวิธีการดําเนิ นงาน ดัง นี้ 1) ศึ กษาจากเอกสารที่เ กี่ยวของ 2) สรางเครื่องมื อตามประเด็น กรอบ
ความคิด การมีสวนรวม 13 ขั้นตอนตามแนวคิดการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน (สมลักษณา ไชยเสิรฐ, 2549)
และ 6 รูปแบบตามแนวคิดการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม(Keith, 1981) 3) จัดการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview)
โดยผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 4) นําผลการสัมภาษณเชิงลึกที่ไดรับมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา แลวนํามาสรุปให
ครบถวน ถูกตองตามประเด็นตางๆ ที่ไดตั้งวัตถุประสงคไว รวมทั้งขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตางๆ ที่ไดจากการสัมภาษณ
เชิงลึก เพื่อตรวจสอบประเด็นตางๆ ที่ตั้งไว และผลการศึกษาที่ครบถวนตามตองการ

ผลการศึกษา
การวิจั ย ครั้ ง นี้ ศึก ษาการมีส ว นร ว มของประชาชน และศึ ก ษาป ญ หาและอุ ป สรรคการบริ ห ารจั ด การในการ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ผลการศึกษา พบวา
การมีสวนรวมของประชาชนในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตําบลเมืองพาน
อํ า เภอพาน จั ง หวั ด เชี ย งราย มี แ นวทางในการดํ าเนิ นงานตามรู ปแบบการบริ ห ารแบบประชาธิ ป ไตย (democratic
management) เพราะในแตละปเทศบาลตําบลเมืองพาน จะจัดเวทีประชาคมในหมูบานภายใตกิจกรรมเทศบาลตําบลเมือง
พาน พบประชาชนปละ 1 ครั้งเพื่อรับฟงความคิดเห็นและปญหาของประชาชนในพื้นที่ผานการทําเวทีประชาคมการประชุม
ประชาคมจะเนนในสวนของงานการดําเนินงานดานสุขภาพหรืองานสาธารณสุขในพื้นที่ในเบื้องตน ซึ่งทุกฝาย ทุกคน ทุกกลุม
ตองมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตามหลักประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตามแนวคิดการจัดการ
การมีสวนรวมของประชาชน สามารถอธิบายได ดังนี้
1) การรับรู (Perception) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย พยายามสรางชองทางและโอกาสใหประชาชนไดดูแลสุขภาพตนเอง มีการสงเสริมใหประชาชน
ทุกเพศทุกวัยในพื้นที่ไดเขารวมกิจกรรมดานสุขภาพอยางทั่วถึง และจะจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดในประเด็นสําคัญ
เกี่ยวกับงานและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
2) ทัศนคติ (Attitude) โดยทางกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตําบลเมืองพาน
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ใหขอมูลขาวสารและจัดการฝกอบรมใหแกประชาชนเพื่อพัฒนาทักษะความรูดานสุขภาพ
ใหแ กประชาชนในพื้นที่เปนสิ่งที่มีการกระตุนและการใหขอมูล ขาวสารอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอโดยแกนนําชุมชน
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อาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมูบานใหขอมูล ตามความเปน จริง อยางเปน รูปธรรมการสะทอนใหประชาชนเห็นถึง
ประโยชนที่ตนเองจะไดรับทุกคนสามารถมีสวนรวมไดอยางเต็มที่
3) การเปนตัวแทน (Representation) เลือกจากตัวแทนประชาชนซึ่งก็คือกรรมการชุมชน และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ที่มีประสบการณ มีความโปรงใส เขาใจเรื่องการมีสวนรวม และมีจิตสํานึกสาธารณะ
ทําเพื่อชุ ม ชนทองถิ่น โดยประชาชนคัด เลื อกตัว แทนที่มีคุณ สมบัติเ ด น ๆ คื อตองเห็ น แกประโยชนข องประชาชนและ
สวนรวมสามารถปรับการทํางานใหสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตและความพรอมของชุมชนโดยไมยึดหลักการที่ตายตัว
4) ความเชื่อมั่นและไววางใจ (Trust) แตงตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่เทศบาลตําบลเมืองพาน
เพื่อรวมดําเนินการชวยเหลือ ติดตามกลุมตาง ๆ จนเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จึงสงผลใหเกิดโครงการพัฒนาเชิงบูรณาการ เมื่อ
ไดรับการประสานขอความรวมมือในกิจกรรมตางๆสวนใหญจะใหความรวมมือ
5) การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (Information-sharing)
วิธีการเสริมสรางการมีสวนรวมโดยการจัดเวที
ประชาคม และพบปะประชาชนปละ 1 ครั้ง เพื่อรับฟงความคิดเห็นและปญหาของประชาชนในพื้นที่ ไมวาจะเปนปญหา
ดานสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ เปนตน ภายหลังจากการทําเวทีประชาคมจะนําขอมูลหรือปญหามาสรุปแยกเปนหมวดหมู
พรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญ โดยคณะกรรมการของแตละชุมชนเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป รวมถึงการพยายามแกไข
ปญหาความลาชาในการนําเสนอขอมูลขาวสาร หรือการแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็นของประชาชน โดยใหสามารถ
นําเสนอขอมูลความตองการหรือความคิดเห็นตาง ๆ ผานเว็บไซตของเทศบาลตําบลเมืองพาน
6) ฉั น ทามติ (Consensus) เป น การเป ด โอกาสให ตั ว แทนประชาชนสามารถให ข อ มูล หรื อ เสนอแนะแนวทาง
การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ไดอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอโดยมีการดําเนินการผานเวทีการประชุมที่จัดขึ้น
7) การมีปฏิสัมพันธ (Interaction) คือจะตองจัดกิจกรรมที่ทําใหมีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
การสรางความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกบางชวงเวลาประชาชนใหความสนใจมารวมกิจกรรมนอยลงอันเนื่องมาจาก
การประชาสัมพันธที่นอยครั้งหรือจัดกรรมในชวงเวลาที่ประชาชนออกไปทํากิจกรรมอื่นหรือทํางานจึงควรตองมีการ
ประชาสัมพันธใหมากขึ้นและตองทําซ้ําหลาย ๆ ครั้ง
8) ความประสงคหรือความมุงหมาย (Purpose) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวย
บริการ หรือสถานบริการ หรือหนวยงานสาธารณสุข หรือหนวยงานอื่น หรือสนับสนุนและสงเสริมใหกลุมหรือองคกร
ประชาชนดําเนินกิจกรรมดานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อใหกลุมแมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ กลุมคนพิการ กลุมผูประกอบ
อาชี พ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง และกลุ ม ผู ป ว ยโรคเรื้ อ รั ง ที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่ สามารถเข า ถึ ง บริ ก ารสาธารณสุ ข ได อ ย า งทั่ ว ถึ ง และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
9) การประเมินผล (Appraisal) การปฏิบัติงานที่เปนธรรม โปรงใสและขจัดทัศนคติสวนตัวไดนั้น ทางชุมชนไดมี
การคัดเลือกบุคคลเขารวมการจัดทําแบบประเมินผลการทํางาน การทําโครงการ และงบประมาณของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
10) ความโปรงใส (Transparency) ในแตละปจะมีการสํารวจการรับรูและความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
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ทั้งหมด 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
ที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งจัดขึ้นเพื่อคนหาปญหาทุกดาน หลังจากนั้นคณะกรรมการชุมชนจะมารวมพิจารณาปญหา
12) กาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง (Onward-doing) การรวมกันการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
อยางตอเนื่อง โดยความสัมพันธระหวางสมาชิก ที่จะทําใหการมีสวนรวมของประชาชนเปนไปดวยดีและตอเนื่อง สม่ําเสมอ
ประชาชนจึงเล็งเห็นถึงความพรอมและเห็นประโยชนของการมีสวนรวม และการสรางความเขาใจในบทบาทของการมีสวน
รวมของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
13) เครือขาย (Network) สงเสริมใหมีการผนึกกําลังรวมกันของทั้งรัฐและประชาชนในลักษณะเครือขายคือ การที่
จะตองมาทําความเขาใจกัน ในรูปกิจกรรม โครงการ แผนงาน เพื่อใหสามารถดําเนินการสรางหลักประกั นสุขภาพได
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด
รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม (Davis Keith, 1981: 162 - 167) มีดังนี้
รูปแบบที่ 1 การบริหารแบบปรึกษาหารือ (consultative management) มีการปรึกษาหารือถึงวิธีการในการแกไข
ปญหาและปรับปรุงการดําเนินงานกองทุนฯ อยางตอเนื่องจึงทําใหเกิดปญหาขึ้นนอยมีความเข็มแข็งและมุงมั่นในการ
ทํางานมีการสรางกติการวมในระดับชุมชน
รูปแบบที่ 2การบริหารแบบประชาธิปไตย (democratic management) แตละปเทศบาลตําบลเมืองพาน จะจัดเวที
ประชาคมในหมูบานภายใตกิจกรรมเทศบาลตําบลเมืองพาน พบประชาชนปละ 1 ครั้งเพื่อรับฟงความคิดเห็นและปญหา
ของประชาชนในพื้นที่ผานการทําเวทีประชาคมการประชุมประชาคมจะเนนในสวนของงานการดําเนินงานดานสุขภาพหรือ
งานสาธารณสุขในพื้นที่ในเบื้องตน ซึ่งทุกฝาย ทุกคน ทุกกลุมตองมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตามหลักประชาธิปไตย
รูปแบบที่ 3 การบริหารแบบคณะทํางาน (work committees) ประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกระดับและเปน
เจาของรวมกัน มีความรับผิดชอบรวมกันระหวางรัฐกับประชาชน โดยมีเปาหมาย คือ สุขภาวะ ตามหลักการสุขภาพ
พอเพียงการยึดหลักการประสานประโยชนของทุกฝาย
รูปแบบที่ 4 การบริหารแบบใหขอเสนอแนะ (suggestion programs) ขอเสนอแนะวาบางชวงเวลาประชาชนไม
คอยใหความสนใจมารวมกิจกรรมจึงควรตองมีการประชาสัมพันธใหมากขึ้นและตองทําซ้ําหลาย ๆ ครั้งอีกทั้งการเปด
โอกาสใหประชาชนไดแสดงศักยภาพและใหอํานาจอยางเต็มที่
รูปแบบที่ 5 การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง(middle management committees) การดําเนินงาน
ทั้งหมดมีการใหเทศบาลตําบลเมืองพาน เปนศูนยกลางในการดําเนินงานในการสงเสริมสนับสนุนประชาชนในการดูแล
สุขภาพตนเองครอบครัวชุมชนสภาพแวดลอมและสังคมจึงจัดทําขอมูลและจัดทําแผนดําเนินงานที่เกี่ยวกับปญหาดาน
สาธารณสุข จากการประชุมรวมกันกับชุมชน ดําเนินการใหประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ ในความรับผิดชอบสามารถ
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เขาถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บานและในชุมชนอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการระบบกองทุนฯ ใหมีความ
โปรงใส และจัดทําสรุปผลการดําเนินงานและงบดุลเมื่อสิ้นสุดป ยึดหลักธรรมาภิบาล
รูปแบบที่ 6การบริหารแบบรวมเปนกรรมการบริหาร (codetermination) ดวยลักษณะความสัมพันธในชุมชนแบบ
ปฐมภูมิคือแบบญาติพี่นองชุมชนมีคานิยมในการใหความนับถือตอแกนนําชุมชนรวมถึง การบริหารงานทั้งหมดก็เพื่อ
ผลประโยชนที่ตกแกประชาชนชุมชน จากผลของศึกษาจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกทําใหทราบวาชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลเมืองพาน มีสวนรวมในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองพาน
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนอยางดี จึงทําใหไมสงผลกระทบหรือปญหาใด ๆ ตอการดําเนินงานของกองทุนฯ
ผลการวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล
ตําบลเมืองพาน ที่พบ 2 ประการ ไดแก
1. ประชาชนใหความสนใจนอยในเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองพาน
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
2. ความลาชาของเงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาครั้งนี้เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงคประการแรก คือ ศึกษาถึงการมีสวนรวมของประชาชน
ในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
พบวา ผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย มีแนวทางในการดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารแบบประชาธิปไตย (democratic management) ตามรูปแบบการ
บริหารแบบมีสวนรวมของ คีท (Keith. 1981) ที่ไดกลาววา การบริหารแบบประชาธิปไตย (democratic management) เปนการ
บริหารที่ใชความคิดจากกลุมใหเปนประโยชนโดยใหทุกคนในกลุมมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น แตละคนมีเสียงหนึ่งเสียง
เทากัน (one man–one vote) การตัดสินใจมาจากมติของกลุมโดยสมาชิกทุกคนมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็นและโนมนาว
คนอื่นๆ อยางไรก็ตามผูบริหารแบบประชาธิปไตยอาจใชสิทธิ์ที่จะไมปฏิบัติตามความเห็นของกลุมไดกรณีที่ความเห็นนั้น
ไมสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน และการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล
ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไดดําเนินการตาม 3 ดานหลัก คือ ดานประชาชน (Public) ดานการมีสวนรวม
(Participation) และดานภาครัฐ คือ สนับสนุนสงเสริมและใหโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง มอบอํานาจ
ในการจัดการและการบริหารงานรวมกันในระดับบุคคลและระดับกลุมในการดูแลสุขภาพทั้งตนเองและคนในชุมชน มีการ
ประชาสัมพันธขอมูลหลายชองทางและอยางทั่วถึง อีกทั้งการสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมในพื้นที่เขารวมกิจกรรมและคิด
โครงการตามความเหมาะสม ตามความสามารถ มีการเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงศักยภาพและมอบอํานาจอยาง
เต็มที่ โดยทางกองทุน จัด กระบวนการเรีย นรูก ารรับ ฟง ความคิด เห็น การนํา เสนอโครงการ การมีสว นรว มลงมื อ
ปฏิบัติรว มกัน สง เสริม ใหมีก ารอบรมพัฒนาศักยภาพ ที่สําคัญยังใหการสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
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การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เชน
การประชุม การถา ยทอดขอ มูล การทํ า ประชาคม การคัด เลือ กตัว แทนเขา มาเปน คณะกรรมการกองทุน การจั ด
กิจกรรม รวมถึงการสงตัวแทนเขาไปรวมรับฟงการพิจารณาโครงการและงบประมาณโครงการ การประเมินผลงานของ
โครงการ ตลอดจนถึงขั้นสรุปโครงการ ตามแนวคิดของสมลักษณา ไชยเสริฐ (2549 : 142-149) ไดแบงแนวทางการจัดการ
การมีสวนรวมของประชาชนเปน 3 ดานหลัก คือ ดานประชาชน (Pubblic) ดานการมีสวนรวม (Participation) และดาน
ภาครัฐ โดยการมีสวนรวม (Participation) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหประชาชนที่เปนบุคคลหรือคณะบุคคลเขามามีสวน
รวมในขั้นตอนตางๆ ในการดําเนินการพัฒนา ชวยเหลือ สนับสนุนทําประโยชนในเรื่องตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ ตั้งแตรวม
คิ ด ร ว มตั ด สิ น ใจ ร ว มดํ า เนิ น การ ร ว มรั บ ผลประโยชน และร ว มประเมิ น ผล เพื่ อ ให เ กิ ด การยอมรั บ และก อ ให เ กิ ด
ผลประโยชน สู ง สุ ด กั น ทุ ก ฝ า ย ดัง ที ่ ปาริช าติ วลั ย เสถี ย ร (2543) ได ร ะบุ ไ ว ว า การมีส ว นรว มในลัก ษณะที ่เ ปน
กระบวนการพัฒ นา โดยใหป ระชาชนเขา มามีส ว นร ว มในกระบวนการพั ฒ นาตั้ ง แต เ ริ่ ม จนสิ้ น สุ ด โครงการ ได แ ก
การรวมกันคนหาปญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในทองถิ่น การบริหารจัดการ
การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการรวมรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยโครงการพัฒนาดังกลาวจะตอง
สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน นอกจากนี้ ยังพบวา ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองพาน มีความพรอม
มีความเขมแข็ง และความผูกพันตอกันทั้งในกลุมประชาชนทั่วไปและกลุมแกนนําชุม ชน กลุม อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน ซึ่งกลุมตาง ๆ เหลานี้มีสวนรวมในการสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของภาคประชาชนเปนอยางมาก
และมีบ ทบาทในการผลัก ดัน ใหเ กิด ความสามัค คี สรา งความศรัท ธาใหแ กป ระชาชนเกิด ความเชื ่อ มั่น และให
ความรว มมื อในการดําเนินงานตาง ๆ ดวยความสมัครใจ ประชาชนในชุมชนมีความสนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น ทั้งนี้ เปน
ผลมาจากความใกลชิดกับกลุมแกนนําชุมชนและกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ดังนั้น ประชาชนจึงพรอมที่จะรวม
กิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เมื่อพิจารณาตามวัตถุประสงคของการศึกษาประการที่สอง เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบวา ปญหา
อุปสรรคที่พบมากที่สุด ไดแก ประชาชนใหความสนใจนอยในเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตําบลเมื องพาน อําเภอพาน จังหวั ดเชี ยงราย เนื่อ งจากกองทุ น หลัก ประกัน สุข ภาพในระดั บท องถิ่นหรื อ พื้น ที่
เทศบาลตํ า บลเมื อ งพาน อํ า เภอพาน จั ง หวั ด เชี ย งราย เป น กองทุ น ที่ เ ทศบาลตํ า บลเมื อ งพานเพิ่ ง เข า ร ว ม
ตามพระราชบัญญัติประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 ในระยะแรกมีการประชาสัมพันธไมสม่ําเสมอ และไมทั่วถึง จึงทํา
ให ป ระชาชนให ค วามสนใจเข า ร ว มกิ จ กรรมด า นสุ ข ภาพน อ ย รองลงมา ได แ ก ความล า ช า ของเงิ น อุ ด หนุ น กองทุ น
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งผลการศึกษาดังกลาว
สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ นงนุ ช เครื อ ศรี (2552) ซึ่ ง ได ทํ า การศึ ก ษาการมี ส ว นร ว มของประชาชนในกระบวนการ
954

ประชาคมหมูบานดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตําบลตลาดขวัญอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหาอุปสรรค
คือ ประชาชนมีสว นรวมนอยซึ่ง ผูนําชุม ชนไดตั้ง ขอสัง เกตวาอาจเพราะประชาชนไมต ระหนักถึง ความสําคัญและการ
ประชาสัมพันธเคลื่อนที่ขององคการบริหารสวนตําบลมีนอยประกอบกับการดําเนินกิจกรรมในแตละครั้งไมตรงเวลาทําให
ประชาชนเบื่อหนายตอการทํางานของระบบราชการจึงกลาวไดวาการมีสวนรวมของประชาชนไมไดขึ้นอยูที่รูปแบบของ
ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับแตขึ้นอยูกับมุมมองของประชาชนตอคุณคาหรือความสําคัญของประโยชนนั้น และพรพิมล
การญาณ (2555) ทําการศึกษาแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบลมะขุนหวานอําเภอสันปาตองจังหวัดเชียงใหม พบวา ปญหาอุปสรรคหลายประการที่
สําคัญคือระยะแรกประชาชนไมคอยสนใจเขารวมกิจกรรมและความกระตือรือรนของประชาชนไมคงที่แตมีการแกปญหาโดยการ
สรางแรงจูงใจดวยการแจกสิ่งของการกระตุนดวยแกนนําชุมชนดานสุขภาพการใหขอมูลที่ชัดเจนตอเนื่องและบอยครั้งการ
ใหคําปรึกษาและพูดคุยสรางความเขาใจโดยกรรมการบริหารกองทุนฯและแกนนําชุมชนปญหาอีกประการหนึ่งคือขอจํากัด
ของระเบียบและหลักเกณฑการใชจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลมะขุนหวานในการพัฒนา
ศักยภาพแกนนําเครือขายและกรรมการบริหารกองทุนฯวิธีการแกไขคือการจัดหาแหลงเงินทุนจากแหลงอื่นมาสนับสนุน
การดําเนินงานกองทุนฯและการใชโอกาสเรียนรูจากกรณีที่หนวยงานอื่นมาศึกษาดูงานในพื้นที่

นอกจากนี้ยังตรงกับ

งานวิจัยของ วรรณา ทองกาวแกว (2554) การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนมีผลตอการมีสวนรวม
ของหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นในจังหวัดยะลา พบวา ปญหาอุปสรรคที่สําคัญ คือ ไมมีเวลารวมกิจกรรม ไมมีการ
ประชาสัมพันธใหทราบอยางทั่วถึง
ขอเสนอแนะ
1) ควรมีการศึกษาแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายเพื่อใหเกิดเปนประโยชนตอกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่อยางทั่วถึงในการนําไปปรับใชกับประชาชนใหเหมาะสมสอดคลองกับพื้นที่และบริบทของพื้นที่
2) ควรมีการศึกษาถึงการมีสวนรวมและระดับของความสนใจในประชาชนกลุมคนหนุมสาว เพื่อสรางความตระหนัก
ในการมีสวนรวมในกองทุนฯ
3) ควรมีการศึกษาถึงบทบาทความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่มี
ผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
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บทคัดยอ
การศึกษาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราพื้นบาน และผลกระทบดานครอบครัว
คานิยม สังคม และวัฒนธรรม จากการดื่มสุราพื้นบานของประชาชนบานสันปาหนาด ตําบลดอกคําใต อําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยาเปนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม กลุมประชากรที่ใชใ น
การศึกษา จํานวน 234 ครัวเรือนใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา 1) ดานพฤติกรรมการดื่มสุราพื้นบานกลุมตัวอยางสวนใหญดื่มสุราครั้งแรกเมื่ออายุ 13 ป
ดื่มสุราตอเนื่องมาต่ําสุด 2 ป ดื่มสุราในชวงเวลาตอนเย็นแรงจูงใจที่ทําใหดื่มสุรา คือ เพื่อนประเภทสุราที่ดื่มเปนประจํา
และมีปริมาณมาก คือ สุราพื้นบานสาเหตุที่ดื่มคือหาซื้อไดงาย เหตุผลหลักในการดื่มสุรา คือ เพื่อเขาสังคมกลุมตัวอยางสวนใหญ
ไมเคยประสบอุบัติเหตุ และไมคิดอยากเลิกดื่มสุรา 2) ผลกระทบจากพฤติกรรมการดื่มสุราพื้นบาน ทั้ง 4 ดาน
ประกอบดวย 1. ครอบครัว 2. คานิยม 3. สังคม 4. วัฒนธรรม พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง หากพิจารณาเปนรายดาน
ดานที่มากที่สุด คือ ดานสังคม รองลงมา คือ ดานครอบครัว ดานวัฒนธรรมและดานคานิยมซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่กําหนดไว
คําสําคัญ: ผลกระทบ สุราพื้นบาน
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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
การดื่ม สุราถื อ เป น ตน เหตุ ที่สํ าคั ญในการก อให เ กิ ด การบาดเจ็ บ และเสีย ชีวิ ต ประเทศไทยมี ผูบ าดเจ็บ จาก
อุบัติเหตุการขนสงทางบกเปนจํานวนมาก ถึง 105,725 คนทั่วประเทศในป 2556และการดื่มสุราเปนสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุจราจรถึงรอยละ 45 ในชวงปกติ และเพิ่มเปนรอยละ 50-60 ในชวงเทศกาล เชน วันขึ้นปใหม วันสงกรานต
วันตรุษจีน หรือวันวาเลนไทน (สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ, 2556) นอกจากนี้การดื่ม
สุรายังเปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดภาระโรค และเปนปจจัยเสี่ยงลําดับ 3 ที่มีผลตอการเสียชีวิตกอนวัยอันควรและมีผลตอ
ความพิการของประชากรโลก จากรายงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาสูบ ระบุวาการดื่มสุรา
สงผลกระทบทางตรงตอสุขภาพของคนโดยกอใหเกิดโรคมากกวา 60 โรค เชน โรคตับแข็ง มะเร็งตับ โรคพิษสุราเรื้อรัง ฯลฯ
ทั้งนี้การดื่มสุราในประเทศไทยกําลังเปนปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพอันดับ 1 โดยเกิดภาระโรคถึง รอยละ 10.6
ของภาระโรคทั้งหมด ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของนานาชาติ ซึ่งคาเฉลี่ยของนานาชาติเทากับ รอยละ 4.5 ของภาระโลกทั้งหมด
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 และมีอัตราที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องการดื่มสุราอาจสงผลกระทบทางออมที่เปนปจจัยเสี่ยงใน
การกอใหเกิดโรค เชน โรคหัวใจ และหลอดเลือด ปญหาสุขภาพจิต รวมทั้งทําใหเกิดปญหาสังคม เชน อาชญากรรมความ
รุนแรง ปญหาการวางงานครอบครัวแตกแยก คนจรจัด คนไรที่อยู
จังหวัดพะเยา เปนจังหวัดที่มีการดื่มสุราพื้นบานมากที่สุดของประเทศ จากการศึกษาขอมูลปจจุบันของพัฒนา
ชุมชนอําเภอดอกคําใต (2555) มีสุราพื้นบานที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานสรรพสามิตในจังหวัดพะเยา มีจํานวนมากกวา
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แหง ซึ่งเปนจํานวนสูงมากในลําดับตน ๆ ของประเทศ โดยการผลิตสุราพื้นบานเหลานี้ ยังพบปญหาสําคัญ
คือ มีผูผลิตบางแหงลักลอบเติมสารเคมี สารฆาแมลงลงในกระบวนการผลิตเพื่อหวังผลใหเกิดความมึนเมามากขึ้นและยัง
เปนการลดตนทุนการผลิต โดยที่เจาหนาที่ไมสามารถตรวจสอบไดทั้งหมด เนื่องจากมีการผลิตทุกๆ 3-5 วัน โดยการ
ลักลอบเติมสารเหลานี้ทําใหเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตอผูดื่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบปญหาการเลี่ยงภาษีทําใหสุรามีราคา
ถูก และยังมีการแบงขาย ทําใหเกิดการเขาถึงไดอยางงายดายเมื่อป พ.ศ.2555 มีจํานวนประชากร 400 ครัวเรือน มี
ผูเสียชีวิต
ที่เกี่ยวของกับสุรา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.47 ครอบครัวมีรายไดเฉลี่ย 5,000 บาท คาใชจายใน
การดื่มสุราเฉลี่ย 1,100 บาทตอครอบครัวที่ดื่มสุรา หนี้สินเฉลี่ยครอบครัวละ 15,000 บาท (พัฒนาชุมชนอําเภอดอกคําใต,
2555) สุราจัดเปนสารที่มีผลกระทบตอสุขภาพ ตออวัยวะที่สําคัญหลายระบบและยังสงผลใหเร็วหรือชาแตกตางกันไปใน
แตละคน ผลกระทบตอสุขภาพ พบวาสุรามีผลตอระบบทางเดินหายใจจะทําใหเกิดอาการปอดอักเสบและการติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจ มีผ ลตอระบบหัว ใจและหลอดเลือดจะทําใหเกิดความดันโลหิตสูง กลามเนื้อหัวใจออนแรงและ
ลมเหลว ระบบทางเดินอาหารทําใหเกิดการทําลายเยื่อบุกระเพาะอาหารไดนอกจากนี้การดื่มสุราในปริมาณที่มากอาจ
เกิดผลกระทบตอเนื่องทําใหเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยตางๆ นําไปสูการบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตไดทั้ง
ของตนเองและผูอื่น ยิ่งไปกวานั้นการดื่มสุราอยางตอเนื่องจนเปนพฤติกรรม ไมวาจะดื่มเปนครั้งคราวหรือดื่มเปนประจํา
นั้น ยอมบั่นทอนสุขภาพทําใหเกิดโรคเรื้อรังโดยอาการรุนแรงมักปรากฏใหเห็นในวัยกลางคนขึ้นไป (อวัสดา จันทรแสนตอ,
2541, หนา 18) ที่สําคัญอยางยิ่งสุรา ยังมีผลกระทบตอความสัมพันธในครอบครัวตลอดจนมีผลกระทบดานเศรษฐกิจ
และสังคมดวย
จากการที่ภาครัฐ มีนโยบายออกกฎหมาย และบทโทษของการดื่มสุราที่มากมาย แตยังมีประชาชนบางกลุมที่มี
พฤติ ก รรมการดื่ ม สุ ร าไม มี เ ปลี่ ย นแปลงจากเดิ ม หรื อ อาจมี แ นวโน ม การดื่ ม สุ ร าอย า งต อ เนื่ อ ง เช น ประชาชนบ า น
สันปาหนาด ตําบลดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ยังมีผูที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงในอัตราที่สูง และมีแนวโนมของผูที่
เริ่มดื่มสุราครั้งแรกมีอายุนอยลง กอปรทั้งในพื้นที่บานสันปาหนาด มีโรงผลิตสุราพื้นบาน จํานวน 2 แหง ดังนั้นผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมในการดื่มสุราพื้นบานของประชาชนบานสันปาหนาด เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
และแนวทางในการวางแผนการปองกันและแกไขปญหาการดื่มสุราพื้นบานของประชาชนเพื่อเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราพื้นบานของประชาชนบานสันปาหนาด ตําบลดอกคําใต อําเภอดอกคําใต
จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาผลกระทบดานครอบครัว คานิยม สังคมและวัฒนธรรม จากการดื่มสุราพื้นบานของประชาชน
บานสันปาหนาด ตําบลดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
จากการทบทวนวรรณกรรมผูศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมการดื่มสุราของประชาชนในพื้นที่บานสันปาหนาด
ตํ าบลดอกคํ าใต อําเภอดอกคําใต จัง หวัด พะเยา ประกอบดว ยกรอบแนวคิด ในการศึ กษาผลกระทบดา นครอบครั ว
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คานิยม สังคมและวัฒนธรรม นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยอันเปนแนวทางในการตั้งคําถาม สําหรับเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยสามารถเขียนเปนแผนภาพสรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา ดังนี้
กรอบแนวคิด

-

ตัวแปรตน
เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได

ผลกระทบดาน
1. ครอบครัว
2. คานิยม
3. สังคม
4. วัฒนธรรม

สมมุติฐาน
การดื่มสุราพื้นบานของประชาชนบานสันปาหนาด ตําบลดอกคําใต อําเภอดอกคําใตจังหวัดพะเยา มีผลกระทบ
ดานครอบครัวมากที่สุด

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชาชนบานสันปาหนาด อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ทั้งหมดจํานวน 598 คนคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยใช
ตารางของ Krejcie and Morgan (1970) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 234 คน สามารถคํานวณ ไดดังนี้
ประชากรในชวง 600 – 550 มีประชากรเพิ่มขึ้น 50 ครัวเรือน ตัวอยางเพิ่มขึ้น (234-226) = 8 คน
ถา ชวง 598 – 550 มีประชากรเพิ่มขึ้น 48 คน ตัวอยางเพิ่มขึ้น
= 8 x 48
50
= 7.68 หรือ 8 คน
ดังนั้น มีประชากรที่ใชในการวิจัย 598 คน ขนาดของกลุมของตัวอยาง
= 226+8
= 234 คน
และใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในการเก็บขอมูล
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยใช แ บบสอบถาม ประกอบด ว ยแบบสอบถามข อ มู ล ผู ดื่ ม สุ ร าพื้ น บ า น
ในแบบสอบถามประกอบดวย 4 สวนคือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส
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การศึกษา อาชีพ รายได จํานวนสมาชิกในครอบครัว สวนที่ 2 พฤติกรรมการดื่มสุรา สวนที่ 3 ผลกระทบดานตางๆ จาก
พฤติกรรมการดื่มสุรา และสวนที่ 4 ขอเสนอแนะ
2. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยนี้ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คาความถี่ (Frequency),คารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย
(Mean), คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), สถิติที่ใชเพื่อการทดสอบสมมติฐาน และทําการวิเคราะห โดย
มีเกณฑในการแปลความหมายของขอมูล ดังนี้
คาเฉลี่ย
4.21 – 5.00
ระดับผลกระทบ มากที่สุด
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 นอยที่สุด

ผลการศึกษา
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายมีจํานวน 204 คนคิดเปนรอยละ 87.2 และเปนเพศ
หญิงมีจํานวน 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
สถานภาพสมรสมีจํานวน 140 คนคิดเปนรอยละ 59.8 ผูที่โสดมีจํานวน 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. พฤติกรรมการดื่มสุรา
จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางดื่มสุราครั้งแรกเมื่ออายุ 13 ป มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 5.6 และ
ดื่มสุราครั้งแรกเมื่ออายุสูงสุดที่ 30 มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.3 อายุเฉลี่ยของการดื่มสุราครั้งแรก คือ 19 ป การดื่ม
สุราอยางตอเนื่อง พบวา ดื่มสุราตอเนื่องมาต่ําสุด 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 และเวลาอื่น ๆ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ
1.3 แรงจูงใจที่ทําใหดื่มสุรามากที่สุดคือ เพื่อน 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 สาเหตุที่ดื่มสุราคือ 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 อื่นๆ 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
มีจํานวน 46คน คิดเปนรอยละ 18.3
3. ผลกระทบดานตางๆ จากพฤติกรรมการดื่มสุรา
จากผลการศึกษา ทั้ง 4 ดานพบวาผลกระทบโดยรวมอยูในระดับปานกลาง หากพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มาก
ที่สุดคือดานสังคม รองลงมา คือ ดานครอบครัว ดานวัฒนธรรมและดานคานิยมซึ่งจําแนกเปนรายดานไดดังนี้
ดานครอบครัว โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.07 และเมื่อจําแนกรายประเด็นพบวาผลกระทบ
มากที่สุดคือ การดื่มสุราทําใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว รองลงมาคือ การดื่มสุราทําใหมีคาใชจายและหนี้สินใน
ครอบครัวเพิ่มขึ้น และการดื่มสุราทําใหสมาชิกในครอบครัวมีเวลาใหกันนอยลง
ดานคานิยม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.72 และเมื่อจําแนกรายประเด็นพบวา
ผลกระทบมากที่สุดคือ การดื่มสุราจะชวยใหเขากับชุมชนและการพบปะสังสรรคไดดีขึ้น รองลงมาคือ การดื่มสุราแลวเกิด
พฤติกรรมเลียนแบบทําใหมีคนดื่มสุรามากยิ่งขึ้น และการดื่มสุราจะชวยใหเปนที่ยอมรับของชุมชนไดมากขึ้น
ดานสังคม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11 และเมื่อจําแนกรายประเด็นพบวาผลกระทบ
มากที่สุดคือ การดื่มสุรากอใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนเพิ่มขึ้น รองลงมาคือ การดื่มสุราทําใหเกิดการทะเลาะวิวาทในหมู
คณะ และบุคคลที่มึนเมาสุรากอใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนเพิ่มขึ้น
ดานวัฒนธรรม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 และเมื่อจําแนกรายประเด็นพบวา
ผลกระทบมากที่สุด คือ การดื่มสุรามีสวนทําใหประเพณีวัฒนธรรมดีงามเสื่อมถอย รองลงมาคือ การดื่มสุราอาจมีสวนทํา
ใหงานประเพณีตางๆ ที่ดําเนินการอยูหยุดชะงัก และการดื่มสุราเปนอุปสรรคของการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีของ
หมูบาน
จากผลการวิจัยจึงไมตรงตามสมมติฐาน คือ การดื่มสุราพื้นบานของประชาชนบานสันปาหนาด ตําบลดอกคําใต
อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา มีผลกระทบดานครอบครัวมากที่สุด
ขอเสนอแนะ
ควรมีมาตรการในการมีสวนรวมในการลดการดื่มสุราของคนในชุมชน ผูประกอบการวิสาหกิจสุราพื้นบานใน
ชุมชนควรเขามามีบทบาทในการลดการดื่มสุราของประชาชนในพื้นที่ดวย
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สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผล
การศึกษาเรื่องผลกระทบจากพฤติกรรมการดื่ม สุราพื้นบานของประชาชนบานสันปาหนาดตําบลดอกคําใต
อําเภอดอกคําใตจังหวัดพะเยาสามารถนํามาสรุปผลไดดังนี้
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบว า กลุม ตัวอย างสว นใหญเ ป นเพศชาย คิ ด เปนรอยละ 87.2 มีอายุ
ระหวาง 18 – 30 ปคิดเปนรอยละ 25.6 สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 59.8 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปน
รอยละ 50.9 มีอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 54.7 และมีรายได 5,001 – 7,500 บาท คิดเปนรอยละ 36.3
1. พฤติ กรรมการดื่มสุ ร าพื้นบ า นของประชาชนบา นสั นปา หนาด ตํา บลดอกคํ า ใต อํ า เภอดอกคํ า ใต
จังหวัดพะเยา
พฤติกรรมการดื่มสุรา พบวา กลุมตัวอยางดื่มสุราครั้งแรกอายุเฉลี่ย คือ 19 ป โดยกลุมตัวอยางดื่มสุราตอเนื่อง
มาเปนเวลาเฉลี่ยประมาณ 7 ป ดื่มสุราในชวงเวลาตอนเย็น แรงจูงใจที่ทําใหดื่มสุรามากที่สุดคือเพื่อน ดื่มสุราประเภทสุรา
พื้นบานมากที่สุด สาเหตุที่ดื่มสุราคือหาซื้อไดงาย โดยดื่มกับกลุมเพื่อนฝูง/เพื่อนรวมงานมากที่สุด เหตุผลหลักในการดื่ม
สุราคือ เพื่อเขาสังคม สวนใหญไมเคยประสบอุบัติเหตุ และไมคิดอยากเลิกดื่มสุรามากที่สุด
2. ผลกระทบดานตางๆ จากพฤติกรรมการดื่มสุรา
ขอมูลการศึกษาผลกระทบจากพฤติกรรมการดื่มสุราพื้นบานของประชาชนบานสันปาหนาด ตําบลดอกคําใต
อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา : โดยรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยโดยรวม ( Χ = 2.98) เมื่อวิเคราะห
รายดาน พบวา ดานที่มีผลกระทบคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก คือ ดานสังคม มีคาเฉลี่ย ( Χ = 3.11) รองลงมา คือ ดาน
ครอบครัว มีคาเฉลี่ย ( Χ = 3.07) ดานวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ย ( Χ = 3.00) และดานคานิยม มีคาเฉลี่ย ( Χ = 2.72)
อภิปรายผล
การศึกษาเรื่องผลกระทบจากพฤติกรรมการดื่มสุราพื้นบานของประชาชนบานสันปาหนาด ตําบลดอกคําใต
อําเภอดอกคําใตจังหวัดพะเยา มีผลกระทบดังตอไปนี้
ผลกระทบดานครอบครัว ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผลกระทบดานครอบครัวระดับมากที่สุดคือ การดื่ม
สุราทําใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยพิจารณาไดทั้งทางบวกและทางลบ ในทางการแพทยระบุ
อยางชัดเจนวา การดื่มสุรามีผลกระทบตอสุขภาพของผูดื่มเปนสวนใหญผลกระทบของสุราแมจะมีขอดีอยูบางก็ตาม แตก็
ปรากฏชัดเจนเปนที่ยอมรับในบางประเด็น เชน ในการสรางความสบายใจใหผูดื่มสุรา ซึ่งจากการศึกษาของบุญเลิศ จุล
เกียรติ และคณะ (2534) ไดแบงภาวการณเสพติดสุราฯ ออกเปนระดับชั้นและการเปนพิษตอรางกาย กลาวคือ การดื่ม
สุราทําใหผูดื่มติดอาการสนุกสนาน ราเริง เมื่อมีปริมาณแอลกอฮอลในเลือด 30 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต แตลักษณะอาการ
อาจเปลี่ยนไป เมื่อระดับแอลกอฮอลในเลือดเพิ่มขึ้น เชน จะเสียการควบคุมการเคลื่อนไหว เมื่อ 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต
และจะแสดงอาการเมาใหเห็น เดินไมตรงทาง เมื่อระดับแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นเปน 100 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต โดยการดื่ม
ระยะแรกๆ จะไมมีผลกระทบตอรางกายมากนัก แตเมื่อยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นเมื่อเกิดความคุนเคย และผลกระทบจะ
รุนแรงขึ้นเมื่อดื่มในระยะเวลายาวนาน และสงผลกระทบความสัมพันธในครอบครัวและปญหาอื่นๆ ทั้งในทางตรงและ
ทางออม
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ผลกระทบดานคานิยม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คือ การดื่มสุราจะชวยใหทานเขากับชุมชนและการ
พบปะสังสรรคไดดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2544)
ในโครงการศึกษาปญหาสังคมที่เกี่ยวของกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อหามาตรการทางเลือกปองกันและแกไข
ซึ่งพบวา คานิยมของคนในปจจุบันที่ใชการดื่มสุราเปนสื่อกลางในการสังคมสมาคม และแสดงความยินดีกําลังไดรับการ
ยอมรับทางสังคมมากขึ้น ผูดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอลสวนใหญเห็นดวยวาการดื่มสุราพื้นบาน ทําใหเปนคนที่มีเพื่อน
เยอะและกลาแสดงออกไดมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับอํานวย พิรุณสาร (2538) ไดอธิบายไววาการดื่มสุราพื้นบานนั้นเกิด
จากการที่มนุษยใหคุณคาและความหมายตางๆ เกี่ยวกับ “สุรา” รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งคานิยมการดื่มสุรา มี
หลายประการ เชน การดื่มสุราเปนการแสดงถึงความมีอํานาจ การมีพลังดื่มเพื่อสังสรรคในหมูเพื่อน นอกจากนั้นยังเปน
การสื่อกลางในการเขาสังคมอีกดวย
ผลกระทบดานสังคม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คือ การดื่มสุรากอใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนเพิ่มขึ้น
โดยมักพบวาผูดื่มสุรา เมาขาดสติ มีพฤติกรรมรุนแรงไมสามารถควบคุมตนเองได การสรางความวุนวายเนื่องจากการ
ควบคุมตนเองไมไดกอใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได โดยเฉพาะผลที่เกิดขึ้นกับ “คุณภาพของสังคม” ที่ถือวาไดรับผลกระทบอยาง
มาก ไมวาจะเปนการสูญเสียในดานปริมาณและคุณภาพทรัพยากรมนุษยทั้งจากอุบัติเหตุ โรคภัยไขเจ็บ ผลกระทบตอ
สุขภาพของครอบครัว ซึ่งอาจไมสอดคลองกับนโยบายในการเสริมสรางสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเนนการ
เตรียมตัวรักษาสุขภาพในปจจุบัน เพื่อใหมีสุขภาพดีถวนหนาในอนาคต ดังนั้นผูจะเปนผูบริโภคสุรา ควรตระหนักถึงผลที่
จะเกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และสังคมในอนาคตดวย ที่ผานมาไดมีการรณรงคใหเห็นผลที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจาก
การดื่มสุราหลายโครงการ เชน โครงการเมาไมขับ ก็มักจะทําเปนระยะๆ ตามเทศกาลหรือโอกาสตางๆ ยังไมตอเนื่อง แตก็
นับวาเปนจุดเริ่มตนในการกระตุนใหประชาชนทั่วไปไดเห็นถึงดานลบของการดื่มจนเมา
ผลกระทบดานวัฒนธรรม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คือการดื่มสุรามีสวนทําใหประเพณีวัฒนธรรมดี
งามเสื่อมถอยการดื่มสุราพื้นบานยังมีความเกี่ยวของทางดานสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากการดื่มสุราฯ มีในทุกสังคม
และวัฒนธรรม บางครั้งการดื่มสุรา สวนหนึ่งที่เปนมาจากวัฒนธรรม ประเพณี หรือพิธีกรรมตางๆ ที่ตองใชสุราและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสวนประกอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานมงคล หรืองานบุญตางๆ ที่มุงเนนใหเกิดความสนุกสนาน
รื่นเริง ทําใหมีการรวมสังสรรคดวยการดื่มสุรา ดังนั้น การดื่มสุรา จึงสงผลใหเกิดการสังสรรคทางสังคม เชนเดียวกับที่
วิชัย โปษยะจินดา และคณะ (2543)ซึ่งไดศึกษาเรื่อง “การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อหามาตรการทางเลือกปองกัน
การแกไขพบวา วัฒนธรรม ประเพณี และพัฒนาการของสังคมไทยหลายๆ ดาน มีผลทําใหสุราเปนปจจัยสําคัญในการ
ผลิตและมักมีการบริโภคสุราในงานเลี้ยงฉลองตามประเพณีนิยมในครัวเรือนของสังคมเมืองและชนบท เชน งานบวช
งานแตงงาน งานสงกรานต งานปใหม ฯลฯ ทั้งนี้เพราะคานิยมทางสังคมใหความสําคัญกับการดื่มสุราฯ ในพิธีกรรมตางๆ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ผลการวิจัยในครั้งนี้ควรนําไปใชในการวางแผนการดําเนินการแกไขปญหาสุราในหมูบานและเปนขอมูลประกอบการ
กําหนดนโยบายวางแผนกลยุทธ ในการดําเนินงานเพื่อสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพโดยเฉพาะการปองกันการดื่มสุราในเขตชนบท
2. การรณรงคหรือกิจกรรมในการปองกันแกไขปญหาการดื่มสุรา ควรมีกลุมเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อดําเนินกิจกรรมใหเกิด
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การปองกันและแกไขปญหาการดื่มสุรา ควรบูรณาการกับกิจกรรมตางๆ ในชุมชน
4. ครอบครัวควรมีบทบาทสําคัญในการพูดคุยหรือวางแผนแกไขปญหาการดื่มสุราเพื่อปองกันการดื่มสุราของ
บุตรหลานในชุมชน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาในกลุมเด็กและเยาวชน ที่เปนกลุมเสี่ยงและมีแนวโนมในการใชสุรา เปนทางออกในการแกไข
ปญหา เพื่อศึกษาถึงสาเหตุและวิเคราะหพฤติกรรมที่นําไปสูการตัดสินใจ ตลอดจนปจจัยอิทธิพลตอการเลือกใชสุรา เปน
ทางออกในการแกปญหา
2. จากการที่มีการนําเสนอถึงผลกระทบ หรือโทษของการดื่มสุราของหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผานมาควรมีการ
ประเมินถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นวา การนําเสนอดังกลาวมีผลตอประชาชนมีการรับรูเพียงใด และเกิดผลกระทบอยางไรบาง
ตลอดจนชองทางของสื่อที่สามารถเขาถึงประชาชนไดดีที่สุด และเกิดประโยชนที่สุดควรเปนอยางไร
3. ควรมีการศึกษาเชิงนโยบายของรัฐตอมาตรการการควบคุมการบริโภคสุราเพื่อนําไปสูมาตรการในการปฏิบัติ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จและลุลวงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร. รักษศรี เกียรติบุตร
อาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ จนการศึกษา
คนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณประชาชนบานสันปาหนาด ตําบลดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ที่ใหความรวมมือให
ขอมูลในการตอบแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ดวย
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาอิสระเลมนี้ ผูศึกษาขอมอบเปนกตเวทิตาคุณแดบูรพาจารย พรอมกับ
มอบความดีนี้ใหแกบิดา มารดาและครอบครัวผูศึกษาที่เปนกําลังใจใหแกผูศึกษาตลอดมา
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ความคาดหวังของเกษตรกรตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานสงเสริม
การเกษตร กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
The Expectation of Farmers on a Role of a Local Administrative Organization to
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บทคัดยอ

การศึกษาเรื่องความคาดหวังของเกษตรกรตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานสงเสริมการเกษตร
กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาความคาดหวังของเกษตรกรและ
ศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขที่มีตอการสงเสริมภาคเกษตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลจําปาหวาย
การศึกษาใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิง สํารวจ ใชแ บบสอบถามจํานวน 380 ตัว อยาง วิเ คราะหโดยใชส ถิติเ ชิง
พรรณนา โดยใชตารางแจกแจงความถี่ ซึ่งแสดงผลเปนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายถึง
ลักษณะของขอมูลในสวนตางๆ ของแบบสอบถาม และการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐานของ
งานวิจัยสวนนี้ใช Independent-sample T-Test และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการศึกษา พบวาสิ่งที่เ กษตรคาดหวังสูง สุด 3 อันดับแรก คือ ความคาดหวังใหสง เสริม และสนับสนุน ให
เกษตรกรสามารถผลิตปุยอินทรีย เพื่อใชทดแทนปุยเคมี ความคาดหวังใหจัดตั้งศูนยกลางจําหนายสินคาการเกษตรใน
ชุมชน และความคาดหวังใหสงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมเพื่อมีอํานาจในการกําหนดราคาสินคาไดเอง ผลการศึกษา
ความแตกตางลักษณะทางประชากรศาสตรกับระดับความคาดหวังของเกษตร พบวา ปจจัยดาน เพศ อายุ พื้นที่เพาะปลูก
ตางกันมีระดับความคาดหวังของเกษตรกรโดยรวมไมแตกตางกัน แตปจจัยดานระดับการศึกษาของเกษตรกร
พืชผลทางการเกษตรที่เพาะปลูก และรายไดจากการทําการเกษตรของเกษตรกรที่แตกตางกัน มีผลตอความคาดหวังของ
เกษตรกรแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ ควรกําหนดนโยบายสงเสริมการเกษตรโดยใหเกษตรกรสามารถผลิตปุยอินทรียเพื่อใชทดแทน
ปุยเคมี และสามารถจัดการทรัพยากรทางการเกษตรใหเหมาะสมและคุมคา โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีรายไดหลักจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
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

การเกษตรมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยตั้งแตอดีต โดยมนุษยรูจักการใชประโยชน อยางหลากหลาย
จากพืช สัตว ในการดํารงชีพ โดยการเก็บพืชผักจากปา และการลาสัตว มากินเปนอาหาร จนมีการพัฒนามาถึงการเรียนรู
ในการเพาะปลูกพืช และนําสัตวมาเลี้ยง ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการทําการเกษตรจนกลายเปนวิถีชีวิตทําใหมนุษยมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตปจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และ
ยารักษาโรค ใหมนุษยไดบริโภค
เกษตรกรสามารถนํ า ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ เหลื อ จากการบริ โ ภคสามารถนํ า ไปจํ า หน า ยได ทั้ ง ตลาด
ภายในประเทศ และตางประเทศ ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น การเกษตรของไทยเปนกลไกสําคัญที่ชวยขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจใหประเทศชาติหลายประการ แตในปจจุบันการทําการเกษตรของไทยเกิดปญหาตางๆ ขึ้นมาหลายดานเปนผล
ทําใหระบบการทําการเกษตรของประเทศไทยไมสามารถพัฒนาและแขงขันกับตางประเทศได ไดแก ปญหาดานการผลิต
ของภาคเกษตร ปญหาดานราคาและตลาดของสินคาเกษตรที่มีความแปรปรวนอยูตลอดเวลา ปญหาการขาดแคลน
แรงงานในภาคการเกษตร ปญหาเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของสินคาเกษตร ปญหาการเกิดโรคใหมและซ้ําใน
การผลิต ปญหาดินและน้ํา ทีม่ ีปริมาณและคุณภาพลดลง
องคการบริห ารสวนตําบลจําปาหวาย เปนองคการบริหารสวนตําบล ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย
ปจจุบันมีที่ทําการตั้งอยูเลขที่ 221 หมูที่ 1 ตําบลจําปาหวาย อําเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ในเขตการปกครอง
จํ า นวน 13 หมู บ า น รวม 2,834 ครั ว เรื อ น จํ า นวนประชากรในตํ า บล รวม8,475 คน แยกเป น ชาย 4,193 คน,
หญิง 4,282 คน (ที่มา : สํานักทะเบียนและบัตรอําเภอเมืองพะเยา, เมษายน 2553) เกษตรกรในพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลจําปาหวาย ไดมีการบันทึกรองขอรับความชวยเหลือจากองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย โดยสวนใหญประสบ
ปญหาจากการประกอบอาชีพทําการเกษตร คือ ปญหาดานการผลิตของภาคเกษตร ปญหาดานราคาของสินคาเกษตรมี
ความแปรปรวนไมแนนอน ปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร ปญหาเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของ
สินคาเกษตร ปญหาการเกิดโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ําในการผลิต ปญหาดินและน้ํามีปริมาณและคุณภาพลดลง
ดังนั้น เพื่อใหการสงเสริมการเกษตรในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย สอดคลองกับความ
คาดหวังของเกษตรกรที่มีตอการกําหนดนโยบาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 เพราะองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่ ไดรับทราบปญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ และเปนหนวยงานในระดับตนๆ ใน
การกําหนดนโยบายในการสงเสริม หรือแกปญหาในดานตางๆ ใหกับประชาชนในพื้นที่ ผูศึกษาจึงเห็นความสําคัญตอ
การศึกษาความคาดหวัง ของเกษตรกรที่มีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจะไดทราบถึงความคิด เห็นและความ
ตองการของประชาชนที่คาดหวังตอบทบาทการสงเสริมจากหนวยงานในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยศึกษาตาม
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เพื่อ
นําขอมูลที่ศึกษาไดเสนอผูรับผิดชอบเพื่อใชในการวางนโยบายการสงเสริมดานการเกษตรใหสอดคลองกับปญหาและตรง
ตามความคาดหวังของเกษตรกรตอไป โดยผูศึกษาใชองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวายเปนกรณีศึกษาเพราะเกษตรกร
ในพื้นที่สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีความครอบคลุมในระบบการทําเกษตรกรรม
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของเกษตรกรในพื้นที่ ตําบลจําปาหวาย ที่มีตอการสงเสริมภาคเกษตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตําบลจําปาหวาย
2. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขที่มีตอการสงเสริมภาคเกษตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบล
จําปาหวาย

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย
1. เกษตรกรในพื้นที่ ตําบลจําปาหวาย มีความคาดหวังตอการสงเสริมภาคเกษตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตําบลจําปาหวาย ในระดับมาก
2. ลักษณะประชากรที่มีความแตกตางกันมีความคาดหวังตอการสงเสริมภาคเกษตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตําบลจําปาหวายที่แตกตางกัน
ตัวแปรอิสระ
•
•
•
•
•

ตัวแปรตาม

คุณลักษณะประชากร

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายไดจากการทําการเกษตร
ลักษณะการประกอบอาชีพ
เกษตร(อาชีพเสริม /อาชีพหลัก )
• จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร
• ลักษณะพืชผลทางการเกษตรที่
เพาะปลูก

ความคาดหวังของเกษตรกร

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวายจํานวน 6,780คน
ในพื้นที่เขตการปกครอง จํานวน 13 หมูบาน รวม 2,834 ครัวเรือน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดจากการสุมตัวอยางจากเกษตรกรในเขตองคการบริหารสวนตําบล
จําปาหวาย เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากรทั้งหมด ผูวิจัยจึงไดใชวิธีการคํานวณขนาดตัวอยางโดยใช
สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% คํานวณไดกลุมตัวอยาง 380 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของเกษตรกรตอบทบาทของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดานสงเสริมการเกษตร กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา แบงเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะพืชผลทางการเกษตร
พื้นที่ทําการเกษตร และรายไดจากการทําการเกษตร
ตอนที่ 2 ความคาดหวังของเกษตรตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานสงเสริมการเกษตร 3 ดาน
ไดแก ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ดานพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจําหนายผลผลิตของเกษตรกร
และดานการใชทรัพยากรทางการเกษตรใหเหมาะสม และคุมคา
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ
การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหคําถามในการศึกษาเพื่อศึกษารายละเอียดของการกําหนดวัตถุประสงค กําหนด ตัวแปร
เพื่อเปนแนวในการสรางแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 3 สรางแบบสอบถามตามขอที่ศึกษาใหครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความคาดหวังของเกษตรตอบทบาท
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานสงเสริมการเกษตร ตามยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนที่ 4 นํารางแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือเพื่อปรับปรุงแกไข
แบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 5 นําแบบสอบถามที่แกไขแลว เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาในแบบสอบถาม
โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
ขั้นตอนที่ 6 นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ทาน มาวิเคราะห
โดยใชเครื่องมือ IOC (Index of item objective congruence) จากนั้นผูศึกษาจึงปรับปรุงและแกไขแบบสอบถามคําเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญแลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ
การรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาคนควาจากวารสาร เอกสาร ตํารา วิทยานิพนธ รายงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. แบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล
3. จากการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามไป จํานวน 380 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่ไดรับกลับมา
และมีความสมบูรณ จํานวน 380 ชุด คิดเปน 100 เปอรเซ็นต
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะหเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของขอมูล และตอบวัตถุประสงค ดังนี้
1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชตารางแจกแจงความถี่ซึ่งแสดงผลเปน
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะของ
ขอมูลในสวนตางๆ ของแบบสอบถาม
2. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ซึ่งการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยสวนนี้ใช
independent-sample T-Test สําหรับการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันดานเพศ
และใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) สําหรับการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของ
กลุมตัวอยางที่แตกตางกันดาน อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรลักษณะพืชผลทางการเกษตรที่
เพาะปลูกพื้นที่ทําการเกษตรและรายไดจากการทําการเกษตรตอป ที่มีผลตอความคาดหวังของเกษตรกรที่มีตอบทบาท
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานสงเสริมการเกษตร กรณีศึกษาเทศบาลตําบลจําปาหวาย จังหวัดพะเยา

ผลการศึกษา
ผลการศึก ษาความคาดหวั ง ของเกษตรต อบทบาทขององคกรปกครองสวนท องถิ่ น ดานสง เสริม การเกษตร
สามารถสรุปผลการศึกษา ได ดังนี้
1. ความคาดหวังของเกษตรตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานสงเสริมการเกษตรในแตละดาน
ผลการศึกษาที่ได คือ
1.1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในระดับครัวเรือน กลุมตัวอยางมีความคาดหวังให องคการบริหาร
สว นตําบลจําปาหวาย สง เสริม ใหเ กษตรกรแตละครอบครัว ทําบัญชีรายรับ–รายจาย ในครัว เรื อนอยางจริงจัง และ
ตอเนื่อง รองลงมา คือ ความคาดหวังใหองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย สงเสริมใหความรู ชวยเหลือ และติดตาม
เกษตรกรในการผลิตอาหารเพื่อใชรับประทานในครัวเรือนอยางตอเนื่อง
1.2 ดานพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและการจําหนายผลผลิตของเกษตรกร กลุมตัวอยางมีความ
คาดหวังใหองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย จัดตั้งศูนยกลางการจําหนายสินคาดานการเกษตรในชุมชนมากที่สุด
รองลงมา คือ ความคาดหวังใหองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย สงเสริมใหเกษตรกรมีการรวมกลุมเพื่อมีอํานาจใน
การกําหนดราคาสินคาไดเอง
1.3 ดานการใชทรัพยากรทางการเกษตรใหเหมาะสม และคุมคา กลุมตัวอยางมีความคาดหวังใหองคการ
บริหารสวนตําบลจําปาหวาย สงเสริม และสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิตปุยอินทรียไดดวยตนเอง เพื่อใชทดแทน
ปุยเคมี มากที่สุด รองลงมา คือ ความคาดหวังใหองคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย สงเสริมใหความรูในการใชน้ําใน
การเกษตรใหเหมาะสมและคุมคา
2. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง จากการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย 57.89% เพศหญิง 42.11% โดย
ส ว นใหญ มี อ ายุ อ ยู ร ะหว า ง 51-60 ป คิ ด เป น 38.68% ระดั บ การศึ ก ษาส ว นใหญ ข องกลุ ม ตั ว อย า ง คื อ ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา คิดเปน 58.68% ลักษณะพืชผลทางการเกษตรที่เพาะปลูกมากที่สุด คือ ปลูกขาว คิดเปน
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82.63 % พื้นที่ทําเกษตรทุกชนิด ของเกษตรกร อยูระหวาง 10-20 ไร คิดเปน 49.47 % และกลุมตัวอยางมีรายไดจาก
การทําการเกษตรอยูระหวาง 50,001–100,000 บาท คิดเปน 46.84 %
3. ระดั บ ความคาดหวั ง ของเกษตรต อ บทบาทขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ด า นส ง เสริ ม การเกษตร
ผลการศึกษาพบวาสิ่งที่เกษตรความคาดหวังสูงสุด 3 อันดับแรก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ความคาดหวังให
สงเสริม และสนับสนุนใหเ กษตรกรสามารถผลิต ปุยอินทรียไดดว ยตนเอง เพื่อใชทดแทนปุยเคมี รองลงมา คื อ ความ
คาดหวังใหจัดตั้งศูนยกลางการจําหนายสินคาดานการเกษตรในชุมชน และความคาดหวังใหสงเสริมใหเกษตรกรมีการ
รวมกลุมเพื่อมีอํานาจในการกําหนดราคาสินคาไดเอง ตามลําดับ
4. โดยภาพรวมเกษตรกรมีความคาดหวังของเกษตรตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานสงเสริม
การเกษตรในระดับมากที่สุดทุกดาน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา เกษตรกรมีความคาดหวังใหมีการสงเสริมดานพัฒนา
ขีดความสามารถในการผลิตและการจําหนายผลผลิตของเกษตรกรมากที่สุด รองลงมา คือ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกรในระดับครัวเรือน และดานการใชทรัพยากรทางการเกษตรใหเหมาะสม และคุมคา ตามลําดับ
5. การศึกษาความแตกตางของลักษณะทางประชากรศาสตรกับระดับความคาดหวังของเกษตรตอบทบาทของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดานสงเสริมการเกษตร พบวา ปจจัยดานเพศ อายุ พื้นที่เพาะปลูก แตกตางกัน มีระดับ
ความคาดหวังของเกษตรกรโดยรวมที่ไมแตกตางกัน แตปจจัยดานระดับการศึกษา พืชที่เพาะปลูก และรายไดจากการทํา
การเกษตรที่แตกตางกัน มีระดับความคาดหวังของเกษตรกรในการสงเสริมดานการเกษตร แตกตางกัน สรุปดังนี้
เกษตรกรที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา มีความคาดหวังตอการสงเสริมดานการเกษตร ต่ํากวา
เกษตรที่มีระดับการศึกษาอยูในระดับ มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญา และปริญญาตรี
เกษตรกรที่ปลู กขาว มีค วามคาดหวัง ต อการสง เสริ ม ดานการเกษตร ต่ํากวาเกษตรที่เ พาะปลูกหอมแดง /
กระเทียม และเลี้ยงสัตว
เกษตรกรที่มีรายไดนอยกวา 50,001 บาท มีความคาดหวังตอการสงเสริมดานการเกษตร ต่ํากวาเกษตรกรที่มี
รายไดระหวาง 150,001-200,000 บาท เกษตรกรที่มีรายไดระหวาง 50,001–100,000 มีความคาดหวังตอการสงเสริม
ดานการเกษตร ต่ํากวาเกษตรกรที่มีรายไดระหวาง 150,001-200,000 บาท เกษตรกรที่มีรายไดระหวาง 100,001–
150,000 บาท มีความคาดหวังตอการสงเสริมดานการเกษตร ต่ํากวาเกษตรกรที่มีรายไดระหวาง 150,001-200,000
และเกษตรกรที่มีรายไดระหวาง ระหวาง 150,001-200,000 บาท มีความคาดหวังตอการสงเสริมดานการเกษตร ต่ํากวา
เกษตรกรที่มีรายได มากกวา 200,000 บาท หรืออาจสรุปไดวาเกษตรกรที่มีรายไดจากการทําการเกษตรยิ่งสูงยิ่งมี
ความคาดหวังจากการสงเสริมดานการเกษตรจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากเทานั้น

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการวิจัย ความคาดหวังของเกษตรกรตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานสงเสริมการเกษตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลจําปาหวาย อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีประเด็นที่ตองนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในระดับครัวเรือน จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีความคาดหวัง
ให องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย สงเสริมใหเกษตรกรแตละครอบครัว ทําบัญชีรายรับ–รายจาย ในครัวเรือนอยาง
จริงจังและตอเนื่อง รองลงมา คือ ความคาดหวังให องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย สงเสริมใหความรู ชวยเหลือ
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และติดตาม เกษตรกรในการผลิตอาหารเพื่อใชรับประทานในครัวเรือนอยางตอเนื่อง ซึ่งความคาดหวังนั้นไดสอดคลองกับ
หลักพระราชดําริ "ทฤษฎีใหม" ในขั้นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสถียรภาพของการผลิต เสถียรภาพดานอาหาร
ประจําวัน ความมั่นคงของรายได ความมั่นคงของชีวิต และความมั่นคงของชุมชนชนบท เปนเศรษฐกิจพึ่งตนเองมากขึ้น มี
การจัดสรรพื้นที่ทํากินและที่อยูอาศัย มีการแบงพื้นที่ ออกเปน 4 สวน ตามอัตราสวน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง พื้นที่สวน
ที่หนึ่งประมาณ 30% ใหขุดสระเก็บกักน้ํา เพื่อใชเก็บกักน้ําฝนในฤดูฝนและ ใชเสริมการปลูกพืชในฤดูแลง ตลอดจนการ
เลี้ยงสัตวน้ําและพืชน้ําตาง ๆ (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ํา เชน ผักบุง ผักกะเฉดฯ ไดดวย) พื้นที่สวนที่สองประมาณ
30% ใหปลูกขาวในฤดูฝน เพื่อใชเปนอาหารประจําวันในครัวเรือนใหเพียงพอตลอดป เพื่อตัดคาใชจายและสามารถ
พึ่งตนเองได พื้นที่สวนที่สามประมาณ 30% ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก พืชไร พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใชเปนอาหาร
ประจําวัน หากเหลือบริโภคก็นําไปจําหนาย และพื้นที่สวนที่สี่ประมาณ 10% ใชเปนที่อยูอาศัย เลี้ยงสัตวและโรงเรือนอื่น ๆ
2. ในดานพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและการจําหนายผลผลิตของเกษตรกร และดานการใชทรัพยากรทาง
การเกษตรใหเหมาะสม และคุมคา กลุมตัวอยางมีความคาดหวังให องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย จัดตั้งศูนยกลาง
การจําหนายสินคาดานการเกษตรในชุมชนมากที่สุด รองลงมา คือ ความคาดหวังให องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย
ส ง เสริ ม ให เ กษตรกรมี ก ารรวมกลุ ม เพื่ อ มี อํ า นาจในการกํ า หนดราคาสิ น ค า ได เ อง และในด า นการใช ท รั พ ยากรทาง
การเกษตรใหเหมาะสม และคุมคา กลุมตัวอยางมีความคาดหวังให องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย สงเสริมและ
สนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิตปุยอินทรียไดดวยตนเอง เพื่อใชทดแทนปุยเคมี มากที่สุด รองลงมา คือ ความคาดหวัง
ให องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย สงเสริมใหความรูในการใชน้ําในการเกษตรใหเหมาะสมและคุมคา จึงสอดคลอง
ตามหลักทฤษฎีใหมใน ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 คือ
ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหมขั้นกลาง เมื่อเกษตรกรเขาใจในหลักการและไดปฏิบัติในที่ดินของตนจนไดผลแลว ก็ตองเริ่ม ขั้นที่สอง
คือ ใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุม หรือ สหกรณ รวมแรง รวมใจกันดําเนินการในดาน
ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหมขั้นกาวหนา เมื่อดําเนินการผานพนขั้นที่สองแลว เกษตรกรจะมีรายไดดีขึ้น ฐานะมั่นคงขึ้น
เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรก็ควรพัฒนากาวหนาไปสูขั้นที่สามตอไป คือ ติดตอประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหลงเงิน
เชน ธนาคาร หรือบริษัทหางรานเอกชน มาชวยในการทําธุรกิจ การลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงทฤษฎีเกษตร
ยั่งยืนและระบบเกษตรธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเนนความสําคัญในการจัดการทรัพยากรระดับไรนาใน
ลักษณะที่จะมุงใชประโยชนจากธรรมชาติ เชน ใหมีการปลูกพืชหมุนเวียน โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว เพื่อลดคาใชจายเรื่อง
ปุย หรือกรณีที่จําเปนตองใชปุยก็ทรงสนับสนุนใหเกษตรกรใชปุยธรรมชาติแทนปุยเคมีซึ่งมีราคาแพง รวมทั้งใหหลีกเลี่ยง
การใชสารเคมีตางๆ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และคุณภาพของดินในระยะยาว ทําใหราษฎรอยูในชุมชนและสภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดี และมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ซึ่งเปนหลักการสําคัญของ "การเกษตรยั่งยืน" (กรมวิชาการเกษตร, 2539)
และผลการศึกษาของ นภาพร ทางทิศ (2549) ศึกษาบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการสนับสนุนศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบลในจังหวัดลําพูน พบวาองคการบริหารสวนตําบลมีบทบาทในการ
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมดานการเกษตร 5 อันดับแรกไดแก 1) การทําปุยชีวภาพและปุยหมัก 2) การอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการปลูกพืช 3) การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว 4) โครงการอบรมเรื่องลําไย 5) โครงการอบรมผัก
ปลอดสารพิษ
3. การที่เกษตรกรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย มีสถานะพื้นฐานของการเปนเกษตรกรที่มีความ
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แตกตางกัน แตผลการวิจัย พบวา เกษตรกรที่มีเพศตางกัน หรือมีพื้นที่ทําการเกษตรที่แตกตางกันไมสงผลตอระดับความ
คาดหวังของเกษตรกรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย ถาเกษตรกรนั้นยังมีความสามารถในดานการผลิต
และการบริโภคอาหารประจําวัน ดวยการพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงของรายได มีความมั่นคงของชีวิต และความมั่นคง
ของชุมชนชนบท อยางเหมาะสมตามสภาพของเกษตรกรแตละราย จึงสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีความคาดหวัง
(expectancy theory) โดย กรกนก วงศพันธุเศรษฐ (2535) ทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวังของบุคคลไดรับอิทธิพลจาก วรูม
(Vroom, 1964) ไดนําแนวคิดทฤษฏีชื่อวาทฤษฎี V. I. E. โดย V มาจากคําวา valence หมายถึง ความพึงพอใจ I มาจาก
คําวา instrumentality หมายถึง สื่อเครื่องมืออุปกรณซึ่งเปนวิธีที่จะนําไปสูความพึงพอใจ E มาจากคําวา Espectency
หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้นๆ โดยที่บุคคลมีความตองการ และมีความคาดหวังในหลายสิ่งหลายอยางและ
ทุกบุคคลมีการแสวงหาโดยอยางนอยที่สุดก็คือความตองการดานอาหารเสื้อผาที่อยูอาศัยและยารักษาโรคเมื่อปจจัย
ดังกลาวไดรับการตอบสนองแลวจะมีความตองการในระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ จากความตองการในหลายสิ่งหลายอยางทําให
เกิดความพยายามที่จะกระทําดวยดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดวยสื่อหรือเครื่องมืออยางใดอยางหนึ่งเพื่อบรรลุความพอใจ
หรือเพื่อใหไดรับผลของการดําเนินการตามที่ไดแสดงความพยายามเรียกวาความคาดหวังหรือความพึงพอใจในสิ่งตางๆ
4. ผลการวิจัยอีกดานที่ทําใหความคาดหวังนั้นมีความแตกตางกันไปก็ คือ รายไดจากการทําการเกษตร ระดับ
การศึกษาของเกษตรกร และพืชผลที่เพาะปลูก ที่แตกตางกันสงผลตอระดับความคาดหวังของเกษตรกรในการสงเสริม
ดานการเกษตร แตกตางกัน โดยผลการศึกษา พบวาเกษตรกรที่มีรายไดจากการทําการเกษตรยิ่งสูง ยิ่งมีความคาดหวัง
จากการสงเสริมดานการเกษตรจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากเทานั้นเกษตรกร เกษตรกรที่มีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ํากวามีความคาดหวังตอการสงเสริมดานการเกษตร ต่ํากวาเกษตรที่มีระดับการศึกษาอยูในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญา และปริญญาตรี เกษตรที่ปลูกขาว มีความคาดหวัง ตอการ
สงเสริมดานการเกษตร ต่ํากวาเกษตรที่เพาะปลูกหอมแดง /กระเทียม และเลี้ยงสัตว ซึ่งสอดคลองของกับ นวลจันทร
เพิ่มพูนรัตนกุล (2540) กลาวถึงการกําหนดความคาดหวังวาการกําหนดความคาดหวังของบุคคล นอกจาก ขึ้นอยูกับ
ระดับความยากงายของงานแลว ยังขึ้นอยูกับประสบการณที่ผานมาในครั้งนั้นๆ ดวย แตในทางตรงกันขามระดับความ
คาดหวังที่ต่ํา อาจเพื่อปองกันมิใหตนเกิดความรูสึกลมเหลวจากการที่วางระดับความคาดหวังไวสูงกวาความสามารถจริง
และสมลักษณ เพชรชว ย (2540) ไดส รุปความคาดหวัง ไววา การที่บุคคลจะกําหนดความคาดหวัง ของคนนั้น จะตอง
ประเมินความเปนไปไดดวย ทั้งนี้เพราะความคาดหวังเปนความรูสึกนึกคิด และคาดการณของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
โดยสิ่งนั้นๆ อาจจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรม ก็ไดความรูสึกนึกคิด หรือคาดการณนั้นๆ จะมีลักษณะเปนการประเมินคา
โดยมาตรฐานของตนเองเปนเครื่องวัดการคาดการณของแตละบุคคล แมจะเปนการใหตอสิ่งที่เปนรูปธรรม หรือนามธรรม
ชนิดเดียวกัน ก็อาจะแตกตางออกไปได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภูมิหลัง ประสบการณ ความสนใจและการเห็นคุณคาความสําเร็จ
ของสิ่งนั้นๆ
ขอเสนอแนะ
การกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมดานการเกษตรขององคการบริหารสวนตําบลจําปาหวาย จากผลการศึกษาตาม
ความคาดหวังของเกษตรกรสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถผลิตปุยอินทรียได
ดวยตนเอง เพื่อใชทดแทนปุยเคมี รองลงมาคือ การจัด ตั้ง ศูนยกลางการจําหนายสินคาดานการเกษตรในชุมชนและ
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้ง นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิด เห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพักยูพีด อรม
ของนิสิตชั้น ปที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อศึกษาแนวทางการแกปญหาและขอเสนอแนะของนิสิตตอการใหบริการ
หอพักยูพีดอรม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรกลุมตัวอยางคือ นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา
ปการศึกษา 2557 ที่พักอาศัยอยูในหอพักยูพีดอรม จํานวน 371 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพการใหบริการหอพักนิสิตยูพีดอรม ทั้ง 6 ดาน โดยรวมอยู
ในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดานจากมากไปหานอย พบวา ดานที่ใหบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ดานความ
ปลอดภัย รองลงมาคือดาน เจาหนาที่ ดานระบบและการจองหองพัก ดานคาใชจาย และดานรูปแบบการใหบริการหอพัก
ตามลําดับ สวนดานการใหบริการรานคาและสวัสดิการในหอพัก อยูในระดับปานกลาง สําหรับแนวทางการแกปญหา
พบวา 1. ดานการใหบริการรานคาและสวัสดิการในหอพักควรปรับปรุงราคาสินคาในรานสะดวกซื้อ ซึ่งมีราคาแพง ควรมี
การกําหนดราคา หรือออกประกาศใหผูประกอบการรานคายึดถือเปนแนวปฏิบัติ 2. ดานระบบการจองหอพักผานเว็บไซต
ควรปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ทในการจองหอพัก และควรตรวจสอบระบบในชวงระยะเวลาที่เปดใหนิสิตจองหอพัก หาก
พบวาระบบติดขัด ควรขยายระยะเวลาในการจองหอพัก และควรเพิ่มการใหบริการอินเตอรเ น็ทไรสายภายในหอพัก
3. ดานความปลอดภัย ควรคํานึงถึงความปลอดภัยบริเวณเขา-ออกหอพัก และปองกันการเขา-ออกของบุคคลภายนอก
เพื่อเปนการปองกันดานความปลอดภัยและทรัพยสินของนิสิต
คําสําคัญ: หอพักยูพีดอรม นิสิต
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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 มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนพรอมที่จะประกอบอาชีพ และตอสูเพื่อตนเองและสังคมได
การศึ ก ษาช ว ยให ค นเจริ ญ งอกงาม ทั้ ง ด า นป ญ ญา ด า นจิ ต ใจ ด า นร า งกาย และด า นสั ง คม การศึ ก ษาจึ ง เป น
กระบวนการพัฒนามนุษยอยางองครวม ซึ่งกระบวนการพัฒนานิสิตใหมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายของสถาบันนั้น
จําเปนตองมีระบบที่ชวยใหนิสิตไดรับการพัฒนาไปสูจุดหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ (พักตรวิภา ศุภโกศล, ๒๕๔๖)
หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เปนสวนหนึ่งของระบบกิจการนิสิต นับเปนเครื่องมือสําคัญที่หลอหลอมใหนิสิตสามารถ
ปรับตัว ใชชีวิต รว มกับผูอื่นในสัง คมไดอยางมีความสุข หอพักที่ดีจึง ตองมีลักษณะที่เ ปน “ศูนยศึกษาและอาศั ย” ที่ มี
ประสิทธิภาพ เพราะหอพักที่มีคุณภาพที่ดีจะสงผลคุณภาพชีวิตและผลสัมฤทธิ์ในการเรียน การศึกษาของเยาวชนไทยใน
บางชวงอาจตองหางไกลจากครอบครัวเพื่อไปศึกษาเลาเรียนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ชีวิตที่หางไกลจากครอบครัวจึง
เปนภาวะที่มีความเสี่ยงทั้งเรื่องความประพฤติการดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมตางๆ ที่ไมเหมาะสม หอพักจึงเปนสถานที่ที่
ควรมีความสะดวก สะอาดถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยสูง
มหาวิทยาลัยพะเยา ไดแยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนมหาวิทยาลัยกํากับของรัฐที่ไมไดเปนสวนราชการ
อยางเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553
ซึ่งถือเปนสถาบันอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพผานการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตออกมารับใชสังคมและประเทศชาติอยาง
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มากมาย ดวยการนําของอธิการบดีและคณะผูบริหารที่มีประสบการณและวิสัยทัศนที่รุดไปขางหนาอยางไมหยุดยั้งและมี
นโยบายการบริหารงานมุงเนนการพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ (Comprehensive University)
หอพักนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยา เกิดจากมหาวิทยาลัยพะเยาไดมีแนวคิดที่จะแกปญหาของนิสิตในเรื่องของ
ที่พักอาศัย ยาเสพติดและปญหาสังคม เนื่องจากในแตละป มหาวิทยาลัยพะเยาไดรับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 1 เปน
จํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ และหอพักเดิมของมหาวิทยาลัยไมเพียงพอ มหาวิทยาลัยจึงไดรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อมาลงทุน
หอพักนิสิต ในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือเรียกสั้น ๆ วา UP Dorm (University of Phayao Dormitory) โดยความรวมมือกับ
บริ ษั ท พี เอ็ น เอส ไซน จํ า กั ด เป น ผู ล งทุ น สร า งหอพั ก บนที่ ดิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให นิ สิ ต
ระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะนิสิตระดับปริญญาชั้นปที่ 1 ไดมีประสบการณการใชชีวิตอยูรวมกันระหวางเพื่อนนิสิตตาง
คณะวิชา โดยอาคารหอพักจะเปนที่พักอาศัยที่อบอุนปลอดภัย ใสใจสิ่งแวดลอม พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก สงเสริม
การแสดงออกและพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต และมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริการดานหอพักนิสิต
และไดเล็งเห็นวาบรรยากาศ ในมหาวิทยาลัยมีสวนสําคัญในการชวยใหนิสิตสามารถปรับวิถีชีวิตและวิธีการแสวงหา
ความรูใหเต็มตามศักยภาพ เนื่องจากหอพักเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งที่จะชวยพัฒนานิสิตใหมีการพัฒนา
อยางเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถสนับสนุนในดานการเรียนรู และรูจักปรับตัวในการใชชีวิตรวมกันกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข ซึ่งหอพักเปนที่พักอาศัยและที่เรียนเพราะเปนสถานที่ที่นิสิตใชเวลาอยูในแตละวันเปนสัดสวนถึงสองในสาม
(วลีพร ตัณฑพานิช, 2547, หนา 6) นอกจากนี้หอพักยังเปนสถานที่เสริมสรางความเจริญงอกงามทางสติปญญา พัฒนา
ความเป นผูนํ าความรั บผิ ด ชอบ ความเอื้อ เฟอ ความมีวินั ย ความสามัคคี แ ละการปรับ ตัวในการอยูรว มกัน ของนิสิ ต
(มนตรี แย ม กสิ ก ร, 2542, หน า 8) ซึ่ ง เป น การสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
สถาบันอุดมศึกษาอีกดวย
จากการดําเนินงานของหอพักยูพีดอรม ที่ผานมายังไมเคยมีการสํารวจเกี่ยวกับการใหบริการหอพักในดานตางๆ
ของหอพักอยางแทจริง ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพัก
ยูพีดอรม ของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2557 วามีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการ
อยูในระดับใด ใน 6 ดาน ที่เกี่ยวของกับการใหบริการหอพักนิสิตยูพีดอรม ซึ่งผลการศึกษาจะทําใหทราบขอมูลที่เปน
ประโยชน ต อ การบริ ห ารงาน การบริ ก ารของหอพั ก นิ สิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น และมี แ นวทางเสนอผู บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัย อาจารยและผูจัดการหอพัก สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของหอพัก
ในมหาวิทยาลัยพะเยาตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารหอพั ก นิ สิ ต ยู พี ด อร ม ของนิ สิ ต ชั้ น ป ที่ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2557
2. เพื่อศึกษาแนวทางการแกปญหาและขอเสนอแนะของนิสิตตอการใหบริการหอพักนิสิตยูพีดอรม ของนิสิตชั้น
ปที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2557
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กรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมผูศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพักยูพีดอรม ของนิสิตชั้น
ปที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2557 ประกอบดวยกรอบแนวคิดในการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การใหบริการหอพัก ในครั้งนี้เกิดจากการไดรับบริการในดานตางๆ ไดแก ดานระบบการจองหองพัก ดานเจาหนาที่ ดาน
ความปลอดภัย ดานรูปแบบการใหบริการหอพัก ดานคาใชจาย ดานการใหบริการรานคาและสวัสดิการในหอพัก นํามา
กําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยอันเปนแนวทางในการตั้งคําถามสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไวโดยสามารถเขียนเปนแผนภาพสรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ความคิ ด เห็ น ของผู รั บ บริ ก าร
เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ใหบริการหอพัก
1. ดานระบบการจองหองพัก
2. ดานเจาหนาที่
3. ดานความปลอดภัย
4. ดานรูปแบบการใหบริการ
หอพัก
5. ดานคาใชจาย
6. ดานการใหบริการรานคาและ
สวัสดิการในหอพัก

ขอมูลทั่วไปของนิสิต
- เพศ
- ภูมิลําเนา
- หอพัก
- คณะที่ศึกษา
- รายได

วิธีวิทยาการวิจัย

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพักยูพีดอรม ของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา
ปการศึกษา 2557 ผูศึกษาไดกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา ที่พักอาศัยอยูในหอพัก
ยูพีดอรม ทั้งนิสิตชายและหญิงทุกคณะที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2557 จํานวน 5,029 คน (ขอมูลจากหอพักยูพีดอรม
ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2557)
ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ผูศึกษาไดใชวิธีโดยสุมตัวอยาง โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane,1973 อางในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) และการ
สุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 371 คน
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ผูศึกษาใชเครื่องมือในการในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการ
หอพักยูพีดอรม ของนิสิตชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2557 โดยจัดแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนขอคําถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ไดแก เพศ
ภูมิลําเนา หอพักอาศัย คณะที่กําลังศึกษา และรายได
สวนที่ 2 เปนขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพักยูพีดอรม ของนิสิตชั้นปที่ 1 ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2557 จํานวน 6 ดาน โดยมีคําถามในแตละดานรวมทั้งสิ้นจํานวน 27 ขอ ไดแกดานระบบ
การจองหองพัก ดานเจาหนาที่ ดานความปลอดภัย ดานรูปแบบการใหบริการหอพัก ดานคาใชจาย ดานการใหบริการ
รานคาและสวัสดิการในหอพัก
ส ว นที่ 3 เป น ข อ คํ า ถามข อ มู ล ป ญ หาและข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารหอพั ก นิ สิ ต
ยูพีดอรม ของนิสิตชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2557 จํานวน 6 ดาน ไดแก ดานระบบการจองหองพัก
ดานเจาหนาที่ ดานความปลอดภัย ดานรูปแบบการใหบริการหอพัก ดานคาใชจาย ดานการใหบริการรานคาและ
สวัสดิการในหอพัก
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires)
ซึ่งผูวิจัยไดมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม ดังนี้
1. ศึกษาคนควาจากเอกสารตําราวิชาการ บทความ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปน
แนวทางในการกําหนดกรอบแบบสอบถาม
2. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจัย โดยใชคําถาม 2 ประเภท คือแบบสอบถามปลายปด
และแบบสอบถามปลายเปด
3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ และ
ปรับปรุงแกไขใหถูกตองและชัดเจน เหมาะสม ทั้งเนื้อหาสาระ และการใชถอยคํา สํานวนภาษา แลวนํามาจัดทําเปน
แบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามที่อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบแลว เสนอผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบและใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงใหถูกตอง จากนั้น นําแบบสอบถามไปทําการวิเคราะห หาความเที่ยงตรง ดวยวิธีการหาคาดัชนี ความ
สอดคลองระหวางขอคําถามของแตละขอ (Index of Item Objective congruence: IOC) โดยมีผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
5. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแกไขใหสมบูรณแลวไปเก็บขอมูลกลุมตัวอยางใน
การวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูศึกษาทําการเก็บรวบขอมูลดวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามใหกับประชากรและเก็บคืนแบบสอบถามดวย
ตนเอง จํานวน 371 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00
2. ผูศึกษานําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณเพื่อเตรียมวิเคราะหขอมูลตอไป
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การวิ เ คราะห ข อ มู ล วิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยโปรมแกรมสถิ ติ ค อมพิ ว เตอร ป ระมวลผลข อ มู ล โดยค า ร อ ยละ
(Percentage) คาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ไดแก
1. ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม โดยการหาค า สถิ ติ คื อ ค า ความถี่ (Frequency) และค า ร อ ยละ
(Percentage)
2. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพักนิสิตยูพีดอรม ของนิสิตชั้น
ปที่1 มหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2557 โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
จํานวน 6 ดาน ไดแกดานระบบการจองหองพัก ดานเจาหนาที่ ดานความปลอดภัย ดานรูปแบบการใหบริการหอพัก ดาน
คาใชจาย ดานการใหบริการรานคาและสวัสดิการในหอพัก
3. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพักยูพีดอรม ของ
นิสิตชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2557 รวบรวมขอมูลตามดานตางๆ มาเรียบเรียงนําเสนอในรูปแบบ
การบรรยาย
เกณฑการใหคะแนน
การวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการ วัดโดยนํามาหาคาเฉลี่ยและตัวแปรของคาเฉลี่ย
ซึ่งกําหนดระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการออกเปน 5 ระดับ ที่มีคะแนนแตละระดับชั้นออกเปน
ชวงๆ ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะหโดยอาศัยเกณฑการหาความกวางของอัตรภาคชั้น แปลความหมายของระดับคะแนนโดย
แตละระดับมีคะแนนตางกัน 0.08

ผลการศึกษา
1.ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากการลงศึกษาทําการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 57.14
รองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 159 คิดเปนรอยละ 42.86 นิสิตที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดพะเยา จํานวน 110 คน คิด
เปนรอยละ 29.65 รองลงมา คือ นิสิตที่มีภูมิลําเนาอยูนอกเขตจังหวัดพะเยา จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 70.35 นิสิต
ที่พักอาศัยตามหอพักอาคาร 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 และนอยที่สุดคือ หอพักอาคาร UP10 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.08
กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ค ณะแพทยศาสตร จํ า นวน 78 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 21.02 รองลงมาคื อ คณะวิ ท ยาการจั ด การและ
สารสนเทศศาสตร จํ า นวน 55 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 14.82 คณะศิ ล ปศาสตร จํ า นวน 39 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 10.51
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คณะนิ ติ ศ าสตร จํ า นวน 30 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 8.09 คณะวิ ศ วกรรมศาสตร จํ า นวน 24 คิ ด เป น ร อ ยละ 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 และนอยที่สุด 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 และนอยที่สุดคือ รายไดตอเดือน 4,001-5,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.23
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพักยูพีดอรม ของนิสิตชั้นปที่ 1 ผลการศึกษาทั้ง 6 ดาน
พบวา ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ให บ ริก ารมาก คื อด า นความปลอดภั ย รองลงมาคื อ ดา นเจา หนา ที่ ด า นระบบและการจองหอพัก ดา นรูป แบบการ
ใหบริการหอพัก ดานคาใชจาย และดานการใหบริการรานคาและสวัสดิการหอพัก จําแนกเปนรายดานไดดังนี้
ดานระบบและการจองหองพัก มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.55)และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพัก คือ ทานเห็นดวยกับระบบการชําระคาบํารุงหอพักผาน
ธนาคาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.79) รองลงมา คือ ทานเห็นดวยกับระบบการจองหอพักผานเว็บไซต มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก (𝑥 = 3.73) และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพัก นอยที่สุดคือ ระบบที่ใชตรวจดู
รายชื่อเพื่อนรวมหองมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (𝑥 = 3.24)
ดานเจาหนาที่ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.73) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพัก คือเจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ และมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก (𝑥 = 3.74) รองลงมา คือ เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาแกปญหาได
อยางถูกตอง เชื่อถือได มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.73) และมีประสิทธิภาพการใหบริการหอพักนอยที่สุดคือ
เจาหนาที่กลาววาจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส พรอมตอบ ขอซักถาม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.74)
ดานความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.77) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพัก คือระบบการรักษาความปลอดภัย ภายในหอพักตลอด 24 ชั่วโมง ระบบ
ปองกันอัคคีภัย และระบบกลองวงจรปดภายในหอพักอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.89) รองลงมา
คือ เห็นดวยกับระบบเขา-ออกหอพักนิสิตที่มีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.85) และมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพักนอยที่สุดคือ ดานการประสานงานกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง 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 มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.45) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพัก คือ เห็นดวยกับการเก็บคามัดจําคียการดและกุญแจหองมีความเหมาะสม มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.55) รองลงมา คือ การเก็บคาประกันของเสียหาย มีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย อยูใน
ระดับมาก (𝑥 = 3.44) และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการหอพักนอยที่สุดคือ เห็นดวยกับคาบํารุง
หอพัก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (𝑥 = 3.34)
ดานการใหบริการรานคาและสวัสดิการในหอพัก มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (𝑥 = 3.27) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็นเกี่ยวประสิทธิภาพการใหบริการหอพัก คือ เห็นดวยที่มีบริเวณรวบรวมทิ้ง
เศษอาหารเปนสัดสวน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.53) รองลงมา คือ เห็นดวยกับราคาสินคาในรานสะดวกซื้อ
ราคาอาหารมีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (𝑥 = 3.29) และมีความคิดเห็นเกี่ยว
ประสิทธิภาพการใหบริการหอพักนอยที่สุดคื อ เห็นดวยกับเวลาเปด-ป ด ของรานสะดวกซื้อ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
(𝑥 = 3.15)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม: 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 และเปนผูมีรายได 7,001-8,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.80
2. ขอมู ลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ทธิ ภ าพการให บริ ก ารหอพั ก นิ สิต ยู พีด อรม ของนิ สิต ชั้ นป ที่ 1
มหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา 2557 : โดยรวมทั้ง 6 ดานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยโดยรวม (𝑥 = 3.53) เมื่อวิเคราะห
รายดาน พบวา ดานที่มีประสิทธิภาพคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก คือดานความปลอดภัย รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่
รองลงมาดานระบบและการจองหอพัก รองลงมาดานรูปแบบการใหบริการหอพัก รองลงมาดานคาใชจาย และปานกลาง
ดานการใหบริการรานคาและสวัสดิการในหอพัก ตามลําดับ ซึ่งสรัญญา สุขเพิ่ม (2556,บทคัดยอ) ไดศึกษาความตองการ
ของนิสิตตอการบริการดานหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการของนิสิตตอการ
บริการดานหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการศึกษาพบวา นิสิตมีความตองการตอบริการดานหอพักนิสิตโดยภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา นิสิตมีความตองการดานรักษาความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมา
คื อ ดานกายภาพ ดานกิจกรรม ส วนดานบริก ารและสวัส ดิการ มีความตองการนอยที่สุด ดั ง ที่จัน จิรา สุวรรณไตร.
(2551:บทคัด ยอ ). ไดศึก ษาเรื่องการเพิ่ม ประสิทธิ ภาพของหอพักกรีน เพลส มหาวิท ยาลั ยขอนแก น มีค วามมุง หมาย
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหอพักกรีนเพลส มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวาปญหาดานการบริหารและการจัดการ มีการ
จัดการกับคุณภาพการบริหาร กิจกรรม 5 ส.กําหนดกฎระเบียบ ในการทํางาน ใหแกพนักงาน สํารวจความพึงพอใจและ
ทัศนคติในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการจัดทํา Job Description ,Job Specification และการฝกอบรมเพื่อใหพนักงานมี
ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุนใหเกิดการกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาที่ และเปนแนวทางที่ดีในการปฏิบัติงาน
และมีการปรับปรุงแผนการตลาด โดยใชกลยุทธ เพื่อสรางการรับรูใหแกลูกคา สรางแรงจูงใจและความพึงพอใจใหแก
ลูกคาที่เขามาใชบริการ ซึ่งประกอบดวยกลยุทธดานผลิตภัณฑ คือ การรักษาความปลอดภัยและความสะอาด กลยุทธ
ดานราคา คือ มีการตั้งราคาคาหองพักใหต่ํากวาคูแขงขันเล็กนอย รวมไปถึงคาน้ํา และคาไฟฟา กลยุทธดานสถานที่
บริการ คือ ความสะดวกในการคมนาคม และความสะดวกในการติดตอกับเจาหนาที่ของหอพัก กลยุทธดานบุคลากร คือ
ความเอาใจใสในงานบริการ หรือแกปญหาของพนักงานและการใหบริการอยางถูกตองแมนยํา กลยุทธดานการใหบริการ
คือ การอํานวยความสะดวกตอการใชบริการและจํานวนพนักงานที่ใหบริการ กลยุทธดานบรรยากาศ คือ ความสะอาด
ความรมรื่น สภาพแวดลอม ที่เงียบสงบ และการตกแตงบริเวณอยางเปนสัดสวน กลยุทธดานคุณภาพการใหบริการ
คือ การบริการตามสัญญา โดยใหบริการตามขอตกลงกับลูกคากอนทําสัญญาเขาพัก เพื่อเสริมสรางหอพักกรีนเพลสใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ เสรี สุวรรรณภักดิ์ (2538:128-130) ยังไดศึกษาเรื่องสภาพที่พึงประสงคและสภาพที่
เปนจริง ในการพักอาศัยหอพัก ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีว ศึกษามหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาวิทยาลัย
อาชี ว ศึก ษามหาสารคาม มีความประสงคอ ยากเขา พักในหอพัก ที่มีส ภาพดี ทั้ ง 4 ดา น โดยใหความสํ าคัญ จากดา น
สวัสดิภาพ ดานความสะดวก ดานองคประกอบของหอพัก และดานระเบียบประจําหอพัก ตามลําดับ สวนผลการศึกษาใน
รายขอนั้น นักศึกษามีความประสงคอยากใหจัดหอพักในสภาพที่ดีเกือบทุกขอ มีเพียงเจ็ดขอเทานั้นที่นักศึกษาประสงคให
จัดหอพักในสภาพปานกลางก็พอใจแลว คือ การกําหนดเวลาเขาออกหอพัก การเก็บคาเชาในอัตราที่เหมาะสม การจัดทํา
สมุดทะเบียนหอพัก การกําหนดระเบียบปฏิบัติกรณีผูเชาไปพักคางแรมที่อื่น การปฏิบัติตามกฎเกณฑคัดเลือกผูเขาพัก
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามเห็นวา หอพักโดยสวนรวมและในดานตาง ๆ อยูในสภาพปานกลางเทานั้น
เรียงลําดับจากดานองคประกอบของหอพัก ดานสวัสดิภาพ ดานระเบียบประจําหอพัก และดานความสะดวก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยพบวา นิสิตชั้นปที่ 1 ที่พักอาศัยอยูในหอพักยูพีดอรม มหาวิทยาลัยพะเยา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการใหบริการหอพักยูพีดอรม ของนิสิตชั้นปที่ 1 รวมทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก เพื่อประโยชนตอการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีแนวทางเสนอผูบริหารมหาวิทยาลัย อาจารยและผูจัดการหอพัก สามารถ
นํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของหอพักภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
1. ดานการใหบริการรานคาและสวัสดิการในหอพัก ควรปรับปรุงราคาสินคาในรานสะดวกซื้อ ซึ่งมีราคาแพง
โดยมีการกําหนดราคา หรือออกประกาศใหผูประกอบการรานคายึดถือเปนแนวปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ
โดยรอบของรานคา ควรมีระบบบําบัดน้ําเสียและที่ทิ้งเศษอาหารเพื่อไมใหมีกลิ่นที่ไมพึงประสงค อันเปนสาเหตุทําใหนิสิต
ไมอยากมาใชบริการ
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2. ดานระบบการจองหอพักผานเว็บไซต ควรปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ทในการจองหอพักและควรตรวจสอบ
ระบบในชวงระยะเวลาที่เปดใหนิสิตจองหอพัก หากพบวาระบบติดขัดควรขยายระยะเวลาในการจองหอพัก และควรเพิ่ม
การใหบริการอินเตอรเน็ทไรสายภายในหอพัก
3. ดานความปลอดภัย ควรคํานึงถึงความปลอดภัยบริเวณเขา-ออกหอพัก และปองกันการเขา-ออกของ
บุคคลภายนอกเพื่อเปนการปองกันดานความปลอดภัยและทรัพยสินของนิสิต
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีศึกษาการความตองการของนิสิตทุกชั้นปที่จะเขาพักอาศัยหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ควรมีการศึกษาทัศนคติของผูปกครองของนิสิตทุกชั้นปที่จะเขาพักอาศัยในหอพักภายในมหาวิทยาลัย

กิตติกรรมประกาศ
จากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาจาก ดร.รักษศรี เกียรติบุตร ทานอาจารยที่
ปรึกษา ที่ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไข ตรวจทานความถูกตองเรียบรอยและขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใส ตลอดถึง
ผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ทาน ในการพิจารณาเครื่องมือคือ 1. นายณรงคศักดิ์ บูรพาณิช ตําแหนง ที่ปรึกษาหอพักยูพีดอรม
2. นายสุรชาติ ดอนลาว ตําแหนงผูชวยผูจัดการโครงการหอพักยูพีดอรม 3. นายชํานาญ แสงแกว ผูอํานวยการกอง
บริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณ บุ พ การีอ ย า งสู ง ที่ ไ ด อุ ปการะเลี้ย งดู อบรมสั่ ง สอนและสนับ สนุ น ใหไ ด รั บ โอกาสทาง
การศึกษา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ทุกทานที่ ใ ห
คําแนะนําและเปนกําลังใจและแลกเปลี่ยนประสบการณที่ดีในระหวางการศึกษาดวยดีมาโดยตลอด
ขอขอบคุณที่ปรึกษาหอหอพักยูพีดอรม มหาวิทยาลัยพะเยา ผูชวยผูจัดการโครงการหอพักยูพีดอรม เจาหนาที่
หอพักยูพีดอรมทุกทาน ตลอดจนนิสิตชั้นปที่ 1 ที่พักอาศัยอยูในหอพักยูพีดอรม ที่เปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ใหบริการหอพักยูพีดอรมและขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการศึกษาคนควาดวยตนเองนี้สําเร็จลุลวงไป
ดวยดี
คุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง และประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบแดผูมี
พระคุณทุกๆ ทาน
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ หากมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพรองหรือผิดพลาดประการใด ผูศึกษาขออภัยมา
ณ ที่นี้ดวย และหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ คงจะเปนประโยชนกับผูที่สนใจและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของตอไป
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บทคัดยอ
การคนควาดวยตนเองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นความคิดเห็นของผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารตอสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายบริการ
มหาวิทยาลัยพะเยา เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับ
ตน ในปงบประมาณ 2558 จํานวน 210 คน รวม 48 หนวยงาน ใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจงและการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบงาย เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถาม ผูวิจัยไดใชโปรแกรมคํานวณทางสถิติทางคอมพิวเตอร และสถิติเชิงพรรณนา
ในการวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษา พบวา 1) สมรรถนะดานความรู ผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทุกระดับตองการให
บุค ลากรมีส มรรถนะดา นความตระหนัก ในผูรับ บริก ารและการแขง ขัน โดยสามารถนํา ขอ มูล และผลการวิเ คราะห
ผูรับ บริก าร และสภาพการแขงขันมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ หรือวิธีการดําเนินงานได 2) สมรรถนะดานทักษะ ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาทุกระดับตองการใหบุคลากรมีสมรรถนะดานการวิจัยและพัฒ นาอยางสรางสรรค โดยสามารถ
วิเคราะหขอผิดพลาดและระบุถึงปญหาในการดําเนินการวิจัย เพื่อใหคําแนะนําและปรึกษาแกผูอื่นได 3) สมรรถนะดาน
ความสามารถ ผูบริหารมหาวิท ยาลัย พะเยาทุก ระดับ ตอ งการใหบุค ลากรสามารถระบุถึง แนวทางการทํา งานและ
ปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวที่นําไปสูการสรางผลลัพธที่ไดมาตรฐานตามกําหนดเวลา บุคลากรที่สามารถใหคําแนะนํา
หรือที่ปรึกษาแกผูรวมงานในการปฏิบัติงาน และผลิตผลงานที่มีคุณภาพได ตลอดจนสามารถระบุถึงแนวทางการทํางาน
และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวที่นําไปสูวิธีการทํางานที่ดีได
คําสําคัญ: สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 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 ทําอยางไรใหบุคลากรมีความสุขในการทํางานรวมทั้งสามารถรักษาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูงไวได จากการศึกษาของ อาจารย ดร.พีรธร บุณยรัตพันธ (การประเมินผลการปฏิบัติงาน, มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2554) พบวาปจจุบันแนวโนมการทํางานในองคกรเปลี่ยนเปนการใหความสนใจเรื่องผลการปฏิบัติงาน โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางและมอบหมายความรับผิดชอบใหบุคลากรแตละคนมีสวนรวมในแตละงานทั้งกระบวนการตั้งแตตน
จนจบ ยิ่งไปกวานั้นองคกรยังใหความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร รวมถึง การสรางความผูกพันตอองคกร
และที่สําคัญผูบริหารตองสามารถแกไขจุดออนและกอใหเกิดความเจริญ แกองคกร และตอบสนองความตองการของ
บุคลากรทั้งสวนตนและสวนรวมควบคูกันไป
จากที่กลาวมาขางตน การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใชสมรรถนะเปนพื้นฐาน นับวาเปนเครื่องมือที่ผูบริหาร
กําลังใหความสนใจมาก เนื่องจากสมรรถนะ (Competency) เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่กาลังไดรับความสําคัญตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และมีองคกรตาง ๆ ไดนําเอาระบบสมรรถนะมาปรับใชในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง ดังนั้น สมรรถนะจึงเปนเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองคกรอยางมีระบบตอเนื่องและ
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สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัฒนธรรมองคกร และยุทธศาสตรขององคกร และเปนมาตรฐานการแสดง
พฤติกรรมที่ดีในการทํางานของบุคลากร ซึ่งสามารถนาไปใชในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไดอยาง
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนพื้นฐานสําคัญในดานการบริหารงานบุคคลขององคกร เชน การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา ความกาวหนาทางอาชีพ การวางแผนการ
สืบทอดตําแหนงและการพิจารณาความดีความชอบ เปนตน
มหาวิทยาลัยพะเยา เปนองคการที่กอตั้งขึ้นใหมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่
17 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยพะเยามีส ถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ทั้ง นี้ เพื่อ ใหการดําเนินงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามคลอ งตั ว โดยกลไกของสภามหาวิ ท ยาลั ย บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย มีส ถานภาพเป น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยประกอบดวยพนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายบริการ ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
การศึกษาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนา
บุคลากร โดยเฉพาะพนักงานสายบริการควรไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะในการทํางานสูงขึ้นเพื่อใหสามารถแขงขันได
อยางมีประสิทธิภาพ เพราะความสําเร็จตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยจะตองอาศัยความสามารถของบุคลากรสาย
บริการควบคูไปกับสายวิชาการ ทั้งนี้ กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตอเนื่องอยาง
สม่ําเสมอโดยยึดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธ (แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยา, มหาวิทยาลัยพะเยา, 2554) ผูศึกษาในฐานะที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ ตําแหนง หัวหนางานบริหาร
ตําแหนงและอัตรากําลัง สังกัด กองการเจาหนาที่ มีหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จึงมีความประสงคจะคนหา
รูปแบบของการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา
นําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อใชในการวางแผนการรับและการพัฒนาบุคลากรสายบริการตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่พึงประสงคของ
บุคลากรสายบริการ
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายบริการ ตามทัศนะของผูบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา

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) ซึ่งเปนประเด็นที่นาสนใจศึกษา และประกอบกับการศึกษาแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558 ของกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถนํามากําหนดเปน
กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาทัศนะของผูบังคับบัญชาตอสมรรถนะที่พึงประสงคของบุคลากรสายบริการ โดยเขียนเปน
แผนภาพแสดงกรอบแนวคิด ในการวิจัยได ดังนี้
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ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคลของผูใหขอมูล
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา
3. สายงานที่สังกัด
4. ลําดับชั้นการบริหาร

ความคิ ด เห็ น ต อ สมรรถนะที่ พึ ง ประสงค ข อง
บุคลากรสายบริการ
1. ดานความรู Knowledge (K)
- ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใ น ผู รั บ บ ริ ก า ร แ ล ะ
การแขงขัน
2. ดานทักษะ Skill (S)
- การวิจัยและพัฒนาอยางสรางสรรค
- การสรางเครือขายและภาคี
3. ดานความสามารถ Ability (A)
- การใสใจในผลลัพธ
- การมุงเนนคุณภาพ
- การใฝเรียนรู และปรับปรุงอยางตอเนื่อง
- จิตสํานึกความภักดีและความผูกพัน
- จิตสํานึกธรรมาภิบาล

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมุงที่จะศึกษาความคิดเห็นของ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริหารตอสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลั ยพะเยา โดยผูศึกษามีวิธีก ารศึก ษาคน ควา ตามระเบียบวิธีการศึกษา
ดังตอไปนี้
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับตน ตั้งแตอธิการบดี จนถึงหัวหนางาน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาในปงบประมาณ 2558 ทั้งสิ้นจํานวน 309 คน รวมจํานวน 48 หนวยงาน
กลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 210 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) เพื่อใหมี
การกระจายของกลุมตัวอยางทั่วถึง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามซึ่งมีทั้งหมด 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป น แบบตรวจสอบรายการ โดยแบ ง เป น
แบบสอบถามแบบปลายปด โดยมีขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักทั้ง 3 ดาน โดยแยกไดเปน
8 สมรรถนะ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ ไดแก
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1) สมรรถนะด า นความตระหนั ก ในผู รั บ บริ ก ารและการแข ง ขั น (Client and Competitiveness
Understanding)
2) สมรรถนะดานการวิจัยและพัฒนาอยางสรางสรรค (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) สมรรถนะดานจิตสํานึกความภักดีและความผูกพัน (Loyalty and Commitment Awareness)
8) สมรรถนะดานจิตสํานึกธรรมาภิบาล (Governance Awareness)
ลักษณะคําถามเปนแบบมีหลายคําตอบใหเลือก และใหเลือกเพียงคําตอบเดียว โดยใชระดับการวัดขอมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคิรท (Likert Scale) โดยมีการ
กําหนดระดับการประมาณคาเปน 5 ระดับ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับความตองการสมรรถนะ
หลักทั้ง 8 สมรรถนะ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ เปนแบบสอบถามปลายเปด ซึ่งไดนํามาจัดกลุมความคิดเห็น
แยกเปนรายดาน
ทั้ง นี้ สถิติที่ใชใ นการศึกษา คื อ สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมประชากร ไดแก
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
ผลจากการวิ เ คราะหข อมู ล การวิจั ยเรื่อ งสมรรถนะในการปฏิ บัติง านที่พึ ง ประสงคข องบุ คลากรสายบริ การ
มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยสวนบุคคล พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 80.50
มีระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเปนรอยละ 41.00 เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ คิดเปนรอยละ 71.40 และเปน
ผูบริหารระดับตน คิดเปนรอยละ 73.80
ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิท ยาลัย
พะเยา
จากการศึกษาสมรรถนะ ทั้ง 8 ดาน ขางตน กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปดซึ่ง
สามารถจัดกลุม ดังนี้
1. ดานสมรรถนะดานการใฝเรียนรู และปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous Learning and Improvement)
- ควรมีความกระตือรือรนและเมื่อมีเวลาวาควรจะศึกษาและหาความรูเพิ่มเติมและมีการพัฒนางานใน
หนาที่ของตนเองอยางตอเนื่องและตลอดเวลา ที่สําคัญมีความรับผิดชอบในหนาที่อยางเต็มความสามารถ
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- ควรเนนใหมีความกระตือรือรน ศึกษาความรูในงานดวยตนเอง ไมตองรอใหหัวหนางานสั่งการ หรื อ
สอนงาน ไมทําตัวเฉื่อยชา
- จัดกิจกรรมสนับสนุนและสร้ างประสบการณ์ให้ เหมาะสมกับภารกิจหน้ าที่ปฏิบตั ิประจํา
2. ดานสมรรถนะดานจิตสํานึกความภักดีและความผูกพัน (Loyalty and Commitment Awareness)
- ควรจะมีการเสียสละและคิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว
3. ดานสมรรถนะดานจิตสํานึกธรรมาภิบาล (Governance Awareness)
- บุคลากรสวนใหญปฏิบัติงานเพียงเพื่อใหผานพนไป ไมคอยคํานึงถึงคุณภาพงาน การสรางเครือขาย
การวิเคราะหปญหา การแกปญหา หรือการพัฒนางานมากนัก ควรจัดใหมีการอบรม ปฐมนิเทศ ในเรื่องงานเฉพาะของ
แตละหนาที่อยางเรงดวนและจริงจัง
ผลการวิเคราะหขอคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา แยกตามลําดับชั้น
บริหาร
ผลการศึกษาพบ ดังนี้
1. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สมรรถนะด า นความตระหนั ก ในผู รั บ บริ ก ารและการแข ง ขั น (Client and
Competitiveness Understanding)
1.1 กลุ ม ผู บริ ห ารระดั บ สู ง พบว า กลุ ม ตั ว อย างให ค วามสํ า คัญ กั บ บุ ค ลากรที่ ท ราบและสามารถ
อธิบายถึงความสําคัญของผูรับบริการในสถานการณที่มีการแขงขันได ในระดับมากที่สุด (X̅= 5.00 )
1.2 กลุมผูบริหารระดับกลาง พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมที่ 1 ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
บุ ค ลากรที่ ท ราบและสามารถอธิ บ ายถึ ง ความสํ า คั ญ ของผู รั บ บริ ก ารในสถานการณ ที่ มี ก ารแข ง ขั น ได ในระดั บ มาก
(X̅ = 3.78 )
1.3 กลุมผูบริหารระดับตน พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ บุคลากรที่สามารถนําขอมูลและผล
การวิ เ คราะห ผู รั บ บริ ก ารคู แ ข ง ขั น และสภาพการแข ง ขั น มาปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ หรื อ วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานได
ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.10 )
กล า วโดยสรุ ป ได ว า ผู บ ริ ห ารส ว นใหญ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ บุ ค ลากรที่ ท ราบและสามารถอธิ บ ายถึ ง
ความสําคัญของผูรับบริการในสถานการณที่มีการแขงขันได
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะดานการวิจัยและพัฒนาอยางสรางสรรค (Research and Development)
2.1 กลุ ม ผู บริ ห ารระดั บ สู ง พบว า กลุ ม ตั ว อย างให ค วามสํ า คัญ กั บ บุ ค ลากรที่ ส ามารถอธิบ ายถึ ง
โครงสรางและวิธีการวิจัยและการพัฒนา รวมทั้งกําหนดประเด็นปญหาและหัวขอสําหรับการวิจัยได และบุคลากรสามารถ
วิเคราะหขอผิดพลาดและระบุถึงปญหาในการดําเนินการวิจัย เพื่อใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูอื่นได และบุคลากรที่
สามารถนําผลการวิจัยไปสูการถายทอด และเผยแพรเปนที่ยอมรับได ในระดับมากที่สุดเทากัน (X̅ = 5.00 )
2.2 กลุมผูบริหารระดับกลาง พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ บุคลากรที่สามารถวิเคราะห
ข อ ผิ ด พลาดและระบุ ถึ ง ป ญ หาในการดํ า เนิ น การวิ จั ย เพื่ อ ให คํ า แนะนํ า และคํ า ปรึ ก ษาแก ผู อื่ น ได ในระดั บ มาก
(X̅ = 4.10 )
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2.3 กลุม ผูบ ริห ารระดับ ตน พบวา ในทํา นองเดียวกับ กลุม ที่ 2 ซึ่ง กลุม ตั วอยา งใหค วามสํ าคั ญกั บ
บุคลากรที่สามารถวิเคราะหขอผิดพลาดและระบุถึงปญหาในการดําเนินการวิจัย เพื่อใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูอื่นได
ในระดับมาก (X̅ = 3.97 )
กลาวโดยสรุปไดวาผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญกับบุคลากรที่สามารถวิเคราะหขอผิดพลาดและ
ระบุถึงปญหาในการดําเนินการวิจัย เพื่อใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูอื่นได
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะดานการสรางเครือขายและภาคี (Networking and Partnership)
3.1 กลุมผูบริหารระดับสูง พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ บุคลากรที่มีความตระหนักและ
สามารถอธิบายถึงเปาหมาย ความสําคัญของการสรางเครือขายและภาคีได และบุคลากรสามารถระบุถึงเครือขายและ
ภาคีในการดําเนินงานของตน และสรางเครือขายภาคีในขอบเขตงานของตนได ในระดับมากที่สุด (X̅ = 5.00 )
3.2 กลุมผูบริหารระดับกลาง พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมที่ 1 ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
บุคลากรที่มีความตระหนักและสามารถอธิบายถึงเปาหมาย ความสําคัญของการสรางเครือขายและภาคีได ในระดับมาก
ที่สุด (X̅ = 4.22 )
3.3 กลุมผูบริหารระดับตน พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมที่ 1 และ 2 ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญ
กับ บุคลากรที่มีความตระหนักและสามารถอธิบายถึงเปาหมาย ความสําคัญของการสรางเครือขายและภาคีได ในระดับ
มาก (X̅ = 4.01 )
กลาวโดยสรุปไดวาผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญกับบุคลากรที่มีความตระหนักและสามารถอธิบาย
ถึงเปาหมาย ความสําคัญของการสรางเครือขายและภาคีได
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะดานการใสใจในผลลัพธ (Result Oriented)
4.1 กลุมผูบริหารระดับสูง พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอ บุคลากรที่สามารถใหคําแนะนําหรือ
คําปรึกษาแกผูรวมงานในการปฏิบัติงาน และสามารถสรางผลลัพธที่ไดมาตรฐาน ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.71 )
4.2 กลุ ม ผู บ ริ ห ารระดั บ กลาง พบว า กลุ ม ตั ว อย า งให ค วามสํ า คั ญ กั บ บุ ค ลากรที่ ส ามารถระบุ ถึ ง
แนวทางการทํ า งานและปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล า วซึ่ ง นํ า ไปสู ก ารสร า งผลลั พ ธ ที่ ไ ด ม าตรฐานตามกํ า หนดเวลา
ในระดับมาก (X̅ = 4.17 )
4.3 กลุมผูบริหารระดับตน พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมที่ 2 กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
บุคลากรที่สามารถระบุถึงแนวทางการทํางานและปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวที่นําไปสูการสรางผลลัพธที่ไดมาตรฐานตาม
กําหนดเวลา ในระดับมาก (X̅ = 3.97 )
กลาวโดยสรุปไดวาผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญกับบุคลากรที่สามารถระบุถึงแนวทางการทํางาน
และปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวซึ่งนําไปสูการสรางผลลัพธที่ไดมาตรฐานตามกําหนดเวลา
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะดานการมุงเนนคุณภาพ (Concern for Quality)
5.1 กลุมผูบริหารระดับสูง พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ บุคลากรที่สามารถใหคําแนะนํา
หรือคําปรึกษาแกผูรวมงานในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพได ในระดับมากที่สุด
(X̅ = 5.00 )
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5.2 กลุมผูบริหารระดับกลาง พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมที่ 1 ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
บุคลากรที่สามารถใหคําแนะนําหรือที่ปรึกษาแกผูรวมงานในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการผลิตผลงานที่มี
คุณภาพได ในระดับมาก (X̅ = 4.10 )
5.3 กลุมผูบริหารระดับตน พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมที่ 1 และ 2 ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญ
กับ บุคลากรที่สามารถใหคําแนะนําหรือที่ปรึกษาแกผูรวมงานในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการผลิตผลงานที่มี
คุณภาพได ในระดับมาก (X̅ = 4.08 )
กลาวโดยสรุปไดวาผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญกับบุคลากรที่สามารถใหคําแนะนําหรือที่ปรึกษาแก
ผูรวมงานในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพได
6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะดานการใฝเรียนรู และปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous Learning and
Improvement)
6.1 กลุมผูบริหารระดับสูง พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ บุคลากรที่สามารถวิเคราะห อธิบาย
และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานโดยอาศัยความรู ทักษะและความสามารถที่เพิ่มพูนขึ้นจากการพัฒนา
ตนเอง สามารถวิ เ คราะห อธิ บ าย และปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน และการดํ า เนิ น งานโดยอาศั ย ความรู ทั ก ษะและ
ความสามารถที่เพิ่มพูนขึ้นจากการพัฒนาตนเอง และสามารถกําหนดนโยบายหรือกลยุทธเพื่อการสงเสริมการปฏิบัติงาน
และการดําเนินงานที่เนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง รวมทั้งชักจูงใหผูรวมงานรวมกันเรียนรูและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
อยูในระดับมากที่สุดเทากัน (X̅ = 5.00 )
6.2 กลุมผูบริหารระดับกลาง พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมที่ 1 ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
บุคลากรที่สามารถวิเคราะห อธิบาย และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานโดยอาศัยความรู ทักษะและ
ความสามารถที่เพิ่มพูนขึ้นจากการพัฒนาตนเอง ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.27)
6.3 กลุมผูบริหารระดับตน พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมที่ 1 และ 2 ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
บุคลากรที่สามารถวิเคราะห อธิบาย และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานโดยอาศัยความรู ทักษะและ
ความสามารถที่เพิ่มพูนขึ้นจากการพัฒนาตนเอง ในระดับมาก (X̅ = 4.15 )
กลาวโดยสรุปไดวาผูบริห ารสว นใหญใหความสําคัญกับบุคลากรที่ส ามารถวิเ คราะห อธิบาย และ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานโดยอาศัยความรู ทักษะและความสามารถที่เพิ่มพูนขึ้นจากการพัฒนา
ตนเอง
7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะดานจิตสํานึกความภักดีและความผูกพัน (Loyalty and Commitment
Awareness)
7.1 กลุมผูบริหารระดับสูง พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานโดย
คํานึงถึงผลประโยชนขององคกร ในฐานะเปนสมาชิกและเปนสวนหนึ่งขององคกร ในระดับมากที่สุด (X̅ = 5.00 )
7.2 กลุมผูบริหารระดับกลาง พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมที่ 1 ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
บุคลากรที่สามารถปฏิบัติง านโดยคํานึง ถึง ผลประโยชนขององคกร ในฐานะเปน สมาชิกและเปน สว นหนึ่งขององคกร
ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.29 )
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7.3 กลุมผูบริหารระดับตน พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมที่ 1 และ 2 ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญ
กับ บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนขององคกร ในฐานะเปนสมาชิกและเปนสวนหนึ่งขององคกร ใน
ระดับมาก (X̅ = 4.19 )
กลาวโดยสรุปไดวาผูบริหารสว นใหญใหความสําคัญกับบุคลากรที่สามารถปฏิบัติง านโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนขององคกร ในฐานะเปนสมาชิกและเปนสวนหนึ่งขององคกร
8. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะดานจิตสํานึกธรรมาภิบาล (Governance Awareness)
8.1 กลุม ผูบริห ารระดับสูง พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ บุคลากรที่ส ามารถระบุถึง แนว
ทางการทํางานและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวที่นําไปสูวิธีการทํางานที่ดีได
ในระดับมากที่สุด (X̅ = 5.00 )
8.2 กลุมผูบริหารระดับกลาง พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมที่ 1 ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
บุคลากรที่สามารถระบุถึงแนวทางการทํางานและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวที่
นําไปสูวิธีการทํางานที่ดีได ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.37 )
8.3 กลุมผูบริหารระดับตน พบวา ในทํานองเดียวกับกลุมที่ 1 และ 2 ซึ่งกลุมตัวอยางใหความสําคัญ
กับ บุคลากรที่สามารถระบุถึงแนวทางการทํางานและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกลาวที่นําไปสูวิธีการทํางานที่ดีได ในระดับมากที่สุด (X̅ =4.16 )
กลาวโดยสรุปไดวาผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญกับบุคลากรที่สามารถระบุถึงแนวทางการทํางาน
และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวที่นําไปสูวิธีการทํางานที่ดีได
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
จําแนกตามสายงานที่สังกัด และลักษณะสวนบุคคล(เพศ)
1. พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่เกี่ยวของกับหนาที่
ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาที่ไมแตกตางกัน
2. พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีสายงานแตกตางกัน มีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะที่เกี่ยวของกับ
หนาที่ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาที่ไมแตกตางกัน

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผูบริหารตอสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ผูวิจัยไดพบขอมูลที่เปนประโยชน โดยอภิปรายจากแนวคิดของทฤษฎีของ David Mc Clelland อางถึง
ในณรงควิทย แสนทอง, (2547) โดยเฉพาะสมรรถนะหลัก (Core Competency) ทั้งนี้ ประกอบกับแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558 ซึ่งไดกําหนดตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model) โดย
กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งหมด 8 ดาน ตามที่ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปผลการศึกษาไปแลว
ขางตน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ไดนําสมรรถนะหลัก (Core Competency) สําหรับบุคลากรทุกคนที่ตองมีรวมกัน มาอภิปราย
ตามแนวทางของสมรรถนะ จากการศึกษาของสํานักงาน ก.พ.,สื่อออนไลน, (2557) ที่ไดสรุปการศึกษาของ David Mc
Clelland แบงออกเปน 3 มุมมอง ไดแก K, S และ A ดังนี้
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ตาราง แสดงรายการสมรรถนะหลัก มหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบงออกเปน 3 กลุม
รายการสมรรถนะหลัก มหาวิทยาลัยพะเยา (Core Competency List)
สมรรถนะหลัก (Core Competency List)

ประเภท

1) การใสใจในผลลัพธ

Ability (A)

2) ความตระหนักในผูรับบริการและการแขงขัน

Knowledge (K)

3) การมุงเนนคุณภาพ

Ability (A)

4) การวิจัยและพัฒนาอยางสรางสรรค

Skill (S)

5) การใฝเรียนรู และปรับปรุงอยางตอเนื่อง

Ability (A)

6) การสรางเครือขายและภาคี

Skill (S)

7) จิตสํานึกความภักดีและความผูกพัน

Ability (A)

8) จิตสํานึกธรรมาภิบาล

Ability (A)

จากตาราง ซึ่งแสดงรายการสมรรถนะหลัก มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง 8 ดาน และความเชื่อมโยงตามมุมมองของ
สํานักงาน ก.พ.,สื่อออนไลน, (2557) ที่ไดสรุปการศึกษาของ David Mc Clelland ไว 3 กลุม ผูศึกษามีประเด็นที่สนใจนํามา
อภิปรายผล ดังตอไปนี้
1. ดานความรู Knowledge (K) เปนมุมมองของสมรรถนะดานความตระหนักในผูรับบริการและการแขงขัน
โดยผูบริหารสวนใหญมีความคิดเห็นตอบุคลากรตองสามารถนําขอมูลและผลการวิเคราะหผูรับบริการ และสภาพการ
แขงขันมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ หรือวิธีการดําเนินงานได ถือเปนความสามารถในการคาดการณและกําหนดนโยบายหรือ
กลยุทธที่สามารถตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ ลวนแลวแตเปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยตองการใหบุคลากรตอง
เรียนรู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) หลักการและแนวปฏิบัติ ของเทื้อน ทองแกว (2557) ทั้งนี้
จะเห็นวา ความรูเฉพาะในเรื่องที่ตองรู เปนความรูที่เปนสาระสําคัญ สิ่งที่แสดงออกถึงสมรรถนะหลักในดานความรูของ
พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ความตระหนักในผูรับบริการ
2. ดานทักษะ Skill (S) คือ สิ่งที่มหาวิทยาลัยตองการใหบุคลกรปฎิบัติ ซึ่งผูบริหารสวนใหญมีความคิดเห็นตอ
สมรรถนะหลัก 2 สมรรถนะ ไดแก ดานการวิจัยและพัฒนาอยางสรางสรรค นอกเหนือจาการปฏิบัติงานตามภาระงาน
ประจําแลว การวิจัยและพัฒนางานใหดีขึ้นก็ถือเปนเรื่องที่ควรใสใจ โดยบุคลากรตองสามารถวิเคราะหขอผิดพลาดและ
ระบุถึงปญหาในการดําเนินการวิจัย ใหคําแนะนําและปรึกษาแกผูอื่นได และการตระหนักและสามารถอธิบายถึงเปาหมาย
ความสําคัญดานการสรางเครือขายและภาคีได โดยสรางโอกาสในการพัฒนาสรางสัมพันธภาพกับบุคคลและองคกรใหมๆ
และมีการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลและองคกรที่มีสัมพันธภาพอยูแลว เชน ผานกิจกรรมตางๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชนใน
การปฏิบัติงาน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยของ
จิรประภา อัครบวร (2549) โดยยังพบอีกวา ทักษะดานวิชาชีพที่จําเปนในการนําไปปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จโดยจะ
แตกตางกันตามลักษณะงาน สามารถจําแนกได 2 สวนยอย ไดแก สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก(Core Technical Competency)
และสมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ (Specific Technical Competency)
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3. ดานความสามารถ Ability (A) หรื อ พฤติกรรม นิ สัย ที่ม หาวิ ทยาลั ยพึง ปราถนา ซึ่ง บุคลากรตอ งมี ซึ่ ง
ผูบริหารสวนใหญมีความคิดเห็นตอ สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ไดแก 1)ดานการใสใจในผลลัพธ กลาวคือ บุคลากรมี
ความสามารถระบุถึงแนวทางการทํางานและปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวที่นําไปสูการสรางผลลัพธที่ไดมาตรฐานตาม
กําหนดเวลา 2)ดานการมุง เนนคุณภาพ คื อ บุคลากรจะตองสามารถใหคําแนะนําหรื อที่ปรึกษาแกผูรวมงานในการ
ปฏิบัติงาน และการผลิตผลงานที่มีคุณภาพได 3)ดานการใฝเรียนรู และปรับปรุงอยางตอเนื่อง คือ บุคลากรสามารถ
วิเคราะห อธิบาย และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานโดยอาศัยความรู ทักษะและความสามารถที่เพิ่มพูน
ขึ้น จากการพัฒ นาตนเอง 4)ดา นจิต สํ านึ กความภั กดี แ ละความผูก พั น คื อ บุ คลากรสามารถปฏิ บั ติง านโดยคํ า นึง ถึ ง
ผลประโยชนขององคกร ในฐานะเปนสมาชิกและเปนสวนหนึ่งขององคกร 5)ดานจิตสํานึกธรรมาภิบาล คือ บุคลากร
สามารถระบุถึงแนวทางการทํางานและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวที่นําไปสูวิธีการ
ทํางานที่ดีได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ของสุภาพร ตันติสันติสม และกระมล ทองธรรมชาติ (2555) สวนขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการพัฒนา
สมรรถนะหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ควรมีความมุงมั่น เสียสละ รักองคกร ควรมีก ารแบง ปน ความรู
ทักษะในงานของตนเองใหแกบุคคลอื่นไดรับรูวา มีภาระหนาที่ปฏิบัติเกี่ยวกับอะไรบางจากการไดรับรูขอมูลขาวสาร ที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในภาระงานของตนเอง สงเสริมใหมีการชี้แจงหาแนวทางแกไขปญหาในงานที่เกิดขึ้นตามสภาวะที่
เปลี่ยนไป ทั้งกฎ ระเบียบ ประกาศตางๆ ที่มีอยูในภาระหนาที่เกี่ยวของ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จัดกิจกรรมสนับสนุนและสรางประสบการณใหเหมาะสมกับภารกิจหนาที่ปฏิบัติประจํา กระบวนการทํางาน
การศึกษาคนควาหรือหาความรูทั่วไป ความรูนอกกรอบ ความเขาใจในระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
รวมถึงการเปนผูใหบริการที่ดี
2. ควรมีการจัดกิจกรรมแบงปนความรู ทักษะการทํางาน แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ระหวางผูปฏิบัติงาน
สายบริการดวยกัน (KM)
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยศึกษาอางอิงตาม
สภาพที่เปนจริง เพื่อนําไปสูแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัย
2. ควรมีการศึกษาหาแนวทางในการพัฒนากรอบแนวคิด หรือตัวแบบสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย
พะเยา
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานจากการศึ ก ษาค น คว า อย า งอิ ส ระฉบั บ นี้ เ สร็ จ สมบู ร ณ ไ ด ด ว ยความอนุ เ คราะห ข องท า นอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา ทานรองอธิการบดี และผูบริหารทุกระดับที่ใหความอนุเคราะหอนุญาตใหดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลและตอบแบบสอบถามในการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ครู – อาจารย ผูบังคับบัญชาทุกทาน ที่ได
อบรมสั่งสอนและใหความรูกับขาพเจา รวมถึง บิดา มารดา พี่นอง สามี เพื่อนๆ ตลอดจนทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของที่มีสวน
ชวยเหลือและใหกําลังใจมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ เลิศสมพร อาจารย
ประจําคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร และ นายสิทธิธี จีนเอียด ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่กรุณาตรวจสอบแกไข ใหคําแนะนําเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ สําหรับคุณคา ประโยชน และคุณงามความดีอันพิงมี
จากการศึกษาคนควาอิสระในครั้งนี้ ขออุทิศแดผูมีพระคุณทุกๆ ทาน
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ความคิดเห็นของผูป กครองนักเรียนตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจา ย
ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษา
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
Parent’s Opinions Toward the Effectiveness of Educational Subsidy Policy : The
Case of Phayao Primary Educational Service Area Office 2
ปานมนัส โปธา 1* และ ฉัตรทิพย ชัยฉกรรจ 2
Panmanas Potha1* and Chatthip Chaichakan 2
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้ ง นี้ มีวัตถุป ระสงคเ พื่อ ศึกษาประสิ ทธิผ ลของการดําเนิน นโยบายสนับ สนุน คาใชจ ายในการจั ด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือผูปกครองนักเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน 390 คน วิเคราะหขอมูลโดยหา
คารอย คาเฉลี่ย และนําไปเทียบกับเกณฑเพื่ออภิปรายผล สรุปผลการวิจับพบวาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอ
ประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาพรวมทั้ง 4 ดาน แปลผลอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการเรียนรู
และพัฒนา รองลงมา คือ ดานกระบวนการดําเนินนโยบาย ดานนักเรียนและผูปกครอง และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
ดานงบประมาณ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูปกครองที่มี เพศอายุ อาชีพและระดับการศึกษาของบุตรหลานที่
แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน แตผูปกครองที่
มีระดับการศึกษาสูงสุดรายไดเฉลี่ยตอเดือน และประเภทของสถานศึกษาที่บุตรหลานศึกษาอยูที่แตกตางกัน มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัด การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว
คําสําคัญ:นโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน, พะเยา
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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
ป จ จุ บั น ที่ ทั่ ว โลกให ค วามสํ า คั ญ กั บ การสร า งทุ น มนุ ษ ย เ พื่ อ สร า งความได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น สํ า หรั บ ประเทศไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) จนถึงปจจุบันฉบับที่
11 (พ.ศ.2555-2559) ไดใหความสําคัญในการพัฒนาทุนมนุษย ซึ่งถือวาเปนทรัพยากรหลักและใหยึดถือประชาชนเปน
ศูนยกลางในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยจึงไดใหความสําคัญในการพัฒนาดานการศึกษา โดยมีการ
กําหนดนโยบายดานการศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาในสัดสวนที่
สูงมากเมื่อเทียบกับงบประมาณดานอื่นๆ กอปรพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553 หมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 6 บัญญัติวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่ส มบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒ นธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” หมวด 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา มาตรา 10 บัญญัติวา
“การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ปที่รัฐตองจัด
ใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”
รัฐบาลไทยเริ่มมีแนวคิดในการจัดทํานโยบายการจัดการศึกษาแบบใหเปลา โดยเริ่มอยางเปนรูปธรรมในรัฐบาล
ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยใชชื่อนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ ซึ่งเปนการจัดใหมีการเรียนฟรี ใน 5 สวน
ไดแกคาเลาเรียน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ใหแกผูเรียนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา โดยเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2552
(ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551) ซึ่งมีกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักในการดําเนินโยบายเรียนฟรี 15 ป อยาง
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มีคุณภาพ และไดสิ้นสุดการดําเนินงานเมื่อปงบประมาณ 2554 ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลโดยมีนางสาวยิ่งลักษณ
ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ยังคงแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาแบบใหเปลาภายใตนโยบายการสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2555-2558
การดํ า เนิ น นโยบายสนั บ สนุ น ค า ใช จ า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
มีวั ต ถุ ประสงค เ พื่ อให นั กเรี ย นทุก คนได รั บ การศึ กษาตั้ ง แต ร ะดับ อนุ บาลจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐานที่มี คุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน โดยรัฐสนับสนุนคาใชจายในรายการพื้นฐานให ไดแก คาจัดการเรียนการสอน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการ
เรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒ นาคุณภาพผูเ รียน โดยมีการใชงบประมาณในปงบประมาณ 2555
จํานวน 42,552,628,000 บาท ปงบประมาณ 2556 จํานวน 41,892,628,000 บาท และปงบประมาณ 2557 จํานวน
41,793,545,100 ซึ่งเปนโครงการของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการใชงบประมาณสูงสุด เมื่องบประมาณเพื่อสนับสนุน
คาใชจายตามนโนบายคอนขางสูง ผลที่คาดหวังจากสังคมยอมสูงตามไปดวยเชนกัน แตในชวงระยะเวลาที่ผานมาทั้งจาก
การทดสอบระดับชาติ และระดับสากลชี้ใหเห็นวาการศึกษาของประเทศไทยยังอยูในระดับที่ต่ํา และในปจจุบันปญหา
คุณภาพการศึกษาถือเปนวิกฤตของประเทศที่ตองไดรับการปฏิรูปอยางเรงดวน ซึ่งอาจจะกลาวไดวาการที่รัฐลงทุนโดยใช
งบประมาณที่ ค อ นข า งสู ง ในนโยบายด า นการศึ ก ษาอาจจะไม คุ ม ค า และไม มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยอาจเป น ผลมาจาก
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ หรือความไมเหมาะสมของนโยบายในบริบทของประเทศไทย ผูศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาประสิทธิผลของนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งประสิทธิผลของนโยบาย วัดจากการบรรลุผลสําเร็จของนโยบายใน 4ดาน ไดแก 1.ดานนักเรียนและผูปกครอง 2.ดาน
กระบวนการดําเนินนโยบาย 3.ดานการเรียนรูแ ละพัฒ นา 4.ดานงบประมาณ โดยประเมิน ผลจากความคิด เห็นของ
ผูปกครองนักเรียนซึ่งจะแสดงถึงระดับผลสําเร็จ ความสามารถในการตอบสนอง จนสามารถทําใหผูปกครองเกิดระดับ
ความพอใจในนโยบายโดยประยุกตใชแนวคิดการประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard)ของ Robert S. Kaplan และ
Dr. David P. Norton มาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ซึ่งดําเนินการศึกษาในบริบทของผูปกครองนักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ซึ่งครอบคลุม 5 อําเภอ ไดแก อําเภอจุน
อําเภอปง อําเภอเชียงมวน อําเภอเชียงคํา และอําเภอภูซาง มีสถานศึกษาทั้งหมด จํานวน 137 แหง จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด 16,348 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) โดยขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะสามารถนําไป
พัฒนาการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัด การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
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การศึกษาในครั้งนี้ไดนําแนวคิด การประเมินผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard) มาเปนแนวทางในการกําหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษา ดังแสดงในแผนภาพ ดังตอไปนี้

ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

สถานภาพทั่วไปของผูปกครองนักเรียน
- เพศ
- อาชีพ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายได
- ระดับการศึกษาของบุตรหลาน
- ประเภทของสถานศึกษาที่บุตรหลาน
ศึกษาอยู

ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอ
ประสิทธิผลนโยบายฯ 4 ดาน ประกอบดวย
1. ดานนักเรียนและผูปกครอง
2. ดานกระบวนการดําเนินนโยบาย
3. ดานการเรียนรูและพัฒนา
4. ดานงบประมาณ

สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 เพศของผูปกครองนักเรียนที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนิน
นโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 อายุของผูปกครองนักเรียนที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนิน
นโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 3 อาชีพของผูปกครองนักเรียนที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนิน
นโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 4 ระดับการศึกษาสูงสุดของผูปกครองที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
การดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 5 รายไดของผูปกครองที่แตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนิน
นโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 6 ระดับการศึกษาของบุตรหลานที่แตกตางกันผูปกครองมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 7 ประเภทของสถานศึกษาที่บุตรหลานศึกษาอยูที่แตกตางกันผูปกครองมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานแตกตางกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
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การศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผูศึกษาไดกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด แ ก ผู ป กครองนั ก เรี ย นของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยคิดจากอัตรานักเรียน 1 คน ตอผูปกครอง 1 คน จํานวน 16,348 คน (ขอมูล ณ
วันที่ 10 มิถุนายน 2557) คํานวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (สุชาติ ประสิทธิ์
รัฐสินธ, 2550, หนา 155) และเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวน (Proportionate Stratified Random
Sampling)ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 390 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 1 ฉบับ
ประกอบดวย 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระดับการศึกษาของบุตรหลาน และประเภทของสถานศึกษาที่บุตรหลานศึกษาอยู ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจ
รายการ (Checklist) ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานนักเรียนและผูปกครอง ดานกระบวนการดําเนิน
นโยบาย ดานการเรียนรูและพัฒนา และดานงบประมาณ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale)และ ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูวิจัยดําเนินการนําแบบสอบถาม เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา จํานวน 3 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of ltem Objective Consistency) และนํา
แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา แลวดําเนินการทดสอบ (Try Out) กับ
ประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง แตมีลักษณะคลายกันกับกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 20 คน จากนั้นนําขอมูลจากการ
ทดสอบวัดความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient)
3. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิ จั ยนํ า ข อมู ล ที่ไ ด จ ากการตอบแบบสอบถามของกลุ ม ตั ว อย า ง มาประมวลผลและวิเ คราะห ขอ มู ล โดยใช
โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร โดยใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อนําไปใชในการวิเคราะหแบบสอบถาม ดังนี้
ขอมูลตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วิเคราะหโดยใชสถิติ ไดแก คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
ขอมูลตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะหโดยใชสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
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ขอมูลตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน เปนการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร ใชสถิติในการวิเคราะห
ขอมูลสําหรับปจจัยที่มีจํานวน 2 กลุม ไดแก การทดสอบคาที (t – test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวย
วิธีการ LSD (Least-Significant Different)

ผลการศึกษา
จากการศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปรากฏผลการศึกษา 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 และประเภทของโรงเรียนที่บุตรหลานศึกษาอยู สวน
ใหญ คือ ขนาดกลาง จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 45.38
2. ประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก ( xˉ = 4.02) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการเรียนรูและพัฒนา ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานกระบวนการดําเนิน
นโยบาย ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดานนักเรียนและผูปกครอง ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก และนอยที่สุด คือ
ดานงบประมาณ ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก
3. การทดสอบสมมติฐ าน เปรี ยบเที ยบระดับ ความคิ ด เห็น ของผู ปกครองเกี่ ยวกับ ประสิ ทธิ ผ ลการดํ าเนิ น
นโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกตาม เพศอายุ อาชีพ
ระดับการศึกษาของบุตรหลาน พบวา ผูปกครองที่มี เพศอายุ อาชีพและระดับการศึกษาของบุตรหลาน ที่แตกตางกัน มี
ระดับความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไมแตกตางกันซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 1 สมมติฐานที่ 2 สมมติฐานที่ 3
และสมมติฐานที่ 6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการเปรียบเทียบระดับความคิด เห็นของผูปกครอง
เกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานจําแนกตาม ระดับการศึกษาสูงสุดของผูปกครองนักเรียน รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประเภทของสถานศึกษาที่บุตร
หลานศึกษา พบวา ผูปกครองที่มี ระดับการศึกษาสูงสุดของผูปกครองนักเรียน รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประเภทของ
สถานศึกษาที่บุตรหลานศึกษา ที่แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินนโยบาย
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สนั บ สนุ น ค า ใช จ า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานแตกต า งกั น ซึ่ ง เป น ไปตาม
สมมติฐานที่ 4 สมมติฐานที่ 5 และสมมติฐานที่ 7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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
โรงเรียนที่บุตรหลานศึกษาอยู สวนใหญ คือ ขนาดกลาง
2. สรุปผลขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน4 ดาน พบวา โดยรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการเรียนรูและพัฒนา รองลงมา คือ ดานกระบวนการดําเนินนโยบาย ดานนักเรียนและ
ผูปกครอง และนอยที่สุด คือ ดานงบประมาณ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานนักเรียนและผูปกครองโดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ซึ่งรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การสนับสนุนคาหนังสือเรียน ทําใหโรงเรียนสามารถจัดหาหนังสือเรียน
ใหแกนักเรียนไดอยางเหมาะสม และมีคุณภาพ ดานกระบวนการดําเนินนโยบายโดยภาพรวมอยูในระดับระดับมาก ซึ่ง
รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนดําเนินการเปดเผยขอมูลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ฯ ใหผูปกครองไดรับทราบ เพื่อใหเกิดความถูกตอง โปรงใส ดานการเรียนรูและพัฒนา โดยภาพรวมอยูในระดับระดับ
มาก ซึ่งรายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน มีความรวมมือกันในการ
ดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาฯ ใหบรรลุผลสําเร็จและดานงบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับ
ระดั บมาก ซึ่ง รายการที่มีคา เฉลี่ยสูง สุด คื อ โรงเรียนสามารถบริห ารงบประมาณที่ไ ดรับการสนั บสนุนจากนโยบาย
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาฯ ไดอยางคุมคา
3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูปกครองที่มี เพศอายุ อาชีพและระดับการศึกษาของบุตรหลาน ที่
แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมแตกตางกัน และผูปกครองที่มีระดับการศึกษาสูงสุด รายได
เฉลี่ยตอเดือน และประเภทของสถานศึกษาที่บุตรหลานศึกษา ที่แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นของผูปกครองเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แตกตางกัน
อภิปรายผล
จากการสรุปผลการศึกษาความคิด เห็น ของผูปกครองนักเรียนตอประสิทธิผ ลการดําเนิน นโยบายสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
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1. ดานการเรียนรูและการพัฒนา พบวา ในภาพรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นสูงสุดใน 4 ดาน ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา การดําเนินงานตามนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดําเนินการตอเนื่องมาจากนโยบายเรียนฟรี 15 ปตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2551 (ปงบประมาณ พ.ศ.2552) จนถึงปจจุบัน เปนระยะเวลาประมาณ 7 ป ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดไดมีการ
เรียนรูและพัฒนาวิธีการดําเนินงานตามขั้นตอนของนโยบายฯอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิผล และดวยระยะเวลาของ
การดําเนินนโยบายตอเนื่องมา 7 ป ผูปกครองนักเรียนจึงสามารถเห็นถึงการพัฒนาวิธีการดําเนินงานของสถานศึกษาได
อยางชัดเจน อีกทั้งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําแนวทางการดําเนินงาน
ตามนโยบายฯ เปนประจําทุกปเพื่อใหสถานศึกษาไดศึกษา ทําความเขาใจ ยึดเปนแนวปฏิบัติ และนําไปพัฒนาวิธีการ
ดําเนินนโยบายในสถานศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิผล จึงสงผลใหผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลนโยบาย
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการเรียนรูและพัฒนาในระดับ
มาก
2. ดานกระบวนการดําเนินนโยบาย พบวา ในภาพรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา
กระบวนการดําเนินนโยบายเปนดานที่มีความสําคัญตอประสิทธิผลโดยรวมของนโยบาย ซึ่งกระบวนการดําเนินนโยบายที่
ดีจะสงผลตอระดับประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายที่สูงดวย ประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายฯ ดานกระบวนการ
ดําเนินนโยบาย อาจเกิดจากการกําหนดขั้นตอนของการดําเนินนโยบายที่มีความชัดเจนจากสวนกลาง และสถานศึกษา
สามารถบริหารใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว มีการดําเนินงานตามนโยบายอยางเปนระบบ มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
จากผูปกครองนักเรียนเพื่อใหการใชจายเงินเปนไปตามวัตถุประสงคของนโยบาย กระบวนการดําเนินงานของสถานศึกษามี
ความยืดหยุนเพื่อใหการดําเนินนโยบายมีประสิทธิภาพ แตยังยึดความถูกตองตามขั้นตอนที่นโยบายกําหนด จึงทําให
ผูปกครองครองนักเรียนเกิดความพึงพอในและสะทอนความคิดเห็นตอประสิทธิผลของนโยบาย ดานกระบวนการดําเนิน
นโยบายในระดับมาก เทียบเคียงไดกับแนวคิดการบริหารดุลยภาพ BSC ในทัศนะของ นิมิต เทียมทัน (2555) ที่วาในมิติ
ดา นกระบวนการบริ ห ารภายในเปน การสัม ผัส ในรูป ของความรวดเร็ว ความคล องตัว ศั กยภาพ การปรั บตั ว ทัก ษะ
ความสามารถ ความโปรงใส ตรงไปตรงมา เพื่อสรางความพึงพอใจกับลูกคาและหุนสวนรวมทั้งบงบอกถึงศักยภาพของ
พนักงานที่จัดการกับกระบวนการ และกิจกรรมซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลของกิจกรรมงานในการบริหาร
จัดการองคกร
3. ดานนักเรียนและผูปกครอง พบวา ในภาพรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา การที่
ผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานนักเรียนและผูปกครอง ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากนโยบายสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถสรางโอกาสใหนักเรียนไดรับการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถลดภาระคาใชจายในการศึกษาของบุตร ทําใหผูปกครองนักเรียนมีความสามารถในการสง
บุ ต รหลานให ไ ด รั บ การศึ ก ษาจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยผู ป กครองได รั บ การสนั บ สนุ น โดยตรงในรายการค า
เครื่องแบบนักเรียน และคาอุปกรณการเรียน ทําใหผูปกครองไดเห็นการสนับสนุนจากนโยบายฯอยางเปนรูปธรรม และ
สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน คาหนังสือเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหแกสถานศึกษาใชในการจัดการศึกษา
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โดยไมใ ห เ รี ยกเก็ บ เงิ นค าเล าเรีย นเพิ่ ม จากผู ปกครองเทีย บเคี ยงกับ การศึก ษาของ มลฤดี คํ าผุ ย (2554) ศึ กษาการ
ดําเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป กรณีศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ซึ่งผล
การศึกษาพบวา การดําเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก
4. ดานงบประมาณ พบวา ในภาพรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ประสิทธิผลดาน
งบประมาณ เปนดานที่เกี่ยวกับการใชงบประมาณของนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดอยางคุมคา และเพียงพอสําหรับความตองการของนักเรียนและผูปกครอง การที่ผูปกครอง
นักเรียนมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายฯ ในระดับมาก อาจเพราะนโยบายฯเปนนโยบายการศึกษาแบบ
ใหเปลา และไมมีการเรียกเก็บคาใชจายในการศึกษาเพิ่มเติมจากผูปกครอง ทั้งนี้ผูปกครองนักเรียนยังไดรับการสนับสนุน
เปนเงินสดเพื่อใชสําหรับซื้ออุปกรณการเรียน และเครื่องแบบนักเรียน และนโยบายฯยังกําหนดใหสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอน จัดหาหนังสือเรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามรายการที่ไดกําหนดไวอยางชัดเจน อาจทําใหผูปกครอง
รับรูถึงการใชจายงบประมาณที่คุมคา สามารถเกิดผลขึ้นอยางเปนรูปธรรม และผูปกครองยังสามารถเห็นผลที่ไดรับจาก
นโยบายในรูปของอุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียนของบุตรหลาน และกิจกรรมตางๆที่สถานศึกษาจัด
ขึ้น เทียบเคียงกับการศึกษาของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
(2552) สํารวจความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการดําเนินงานตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ ผล
การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 54.06 มีความคิดเห็นวานโยบายมีความคุมคา เพราะเปนการสรางความเสมอภาค
ทางการศึกษาใหแกเด็กยากจนไดมีโอกาสในการเขาถึงการศึกษา และเปนการแบงเบาภาระผูปกครองไดบางสวน แตทั้งนี้
ประสิทธิผลดานงบประมาณ เปนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดใน 4 ดาน อาจเนื่องมาจากความไมเพียงพอของงบประมาณที่
ไมสามารถทําใหนักเรียนไดเรียนฟรีอยางแทจริง โดยเฉพาะในรายการคาเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งงบประมาณที่รัฐสนับสนุน
ไมสอดคลองกับราคาจริงในตลาดเทียบเคียงไดกับการศึกษาของ สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ติดตามการดําเนินงานตาม
นโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ ของหนวยงานและสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 7 ประจําปงบประมาณ 2553
โดยเก็บขอมูล จากครู รองผูบริหารสถานศึกษา และผูบริห ารสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวาในรายการเครื่องแบบ
นักเรียน จํานวนเงินที่ไดรับการจัดสรรไมสอดคลองกับราคาเครื่องแบบนักเรียนในทองตลาด ทําใหผูปกครองตองมีการ
จายเงินเพิ่ม และพบปญหาผูปกครองไมสามารถหารานคาที่จําหนายเครื่องแบบในทองถิ่นและไมสามารถหาใบเสร็จรับเงิน
หรือหลักฐานการการจายเงินมาแสดงกับสถานศึกษาได
5. การทดสอบสมมติ ฐ านการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งของระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู ป กครองเกี่ ย วกั บ
ประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จําแนกตามเพศ พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มีเพศตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนิน
นโยบายฯ ไมแตกตางกันซึ่งอาจเปนไปไดวาการสนับสนุนตามนโยบายฯมีหลักการสนับสนุนหรือการจัดสรรงบประมาณมี
ความแตกตางตามระดับชั้นเรียนของนักเรียน ประเภทของโรงเรียน และขนาดของโรงเรี ยน ทําใหน โยบายสนับสนุน
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ค า ใช จ า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสามารถตอบสนองความต อ งการของ
ผูปกครองทั้งเพศชายและเพศหญิง
จําแนกตามอายุ พบวา ผูปกครองที่มีอายุตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนินนโยบายฯ
ไมแตกตางกันซึ่งอาจเปนไปไดวานโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานสามารถตอบสนองความตองการของผูปกครองนักเรียนในทุกชวงอายุ ตามวัตถุประสงคของนโยบายที่มุงให
นักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยรัฐสนับสนุน
คาใชจายในรายการพื้นฐาน เพื่อเปนการแบงเบาภาระของผูปกครอง และสรางความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาของ
เด็กนักเรียน
จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีระดับความคิด เห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการดําเนิน
นโยบายฯ ไมแตกตางกัน ซึ่งอาจเปนไปไดวา การสนับสนุนจากนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการสนับสนุนหรือการจัดสรรงบประมาณมีความแตกตางตามระดับชั้นเรียนของ
นักเรียน ประเภทของโรงเรียน และขนาดของโรงเรียน ทําใหนโยบายฯ สามารถตอบสนองความตองการของผูปกครองทุก
อาชีพ ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ ทิพากร ทีน้ําคํา (2553) ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอ
นโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 2 พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มีอาชีพ แตกตางกันมีความพึงพอใจตอนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ
แตกตางกัน
จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดของผูปกครอง พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกัน มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายฯ ไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากผูปกครองนักเรียนที่มีระดับ
การศึกษาตางกันจะรับรูถึงผลของนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานที่ ต า งกั น โดยผู ป กครองส ว นใหญ มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ประถมศึ ก ษา ซึ่ ง มี ค า เฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น ต อ
ประสิทธิผลของนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานต่ํากวาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับสูงกวาปริญญาตรี ซึ่งอาจเปนไปไดวาผูปกครองนักเรียนที่มีการศึกษาต่ํากวาจะมีความ
ตองการการสนับสนุนจากนโยบายมากกวาผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวา แตเมื่อนโยบายมีหลักการสนับสนุนหรือการ
จัดสรรงบประมาณมีความแตกตางกันตามระดับชั้นเรียนของนักเรียน ประเภทของโรงเรียน และขนาดของโรงเรียน ทําให
นักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน ในโรงเรียนประเภทเดียวกัน ไดรับการสนับสนุนเหมือนกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
ทิพากร ทีน้ําคํา (2553) ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มี
ระดับการศึกษา แตกตางกันมีความพึงพอใจตอนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพแตกตางกัน
จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาผูปกครองที่มีรายไดตอเดือน ตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายฯ ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานที่ผูปกครองมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แตกตางกัน ไดแก ดานกระบวนการดําเนินนโยบาย และ ดานการเรียนรูและพัฒนา โดยพบวาผูปกครองที่มีรายได
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เฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายฯ ต่ํากวา
ผูปกครองที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 บาท ถึง 30,001 บาทขึ้นไป อาจเนื่องมาจากผูปกครองนักเรียนที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนต่ําจะมีความรูสึกวาการสนับสนุนจากนโยบายไมเพียงพอ และไมมีความเหมาะสมสําหรับผูปกครองที่มีรายไดต่ํา
กวา เพราะไดรับการสนับสนุนในจํานวนที่เทากัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ทิพากร ทีน้ําคํา (2553) ศึกษาความพึง
พอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พบวา ผูปกครองนักเรียนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกันมีความพึง
พอใจตอนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพแตกตางกัน
จํ า แนกตามระดับ การศึก ษาของบุ ต รหลาน พบว าผู ปกครองที่ มี ระดั บการศึ กษาของบุ ตรหลาน ต างกั น
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายฯ ไมแตกตางกัน ซึ่งอาจเปนไปไดวาการสนับสนุนจาก
นโยบายสนับ สนุ นคา ใชจ ายในการจั ด การศึ กษาตั้ง แตร ะดับ อนุบ าลจนจบการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน จะมี การเพิ่ ม จํา นวน
งบประมาณขึ้นตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เพราะเมื่อนักเรียนเรียนตองศึกษาในระดับที่สูงขึ้นจะมีคาใชจายในการจัด
การศึกษาเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย นโยบายจึงสามารถตอบสนองความตองการของผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษา
ของบุตรหลานตางกันไดไมแตกตางกัน
จําแนกประเภทของสถานศึกษาที่บุตรหลานศึกษา พบวาผูปกครองที่มีประเภทของสถานศึกษาที่บุตรหลาน
ศึกษา ตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายฯ แตกตางกัน โดยพบวา ผูปกครองที่มีบุตร
หลานศึกษาอยูในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนินนโยบาย
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงกวาผูปกครองที่มีบุตรหลานศึกษา
อยูในสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ ซึ่งอาจเปนไปไดวา ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ผูบริหารสถานศึกษาและครู
สามารถดูแลนักเรียนใหไดรับการสนับสนุนจากนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางครบถวน กระบวนการดําเนินนโยบายทําไดงายและสะดวกรวดเร็วกวาโรงเรียนขนาดใหญที่มี
นักเรียนจํานวนมาก อาจทําใหการดูแลไมทั่วถึง การดําเนินงานลาชา จึงทําใหระดับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนที่มี
ประเภทของสถานศึกษาที่บุตรหลานศึกษาตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช
การดําเนินนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ควรมีการพัฒ นาการดําเนิน งานในทุก
กระบวนการ ครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ เพื่ อ ให ส ามารถตอบสนองตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง ควรมี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพของครู
ผูรับผิดชอบ ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตามแนวทางที่นโยบายกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ สราง
ความตระหนักใหครูผูรับผิดชอบมีความทุมเท และเต็มใจในการอํานวยความสะดวดใหแกนักเรียนและผูปกครองใหไดรับ
การสนั บสนุนจากนโยบายอยางครบถว นและรวดเร็ว ทันเวลา พัฒ นาปรับปรุง ขั้นตอนการดําเนินงานตามแนวทางที่
นโยบายกําหนดใหมีความยืดหยุน และมีความคลองตัวมากขึ้น รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณตามรายการที่นโยบาย
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กําหนดควรมีการทบทวนใหเกิดความสอดคลอยกับสภาพเศรษฐกิจ หรือราคาสินคาในตลาด เพื่อชวยแบงเบาภาระของ
ผูปกครองไดมากขึ้น และพิจารณาการจัดสรรตามความจําเปนที่แตกตางกันของนักเรียนแตละกลุม
ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลการดําเนินนโยบายฯ โดยสรางตัวชี้วัดประสิทธิผลนอกเหนือจากระดับความ
คิดเห็นของผูปกครองนักเรียน เชนการนําขอมูลในสวนที่มีการจัดทําเปนสถิติ ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน
การประเมินดานตางๆของนักเรียนและโรงเรียน โดยนํามาเปนขอมูลประกอบการวิเคราะห
2. ความมีการศึกษาประสิทธิภาพหรือความคุมคาของนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกิดผลตอนักเรียนอยางแทจริง ครอบคลุมทุกมิติที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลใน
เชิงลึก และสามารถวัดผลอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่องความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาจาก ดร.ฉัตรทิพย ชัยฉกรรจ ทานอาจารยที่
ปรึกษา ที่ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไข ตรวจทานความถูกตองเรียบรอยและขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใส ตลอดถึง
ผู เ ชี่ ย วชาญ ทั้ ง 3 ท า น ในการพิ จ ารณาเครื่ อ งมื อ คื อ 1. ดร.วี ร ะ เลิ ศ สมพร ตํ า แหน ง อาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา
2. ดร.อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร ตําแหนงอาจารยมหาวิทยาลัยพะเยา 3. ดร.สกาวรัตน ไกรมาก ตําแหนงศึกษานิเทศก
ชํานาญการพิเศษ จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณ บุ พ การีอ ย างสู ง ที่ ได อุ ปการะเลี้ย งดู อบรมสั่ง สอนและสนับ สนุน ใหไ ด รับ โอกาสทาง
การศึกษา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ทุกทานที่ให
คําแนะนําและเปนกําลังใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณที่ดีในระหวางการศึกษาดวยดีมาโดยตลอด
คุณคาของการศึกษาคนควาดวยตนเอง และประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบแดผูมี
พระคุณทุกๆ ทาน
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ หากมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพรองหรือผิดพลาดประการใด ผูศึกษาขออภัยมา
ณ ที่นี้ดวย และหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ คงจะเปนประโยชนกับผูที่สนใจ และหนวยงานที่
เกี่ยวของตอไป
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บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งาน ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยพะเยา ปญหาและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
พะเยา และกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรสายสนับสนุน ที่ทํางานอยูในมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 257 คน
โดยไดมาจากการกําหนดขนาดตัวอยางที่จะทําการสํารวจ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และความคลาดเคลื่อนของ
การสุมตัวอยางที่ระดับ 5 เปอรเซ็นต เพื่อนํามาคํานวณหาขนาด ตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane (1973 ,อางอิงใน สุชาติ
ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2544) ในกรณีทราบจํานวนที่แนนอน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวน การเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามและนําขอมูลมา วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามไดกลับมา 100%
ผลการวิจัยพบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานที่อยูในระดับดี ไดแก ดานการปฏิบัติงานใน
สัง คม และดานบูรณาการทางสัง คม คุณภาพชีวิตการทํางานที่อยูในระดับปานกลาง ไดแ ก ดานสิ่ง แวดลอมที่ถูก
สุ ข ลั ก ษณะและปลอดภั ย ด า นระเบี ย บข อ บั ง คั บ ในการปฏิ บั ติ ง าน ด า นพั ฒ นาความสามารถของบุ ค คล ด า น
ความกาวหนาและมั่นคงในงาน ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม
และในสวนของปญหาและขอเสนอแนะผลจากการตอบแบบสอบถามพบวา บุคลากรสายสนับสนุนตองการใหมี
การกําหนดสวัสดิการ คาตอบแทน สิทธิประโยชน ใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ควรมีนโยบายหรือประกาศ
เกี่ยวกับการเลื่อนขั้น และการทําตําแหนงของสายสนับสนุนใหชัดเจน มีการปรับปรุงสภาพแวดลอม ใหถูกสุขลักษณะ
สะอาด และมาตรการดานรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และควรมีการพัฒนาและสงเสริมใหบุคลากรพัฒนา
ความรูความสามารถที่เหมาะสมกับงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตการทํางาน บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา
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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
โดยทั่วไปแลวทรัพยากรบุคคลถือเปนสวนที่สําคัญที่สุดภายในองคกรเพราะเปนปจจัยหลักที่ทําใหเกิดความ
เจริญกาวหนาตามจุดมุงหมายที่องคกรตั้งไวแตทั้งนี้องคกรตองมีการประเมินความรูความสามารถของทรัพยากรบุคคล
ดวยวามีความสามารถในการทํางานใหกับองคกรไดมาก-นอยเพียงใดหากมีการมอบหมายงานโดยที่ไมไดดูความสามารถ
ของบุคคลากรก็อาจจะทําใหงานที่มอบหมายไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
นอกจากนี้การดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานก็เปนสวนประกอบที่สําคัญสําหรับการทํางาน เพราะคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานเปนสวนหนึ่งที่จะชวยสรางความสุขในการทํางานและสรางความพึงพอใจของบุคลากรสรางแรงจูงใจใน
การทํางาน ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเองตองานและตอองคกรนอกจากนี้ยังชวยสงเสริมในเรื่องสุขภาพจิต ชวยให
เจริญกาวหนามีการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพขององคกรและยังชวยลดปญหาการขาดงานการลาออกลด
อุบัติเหตุและสงเสริมใหไดผลผลิตและการบริการที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายที่ตองการได
(Hickman and Suttle, 1977 อางถึงใน ทิพวรรณ ศิริคูณ, 2542)
คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) ของบุคลากรในปจจุบันถือไดวาเปนปจจัยที่สงเสริมการทํางาน
ของบุคลากรใหมีแรงจูงใจในการทํางานคุณภาพชีวิตการทํางานเปนความหมายที่กวางครอบคลุมไปในทุกดานที่เกี่ยวของ
1014

กับชีวิตการทํางานของและบุคคลและสภาพแวดลอมในการทํางานภายในองคกรแตมีเปาหมายสําคัญรวมกันอยูที่การลด
ความตึงเครียดทางจิตใจเพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงานที่ทําซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน
(ผจญ เฉลิมสาร, 2540)
มหาวิทยาลัยพะเยา ไดกําหนดเปาหมาย ไววาตองเปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล โดย
การใหไดรับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจไมวาจะเปนการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเปาหมายใหนําไปสูความมั่นคงและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ
เพื่อใหการสอดคลองกับเปาหมายที่วางไว มหาวิทยาลัยพะเยาจึงไดจัดทํานโยบายดานการบริหารงานบุคลากร
ไวอยู 4 เปาหมาย คือ 1. เปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการจัดหา และพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ตาม
เกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 2. เปนมหาวิทยาลัยที่มุงสงเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัย มุง
สรางผูนําทางการวิจัยภายใตความรวมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ โดยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย
เพิ่ ม เติ ม จากแหล ง ทุ น อื่ น เพื่ อ ส ง เสริ ม ให อ าจารย ไ ด ทํ า งานวิ จั ย อย า งทั่ ว ถึ ง และให นํ า ไปสู ก ารตี พิ ม พ ใ นวารสาร
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 3. เปนมหาวิทยาลัยที่ใหความสําคัญทางดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยจะตอง
ดําเนินการประกันคุณภาพของทุกหนวยงานอยางตอเนื่อง และจะตองกําหนดมาตรการในการประกันคุณภาพใหเปน
ภารกิจของบุคลากรทุกคน ของมหาวิทยาลัย 4. เปนมหาวิทยาลัยที่ตองมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการพัฒนาดาน
กายภาพ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด บุคลากรสายสนับสนุน นับเปนกําลังสําคัญในการชวยสนับสนุนให
มหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา
เฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน ใหมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี จะเปนแรงจูงใจในการสรางขวัญและกําลังใจใหแก
บุคลากร เพื่อจะไดปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกมหาวิทยาลัยพะเยา
ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวา มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษาถึงระดับ/ปญหาของคุณภาพชีวิตการทํางาน ซึ่ง
ถาหากเกิดสภาพปญหาคุณภาพชีวิตการทํางานที่ไมไดมาตรฐาน มีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพในสภาพวิกฤตทาง
เศรษฐกิจในปจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบดานคาตอบแทน สวัสดิการที่ไดรับ และความมั่นคงกาวหนาในอาชีพ กับคาครองชีพ
ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะสงผลกระทบตอความเจริญกาวหนาในการบริหารมหาวิทยาลัยอยางแนนอน
ผลที่ไดรับจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ จะไดทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
และใชเปนแนวทางในการปรับปรุง หรือนําเสนอเปนนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรทั้ง
มหาวิทยาลัย เพื่อใหบุคลากรเหลานี้ไดทํางานอยูในองคกรไดอยางยาวนาน รวมยืดหยัดที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให
เจริญกาวหนา ตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาและแนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งาน ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม
ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยพะเยา

ปจจัย 8 ดาน ที่สงผลตอคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยพะเยา
1. ดานผลตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม
2. ดานความปลอดภัยในการทํางาน
3. ดานการพัฒนาศักยภาพ
4. ดานความกาวหนาและความมั่นคงใน
การทํางาน
5. ดานสังคมสัมพันธ
6. ดานลักษณะการบริหารงาน
7. ดานภาวะอิสระจากงาน
8. ดานความภูมิใจในองคกร

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 717 คน (ขอมูล
ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557)
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยพะเยา ไดจํานวนกลุม
ตัวอยาง จํานวน 257 คน โดยไดมาจากการกําหนดขนาดตัวอยางที่จะทําการสํารวจ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และ
ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 5 เปอรเซ็นต เพื่อนํามาคํานวณหาขนาด ตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane
(1973 ,อางอิงใน สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2544) ในกรณีทราบจํานวนที่แนนอน (Finite Population) และใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิตามสัดสวน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล แบบสอบถาม เปนแบบใหเลือกตอบ และแบบคําถามปลายเปด ไดสรางขึ้นตาม
กรอบแนวความคิดของ ฮิวสและ คัมมิ่ง (Huse and Cumming) คือโดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก สังกัด อายุ อัตราเงินเดือน และประสบการณทํางานใน
มหาวิทยาลัยพะเยา เปนแบบเลือกตอบ จํานวน 4 ขอ
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ส ว นที่ 2 คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ า งานของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ประกอบด ว ย 8
องคประกอบ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม จํานวน 5 ขอ
องคประกอบที่ 2 ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย จํานวน 5 ขอ
องคประกอบที่ 3 ดานพัฒนาความสามารถของบุคคล จํานวน 5 ขอ
องคประกอบที่ 4 ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน จํานวน 5 ขอ
องคประกอบที่ 5 ดานบูรณาการทางสังคม จํานวน 5 ขอ
องคประกอบที่ 6 ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน จํานวน 5 ขอ
องคประกอบที่ 7 ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน จํานวน 5 ขอ
องคประกอบที่ 8 ดานการปฏิบัติงานในสังคม จํานวน 5 ขอ
เปนแบบสอบถามเปนแบบประมาณคาตามแบบของ Likert แตละขอจะมีมาตรา (Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ตามลําดับซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
5 หมายถึง พนักงานมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับ ดีมาก
4 หมายถึง พนักงานมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับ ดี
3 หมายถึง พนักงานมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง พนักงานมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับ ต่ํา
1 หมายถึง พนักงานมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับ ต่ํามาก
สว นที่ 3 ความคิด เห็นและขอเสนอแนะที่เ กี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน เปน แบบสอบถามปลายเปด
จํานวน 8 ขอ
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การหาคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม เพื่อใชสําหรับตรวจสอบคุณภาพ และความเที่ยงตรงของขอคําถาม
จากผูเชี่ยวชาญ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่สรางเสนอตออาจารยที่ปรึกษาพิจารณา เพื่อตรวจความถูกตองและครอบคลุมในเนื้อหาที่
ตองการวิจัยและปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
2. วิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาคา IOC (Index of Concurrence) ดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับจุดประสงคการวัด โดยขอคําถามที่มีความสอดคลอง คือ ขอที่มีคาIOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป จึงถือวาเครื่องมือนี้
สามารถนําไปใชใ นการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการวิจัยครั้ง นี้ได โดยใชผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ในการตรวจสอบ
เครื่องมือ โดยมีเกณฑในการกําหนดคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ดังนี้
2.1 ผูทรงคุณวุฒิจะตองเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย จํานวน 1 ทาน
2.2 ผูทรงคุณวุฒิจะตองเปนผูที่มีประสบการณ หรือทําหนาที่ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย
จํานวน 1 ทาน
2.3 ผูทรงคุณวุฒิจะตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานเกี่ยวกับการชี้แจงขอมูลและแกไข
ปญหา ระหวางมหาวิทยาลัยกับบุคลากร จํานวน 1 ทาน
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชขอมูลจากเอกสารและขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชระยะเวลา
ในการศึกษา ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึง มกราคม 2558
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาขอมูลเอกสารทางวิชาการตาง ๆ โดยศึกษาขอมูลจาก
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของจากหนังสือ บทความ งานวิจัย และการคนควาขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน ซึ่งสรางจากแนวคิดของของฮิวสและ คัมมิ่ง (Huse and Cumming) เพื่อสอบถามบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยมีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
1. จัดทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม จากคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
2. ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามตามจํานวนกลุมตัวอยาง 257 ฉบับ แจกจายไปยังหนวยงานตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบงแบบสอบถามตามจํานวนสัดสวนของกลุมตัวอยาง
3. ดําเนินการเก็บรวมรวมแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความสมบูรณที่ไดจากแบบสอบถามแลวผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจัดหมวดหมู
วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อทราบขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยพะเยา ไดแก สังกัด อายุ อัตราเงินเดือน และประสบการณทํางานในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแจกแจง
คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) เสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
2. วิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา
ใชสถิติการหาคาเฉลี่ย (Mean) และการหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได กําหนดเกณฑ ความหมายของคะแนนเฉลี่ย
(Class Interval) โดยอาศัยแนวคิด Best (1978: 246) ) ซึ่งไดแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนดไวดังนี้
4.50 - 5.00
แปลความหมายวา
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดีมาก
3.50 - 4.49
แปลความหมายวา
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี
2.50 - 3.49
แปลความหมายวา
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานปานกลาง
1.50 - 2.49
แปลความหมายวา
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานต่ํา
1.00 - 1.49
แปลความหมายวา
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานต่ําที่สุด
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ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษามีดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางสวนใหญสังกัด กอง/ศูนย/หนวยงานอื่น ๆ มีอายุระหวาง
26-30 ป มีอัตราเงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท และมีประสบการณทํางานในมหาวิทยาลัยพะเยา 4-6 ป
2. ระดับคุณภาพการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง (𝑥 = 3.38) ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตการทํางานของ บุคลากรสายสนับสนุนใน
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมและรายดาน
xˉ

S.D.

1. ดานการปฏิบัติงานในสังคม

3.62

0.7997

ระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน
ดี

2. ดานบูรณาการทางสังคม

3.61

0.8069

ดี

3. ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
4. ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน

3.41
3.4

0.786
1.3927

ปานกลาง
ปานกลาง

5. ดานพัฒนาความสามารถของบุคคล

3.38

0.8801

ปานกลาง

6. ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน

3.34

0.9415

ปานกลาง

7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน

3.33

0.8241

ปานกลาง

8. ดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม

2.88

0.8167

ปานกลาง

3.38

.9060

ปานกลาง

คุณภาพชีวิตการทํางาน

เฉลี่ยรวม

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานที่มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับดี ไดแก
ดานการปฏิบัติงานในสังคม (𝑥 = 3.63) โดยเฉพาะเรื่อง บุคลากรมีความภาคภูมิใจที่ไดชวยเหลือสังคม
คุณภาพชีวิตการทํางานดี (𝑥 = 3.92) รองลงมา คือ บุคลากรยินดีที่จะเขารวมกิจกรรม เมื่อหนวยงานอื่น ขอความ
รวมมือ ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี (𝑥 = 3.86) และหนวยงานของทานใหความรวมมือกับหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ในการทํากิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชน ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี (𝑥 = 3.52)
ดานบูรณาการทางสังคม (𝑥 = 3.61) โดยเฉพาะเรื่อง คือ บุคลากรสามารถเขากับเพื่อนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชาไดดี ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี (𝑥 = 3.79) รองลงมา คือ บุคลากรไดรับความชวยเหลือหรือความ
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รวมมือจากผูรวมงาน และผูบังคับบัญชาเปนอยางดี ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี (𝑥 = 3.76) และบุคลากรมีความ
พอใจในการทํางานกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี (𝑥 = 3.53)
ดานที่มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ไดแก
ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (𝑥 = 3.42) โดยเฉพาะเรื่อง บุคลากรมีเครื่องมือเครื่องใช หรือ
อุปกรณของใชสํานักงานเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี (𝑥 = 3.54) รองลงมา คือ หนวยงาน
ของทานมีการบํารุงรักษา หรือซอมแซมอุปกรณ และอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพที่ดีและปลอดภัยสม่ําเสมอ ระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานปานกลาง (𝑥 = 3.43) และอาคารและสถานที่ของทานมีการจัดตกแตงสถานที่ใหสะอาด รมรื่น
สวยงามปราศจากมลพิษ ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานปานกลาง (𝑥 = 3.41)
ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน (𝑥 = 3.40) โดยเฉพาะเรื่อง บุคลากรสามารถทําตามระเบียบขอบังคับใน
การปฏิบัติงานของหนวยงานทานไดทุกขอ ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี (𝑥 = 3.65) รองลงมา คือ งานที่บุคลากรทํา
มีระเบียบแบบแผน และขั้นตอนการปฏิบัติที่ไมยุงยากเกินไป ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี (𝑥 = 3.6) และหนวยงาน
ของบุคลากรมีระเบียบ ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานปานกลาง (𝑥 = 3.4)
ดานพัฒนาความสามารถของบุคคล (𝑥 = 3.38) โดยเฉพาะเรื่อง บุคลากรมีโอกาสใชความรู ความสามารถใน
การปฏิบัติงานอยางเต็มที่ ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี (𝑥 = 3.66) รองลงมา คือ หนวยงานของบุคลากรสนับสนุน
และสงเสริมพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยางชัดเจน ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี (𝑥 = 3.54) และทาน
สามารถกํ าหนดวิธี การทํ างานและตัด สินใจในงานของทานไดด วยตนเอง ระดับคุณภาพชีวิต การทํางานปานกลาง
(𝑥 = 3.43)
ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน (𝑥 = 3.35) โดยเฉพาะเรื่อง บุคลากรรูสึกวาหนวยงานที่ทําอยูมีความมั่นคง
ดีอยูแลว 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) โดยเฉพาะเรื่อง บุคลากรพอใจกับการกําหนดเวลาใน
การปฏิบัติงานของหนวยงานของทาน ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี (𝑥 = 3.58) รองลงมา คือ บุคลากรสามารถจัด
เวลาการทํางาน และภาระหนาที่ในครอบครัวไดอยางเหมาะสม ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานดี (𝑥 = 3.57) และ
บุคลากรมีเวลาสําหรับการพักผอน และรวมกิจกรรมสันทนาการ ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานปานกลาง (𝑥 = 3.28)
ดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม (𝑥 = 2.28) โดยเฉพาะเรื่อง บุคลากรไดรับเงินเดือน และ
คาตอบแทนอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานปานกลาง (𝑥 = 3.11) รองลงมา
คือ บุคลากรมีความพึงพอใจในสวัสดิการตาง ๆ ที่ไดรับ ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานปานกลาง (𝑥 = 2.87) และ
บุคลากรมีความพึงพอใจในการปรับเงินเดือนครั้งลาสุด ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานปานกลาง (𝑥 = 2.86)
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ปญหาและขอเสนอแนะ
จากการรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม มีผูแสดงความคิดเห็นในสวนของปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
1. ดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม โดยสวนใหญเห็นวาปญหาคือ คาตอบแทนนอย ไมสอดคลองกับ
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น คาตอบแทนไมเหมาะสมกับคาครองชีพสูงขึ้น คาตอบแทนนอยเมื่อเทียบเทากับสถาบันอื่น โดยให
ขอเสนอแนะคือ ควรปรับฐานเงินเดือนและคาตอบแทนใหเทียบเทากับมหาวิทยาลัยอื่น และปรับใหเหมาะสมกับปริมาณ
งานและภาวะเศรษฐกิจ ควรมีความโปรงใสดานการปรับฐานเงินเดือนรวมถึงเกณฑการพิจารณา และควรปรับคา
ประสบการณ
2. ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย โดยสวนใหญเห็นวาปญหาคือ ไมมีความปลอดภัยในเครื่องมือ
เครื่องใช อุปกรณรักษาความปลอดภัยไมเพียงพอ มีปญหาเกี่ยวกับการกําจัดขยะสารเคมีและสารพิษ พื้นที่ใชสอยนอย
คับแคบ แออัด ไมสะดวกในการทํางาน โดยใหขอเสนอแนะคือ ควรจัดสถานที่ใหพอดีกับจํานวนบุคลากรและปรับปรุง
สภาพแวดลอม ใหถูกสุขลักษณะ สะอาด ควรจัดหาอุปกรณตางๆ ใหเพียงพอ รวมทั้งจัดใหเปนระเบียบ มีการตรวจสอบ
เครื่องมืออยูเสมอ และควรจัดโครงการในดานสิ่งแวดลอม/การเดินทาง/สถานที/่ อาหาร เชนโครงการ Heathy workplace
3. ดานพัฒนาความสามารถของบุคคล โดยสวนใหญเห็นวาปญหาคือ ขาดโอกาสในการศึกษาตอ ไมมีโอกาส
ไดรับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ โดยใหขอเสนอแนะคือ ควรสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาความรูความสามารถเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ควรใหบุคลากรทํางานที่ถนัดและเหมาะสม ควรมีการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู หรืออบรม
ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และควรมีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ
4. ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน โดยสวนใหญเห็นวาปญหาคือ ไมมีความมั่นคงเพราะตองทํางานกับ
หัวหนาหลายคน แตละคนก็ไมเหมือนกัน โอกาสความกาวหนาในตําแหนงงานมีนอย โดยใหขอเสนอแนะคือ ควรมีการ
กําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนในเรื่องของตําแหนงงาน
5. ดานบูรณาการทางสังคม โดยสวนใหญเห็นวาปญหาคือ ขาดการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ในพื้นที่ โดย
ใหขอ เสนอแนะคื อ มหาวิ ทยาลัยควรมีโ ครงการใหบุคลากรสายสนับสนุน เข ารว มทําประโยชน / กิจกรรม รว มกัน กั บ
หนวยงานอื่นๆ
6. ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน โดยสวนใหญเห็นวาปญหาคือ กฎระเบียบขอบังคับบางอยางไมชัดเจน
ระเบียบเดียวกัน แตบางกอง/คณะมีขอยกเวน แตบางกอง/คณะทําไมได โดยใหขอเสนอแนะคือ ควรมีกฎระเบียบขอบังคับ
ที่ชัดเจนและครอบคลุม เชน การมาทํางานบางหนวยงานมาสายได บางหนวยงานตองมากอน 08.00 น. และควรมี
กฎระเบียบขอบังคับใหปฏิบัตอิ ยางเครงครัด
7. ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน โดยสวนใหญเห็นวาปญหาคือ ปริมาณงานมีมากกวา จํานวน
บุคลากรที่ทํางาน เวลาสวนใหญถูกใชไปกับการทํางาน อยูที่ทํางาน ไมมีเวลาใหกับตนเองและครอบครัว โดยให
ขอเสนอแนะคือ ควรมีการจัดระบบการบริหารทรัพยากรใหสมดุลกับงาน ควรเนนความสามารถมากกวาปริมาณงาน ควร
ควรเพิ่มจํานวนบุคลากรใหเหมาะสมกับปริมาณงาน และมหาวิทยาลัยควรมีเวลาทํากิจกรรมออกกําลังกายอาทิตยละ
2-3 ครั้ง
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8. ดานการปฏิบัติงานในสังคม ใหขอเสนอแนะคือ มหาวิทยาลัยควรมีกิจกรรม หรือทําโครงการรวมกับชุมชน
อยางตอเนื่องทุกป และควรมีความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนรอบขางมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความเปนอยู
ของประชาชนใหมากกวานี้

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ สวนใหญสังกัด กอง/ศูนย/หนวยงานอื่น 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 โดยรวมทั้ง 8
ดาน อยูในระดับปานกลาง (𝑥 = 3.38) เมื่อวิเคราะหรายดาน พบวา
ด า นการปฏิ บั ติ ง านในสั ง คม โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ ดี โดยเฉพาะเรื่ อ ง บุ ค ลากรมี ค วามภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด
ชว ยเหลื อสังคม ,บุคลากรยินดีที่จะเขารวมกิจกรรม เมื่อหนวยงานอื่น ขอความรวมมือ และการใหความรวมมือกับ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการทํากิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ ดอนชัย
(2555) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานบุคลากร
มหาวิท ยาลั ย พะเยา อยู ในระดับ มาก คื อ ด านลั ก ษณะงานมี สว นส ง เสริม ด า นบู ร ณาการทางสั ง คมของผู ป ฏิ บัติ ง าน
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางดี เปนกันเอง ยินดีใหความชวยเหลือ และคําปรึกษา และตรงตามทฤษฎีของ
Huse and Commings (1958, Page 199 - 200) ไดกลาววา ความรูสึกของพนักงานที่มีความภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานใน
องคกรที่มีชื่อเสียงและไดรับรูวาองคกรอํานวยประโยชนและรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งสงผลตอความรูสึกของบุคลากรสาย
บริการในการที่มีสวนรวม ความรับผิดชอบ และการทําประโยชนใหแกสังคม
ดานบูรณาการทางสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับดี โดยเฉพาะเรื่อง คือ บุคลากรสามารถเขากับเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชาไดดี, บุคลากรไดรับความชวยเหลือหรือความรวมมือจากผูรวมงาน และผูบังคับบัญชาเปนอยางดี และ
บุคลากรมีความพอใจในการทํางานกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุเนตร นามโคตรศรี
(2553) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา พบวา ระดับความเปนจริงอยูในระดับดีมากมีเพียงดานเดียว คือ ดานประโยชนและความรับผิดชอบตอสังคม
บุคลากรพรอมสนับสนุนในการพัฒนาสังคมและชุมชน ผลที่ไดจากการวิจัยเปนเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธภายในองคการ
แตขอที่นํามาสนับสนุนเปนเรื่องการพัฒนาสังคมและชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2538) ที่
กล า วไว ว า เกณฑ ใ นการพิ จ ารณาสภาพในการทํ า งานว า มี คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานหรื อ ไม ควรจะมี ส ง เสริ ม ความ
รับผิดชอบตอสังคมสวนรวม รวมอยูดวย และตรงตามทฤษฎีของ Huse and Commings (1958, Page 199 - 200) ได
กลาววา การที่ผูปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของผูรวมงานที่ทํางานมีบรรยากาศของความเปนมิตรมีความอบอุนเอื้ออาทร
ปราศจากการแบงแยกเปนหมูเหลาผูปฏิบัติไดรับการยอมรับและมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่น ซึ่งสงผลตอความสามัคคีของ
บุคลากรหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย การไดทํากิจกรรมรวมกัน สรางสัมพันธที่ดีตอกัน
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ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะเรื่อง บุคลากรมี
เครื่องมือเครื่องใช หรืออุปกรณของใชสํานักงานเพียงพอตอการปฏิบัติงาน, การบํารุงรักษา หรือซอมแซมอุปกรณ และ
อาคารสถานที่ใหอยูในสภาพที่ดีและปลอดภัยสม่ําเสมอ และอาคารและสถานที่มีการจัดตกแตงสถานที่ใหสะอาด รมรื่น
สวยงามปราศจากมลพิษ ซึ่งตรงตามแนวคิดทฤษฎีของ Huse and Commings (1958, 199-200) ไดกลาววา การที่
พนักงานไดปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสถานที่ทํางานไมสงผลเสียตอสุขภาพและไมเสี่ยงอันตราย ซึ่งสงผลตอ
ประสิทธิภาพและบรรยากาศในการดําเนินงาน
ดานระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะเรื่อง บุคลากรสามารถ
ทําตามระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานของหนวยงานทานไดทุกขอ ,งานที่บุคลากรทํามีระเบียบแบบแผน และขั้นตอน
การปฏิบัติที่ไมยุงยากเกินไป และหนวยงานของบุคลากรมีระเบียบ ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งตรงตาม
แนวคิดทฤษฎีของ Huse and Commings (1958, 199-200) ไดกลาววา การมีความยุติธรรมในการบริหารงานมีการ
ปฏิ บั ติ ต อ บุ ค ลากรอย า งเหมาะสมมี ก ารเคารพในสิ ท ธิ ส ว นบุ ค คลผู บั ง คั บ บั ญ ชายอมรั บ ฟ ง ข อ คิ ด เห็ น ของพนั ก งาน
บรรยากาศขององคกรมีความเสมอภาคและยุติธรรม ซึ่งสงผลใหการดําเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานมีระเบียบ และ
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ดานพัฒนาความสามารถของบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะเรื่อง บุคลากรมีโอกาสใช
ความรู ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านอย า งเต็ ม ที่ , หน ว ยงานของบุ ค ลากรสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม พั ฒ นาความรู
ความสามารถของบุคลากรอยางชัดเจน และทานสามารถกําหนดวิธีการทํางานและตัดสินใจในงานของทานไดดวยตนเอง
ซึ่งตรงตามแนวคิดทฤษฎีของ Huse and Commings (1958, 199-200) ไดกลาววา การที่ผูปฏิบัติงานมีโอกาสพัฒนาขีด
ความสามารถของตนจากงานที่ ทํ า โดยพิ จารณาลั ก ษณะของงานที่ ป ฏิ บัติ ได แ ก งานที่ ใ ช ทั ก ษะและความสามารถ
หลากหลาย งานที่ผูปฏิบัติมีความเปนตัวของตัวเองในการทํางาน งานที่ไดรับการยอมรับวามีความสําคัญ ซึ่งสงผลใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง มากขึ้น
ดานความกาวหนาและมั่นคงในงาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะเรื่อง บุคลากรรูสึกวา
หนวยงานที่ทําอยูมีความมั่นคงดีอยูแลว, หนวยงานของบุคลากรใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูความสามารถของ
บุคลากร และหนวยงานของบุคลากรเปดโอกาสใหทานไดพัฒนาความรู ความสามารถในงาน เชน ไปดูงาน อบรมสัมมนา
ศึกษาตอ ซึ่งตรงตามแนวคิดทฤษฎีของ Huse and Commings (1958, 199-200) ไดกลาววา การที่ผูปฏิบัติงานมีโอกาสที่
จะกาวหนาในอาชีพแตละตําแหนงมีความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งสงผลตอความมุงมั่นในการทํางาน การทุมเทใหกับงาน
ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะเรื่อง บุคลากร
พอใจกับการกําหนดเวลาในการปฏิบัติงานของหนว ยงาน, บุคลากรสามารถจัด เวลาการทํางาน และภาระหนาที่ใน
ครอบครัวไดอยางเหมาะสม และบุคลากรมีเวลาสําหรับการพักผอน และรวมกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งตรงตามแนวคิด
ทฤษฎีของ Huse and Commings (1958, 199-200) ไดกลาววา ภาวะของบุคคลมีความสมดุลของชวงเวลาการทํางานกับ
ชวงเวลาการดําเนินชีวิตโดยสวนรวมมีความสมดุลของการทํางานกับการใชเวลาวางและเวลาที่ใหกับครอบครัว มีชวงเวลา
ที่คลายเครียดจากภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งสงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคลากร สามารถอยูไดตามปรกติ
มีเวลาใหกับครอบครัว
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ดานคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะเรื่อง บุคลากร
ไดรับเงินเดือน และคาตอบแทนอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ, บุคลากรมีความพึงพอใจในสวัสดิการตาง ๆ
ที่ไดรับ และบุคลากรมีความพึงพอใจในการปรับเงินเดือนครั้งลาสุด ซึ่งตรงตามแนวคิดทฤษฎีของ Huse and Commings
(1958, 199-200) ไดกลาววา การไดรับรายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอและสอดคลองกับมาตรฐานของผูรับมีความ
เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากอื่น ๆ ซึ่งสงผลใหเกิดความพึงพอใจในงานที่ทําเหมาะสมกับคาตอบแทนที่ไดรับ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดสวัสดิการ คาตอบแทน สิทธิประโยชน ใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายหรือประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนขั้น และการทําตําแหนงของสายสนับสนุน ใหชัดเจน
4. มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงสภาพแวดลอม ใหถูกสุขลักษณะ สะอาด ปราศจากมลพิษ
5. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการดานรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ใหมากขึ้น
6. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนการทํากิจกรรมหรือออกกําลังกายในระหวางวันหรือประจําสัปดาห
ขอเสนอแนะเพื่อการบริหาร
1. มหาวิทยาลัยควรจะมีการพัฒนาตัวชี้วัดของแตละงาน เพื่อมาชวยสนับสนุนในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนได
อยางเหมาะสม
2. มหาวิทยาลัยควรจะมีการพัฒนาความสามารถของบุคคล มหาวิทยาลัย สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาความรู
ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
3. มหาวิทยาลัยควรมีกฎระเบียบขอบังคับที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน กับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
2. ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
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แนวทางการปฏิรูประบบการเมืองทองถิ่น: กรณีศึกษาการเลือกตัง้ ผูวาราชการ
จังหวัดพะเยา
Local Government Reform : A Case Study of Election the Governorship in Phayao
ประวีณ เครือนวล 1* และพงษสนิท คุณนะลา2
Prawin Khrueanuan1* and Pongsanit Kunnala2
24

บทคัดยอ
การศึกษาครั้ง นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูวาราชการ
จังหวัดพะเยา 2) เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา 3) เพื่อศึกษาความพรอมในการ
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา กลุมตัวอยางที่ใชไดแก ประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป มีสิทธิ์เลือกตั้ง
จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชไดแก คาจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
T-test และ F-test
ผลการศึกษาพบวา
1) เมื่อศึกษาความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา พบวาประชาชนสวนใหญ ไม
ทราบขาวเกี่ยวกับการเสนอใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด รอยละ 56.0 อีกทั้งยังคิดวาควรพิจารณาความพรอมของ
จังหวัดในดานเศรษฐกิจและความเจริญของจังหวัดพะเยา รอยละ 64.8 และมีความพรอมเชนเดียวกับกรุงเทพ รอยละ
60.3 เห็นไดจากคนพะเยาสวนใหญจะออกไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง รอยละ 49.8 เมื่อเจาะจงไปที่การออกไปใชสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง ของคนจังหวัดพะเยา พบวาประชาชนสนับสนุนในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา รอยละ 58.5
อีกทั้งประชาชนสวนใหญยังคิดวาผูมีอิทธิพลหรือผูซื้อเสียงในจังหวัดพะเยา จะไมสามารถกําหนดและมีบทบาทตอการ
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยาได รอยละ 77.3และคาดไววาผูวาราชการจังหวัดพะเยาควรจะดํารงตําแหนงคราละ 2 ป
รอยละ 61.8 และจําเปนจะตองเปนคนจังหวัดพะเยา รอยละ 56.8 สวนอุปสรรคที่สําคัญที่สุด ในการจะใหมีการเลือกตั้ง
ผูวาราชการจังหวัดพะเยา คือ รัฐบาลไมประสงคจะกระจายอํานาจสูภูมิภาค/ทองถิ่น รอยละ 37.5
2) เมื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา พบวา ขาวการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด
ความพรอมของจังหวัด ความพรอมในการเลือกผูวาราชการจังหวัด การไปใชสิทธิออกเสียง บทบาทของผูมีอิทธิพล การ
ดํารงตําแหนง ทัศนคติอุปสรรค ตางกัน มีความพรอมในการเลื อกตั้งผูวาราชการจัง หวัดพะเยา แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1
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3) เมื่อศึกษาความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา พบวา สวนใหญประชาชนมีความพรอมอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.05) เมื่อพิจารณา 3 ลําดับความพรอม พบวา 1) การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา จะเปนการ
สรางความเจริญใหกับจังหวัดไดอยางรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.24) 2) ผูวาราชการสามารถเปนตัวแทนของประชาชนไดอยาง
แทจริง (คาเฉลี่ย 4.19) 3) การเลือกตั้งผูวาราชการเปนการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม (คาเฉลี่ย 4.18)
คําสําคัญ : แนวทางการปฏิรูป

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
จัดระเบียบราชการทั้ง 3 สวนแลว จะเห็นไดวาประชาชนสวนใหญของประเทศและพื้นที่เกือบทั้งประเทศอยูภายใตการ
บริหารราชการสวนภูมิภาค หรือแมแตในเขตที่มีรูปแบบการปกครองตนเองในรูปราชการบริหารสวนทองถิ่นนั้นก็มีราชการ
สวนภูมิภาคเขาไปชวยปฏิบัติงานหรือควบคุมดูแลอยางใกลชิด ดังนั้นการบริหารราชการสวนภูมิภาค จึงเปนลักษณะของ
การกระจายอํานาจบางสวน (Deconcentration) จากสวนกลางไปใหเจาหนาที่ที่เปนตัวแทนและไดรับแตงตั้งใหไปประจําอยู
ในเขตปกครองสวนภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ ซึ่งบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดคือ ผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูรับนโยบาย
และคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติใหเหมาะสมกับภูมิภาค
ในเขตจังหวัด รวมทั้งรับผิดชอบในการบริหารราชการจังหวัด และอําเภอ (กนิษฐ ประสานสุข, 2538: หนา 2)
แตกระนั้นประชาชนคนไทยบางกลุมไดกลาววาอํานาจการตัดสินใจลวนมาจากศูนยอํานาจที่อยูในสวนกลางซึ่ง
เปนปญหาทําใหทองถิ่นตาง ๆ ไมคอยเจริญกาวหนาเทาที่ควร การบริหารของผูวาราชการจังหวัดในปจจุบันเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาดานการเมืองและการปกครองทําใหเกิดความลาชาในการบริหารราชการแผนดิน การเลือกตั้งผูวาราชการ
จังหวัดจึงเปนการแกไขปญหาและยังเปนการปฏิรูปการปกครองประเทศใหกาวไปสูความเจริญอยางเปนระบบตอไป โดย
นายอั ครา พรหมเผ า รองนายกองคการบริห ารส ว นจัง หวัด (อบจ.) พะเยา กลา ววา เหตุ ผ ลที่อ อกมาเรีย กรอ งและ
สนับสนุนใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการโดยตรง เนื่องจากผูวาราชการจังหวัด คือ ขาราชการระดับสูงในจังหวัดมาจาก
ระบบอุปถัมภของบุคคลบางกลุมหรือบางคน เมื่อมองใหลึกจะสังเกตพบผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับการแตงตั้ง ไมไดเขาใจ
และสั ม ผั ส ถึ ง ความต อ งการที่ แ ท จ ริ ง ของภาคประชาชนในท องถิ่ น เท า องค ก รทอ งถิ่ นส ง ผลให ท องถิ่ น ทํา งานลํ า บาก
ทายที่สุดคือประชาชนเปนผูเสียผลประโยชน”ดังนั้นประเด็นสําคัญของทองถิ่นจัดการตนเอง คือ รัฐบาลตองจริงใจกับ
ทองถิ่น โดยปรับปรุงระบบราชการไทยเสียใหมใหราชการระดับสูงที่เกี่ยวของผลประโยชน มีการแกไขกฎหมายใหมให
ทองถิ่นมีภารกิจที่ชัดเจนและบริหารจัดการเองไดอยางโปรงใส การบริหารเนนการบริหารทองถิ่นที่ภาคประชาชนมีสวน
รวม เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง
จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิรูป
ระบบการเมือง: กรณีศึกษาการเลือกตั้งผูวาราชการในจังหวัดพะเยาเพื่อศึกษาระดับความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการ
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เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา และศึกษาความพรอม
ในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยาดังกลาวตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา
2. เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา
3. เพือ่ ศึกษาความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ขอมูลปจจัยทั่วไป
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน
-อาชีพ

ความพรอมในการเลือกตั้ง
ผูวาราชการจังหวัดพะเยา

ความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งผูวาราชการ
จังหวัดพะเยา
ภาพที่ 1.1 แสดงแนวคิดในการศึกษา

สมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 1ประชาชนที่มีความรูและทัศนคติการทราบขาวการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ตางกัน มีความ
พรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 2 ประชาชนที่มีความรูและทัศนคติความพรอมของจังหวัดในดานตาง ๆ ตางกัน มีความพรอม
ในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกัน
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สมมติฐานขอที่ 3 ประชาชนที่มีความรูและทัศนคติความพรอมในการเลือกผูวาราชการจังหวัด เชนเดียวกับ
กรุงเทพตางกัน มีความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 4
ประชาชนที่มีความรูและทัศนคติการไปใชสิทธิออกเสียง ตางกัน มีความพรอมในการ
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 5 ประชาชนที่มีความรูและทัศนคติการไปใชสิทธิออกเสียงของคนพะเยาตางกัน มีความพรอม
ในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 6 ประชาชนที่มีความรูและทัศนคติการสนับสนุนการกระจายอํานาจการปกครองตางกัน มี
ความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 7 ประชาชนที่มีความรูและทัศนคติบทบาทของผูมีอิทธิพล ตางกัน มีความพรอมในการเลือกตั้ง
ผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 8 ประชาชนที่มีความรูและทัศนคติการดํารงตําแหนงตางกัน มีความพรอมในการเลือกตั้งผูวา
ราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 9 ประชาชนที่มีความรูและทัศนคติการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงตางกัน มีความพรอมใน
การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 10 ประชาชนที่มีความรูและทัศนคติวาผูสมัครรับเลือกตั้ง ควรจะสังกัดพรรคการเมืองตางกัน
มีความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 11 ประชาชนที่มีความรูและทัศนคติความจําเปนของผูวาราชการจําเปนตองเปนคนจังหวัด
พะเยาตางกัน มีความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 12 ประชาชนที่มีความรูและทัศนคติอุปสรรคตางกัน มีความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการ
จังหวัดพะเยา แตกตางกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มุงการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบการเมือง: กรณีศึกษาการเลือกตั้งผูวาราชการในจังหวัด
พะเยาโดยมีขอบเขตของงานวิจัยโดยใชประชากรประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป มีสิทธิ์เลือกตั้งเปนกลุม
ตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง จากการสุมตัวอยางเพื่อใชเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมดคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางที่
เหมาะสมโดยกําหนดตามแนวทางของ Yamane (1973, 188) และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน(Accident
sampling) ใหครบตามจํานวนที่กําหนด เพื่อความสะดวกตอการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู
ศึกษาสรางขึ้นเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล และวิเคราะหประมวลผล

ผลการศึกษา
1) จากการศึกษาความรูแ ละทัศนคติเ กี่ยวกับการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยาพบวา ประชาชนผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญไมทราบขาวเกี่ยวกับการเสนอใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดจํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ
56.0 อีกทั้งยังคิดวาควรพิจารณาความพรอมของจังหวัดในดานเศรษฐกิจและความเจริญของจังหวัดพะเยาจํานวน 259
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คน คิดเปนรอยละ 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 อีกทั้งยังคิดวาผูมีอิทธิพลหรือผูซื้อเสียงในจังหวัดพะเยา จะไมสามารถกําหนดและมีบทบาทตอการ
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยาไดจํานวน 309 คน คิดเปนรอยละ 77.3 และคาดไววาผูวาราชการจังหวัดพะเยาควรจะ
ดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และควรจะตองมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงจํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.8 อีก
ทั้งคิดวาผูสมัครรับเลือกตั้ง ไมควรจะสังกัดพรรคการเมืองจํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 51.0 และจําเปนจะตองเปนคน
จังหวัดพะเยาจํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 56.8รองลงมา สวนอุปสรรคที่สําคัญที่สุด ในการจะใหมีการเลือกตั้งผูวา
ราชการจังหวัดพะเยา คือรัฐบาลไมประสงคจะกระจายอํานาจสูภูมิภาค/ทองถิ่นจํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.5
2) จากการศึกษาความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ มีความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา โดยรวมอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 เมื่อ
จําแนกเปนรายขอแลวพบวา มี 3 ลําดับแรกที่มีความพรอม ไดแก 1) หากวาจะมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา
จะเปนการสรางความเจริญใหกับจังหวัดพะเยาไดอยางรวดเร็ว เพราะผูวาราชการจังหวัดพะเยาที่มาจากการเลือกตั้ง จะ
รับรูปญหาและความตองการของประชาชนในจังหวัดเปนอยางดี อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 2) ผูวา
ราชการจังหวัดพะเยา ตองทําหนาที่เปนตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง ไมใชเปนตัวแทนสวนราชการ โดยเฉพาะ
กระทรวงมหาดไทยเพียงอยางเดียว และหากวาจะมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา อาจกอใหเกิดความขัดแยงใน
กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดพะเยาที่ไดรับการเลือกตั้งอยูคนละพรรคกับฝายรัฐบาล อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19
เปนจํานวนเทากัน และ 3) การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา เปนการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม อยูใน
ระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18
3) จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา พบวา ขาวการเลือกตั้งความพรอม
ของจังหวัดความพรอมเชนเดียวกับกรุงเทพทัศนคติการไปใชสิทธิออกเสียงผูมีอิทธิพลการดํารงตําแหนงการกําหนดวาระ
การดํารงตําแหนงสังกัดพรรคการเมือง และทัศนคติอุปสรรค ที่แตกตางกันของประชาชนสงผลตอความพรอมในการ
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบการเมือง: กรณีศึกษาการเลือกตั้งผูวาราชการในจังหวัดพะเยาสามารถ
อภิปรายผลความรูและทัศนคติ ความพรอม และปจจัยที่มีผลตอความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยาได
ดังนี้
จากการศึกษาขอมูลความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา พบวา ประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในจังหวัดพะเยาสวนใหญไมทราบขาวเกี่ยวกับการเสนอใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด เนื่องจากสวนใหญ
แลวประชาชาสวนใหญมีอาชีพทํางานรับจาง/รับเหมาใชชีวิตสวนใหญอยูในสถานที่ทํางานจึงทําใหไมมีความรูในเรื่อง
การเมืองเทาไรนักอีกทั้งประชาชนยังคิดวาการที่จะเลือกตั้งผูวาราชการขึ้นมานั้นควรพิจารณาความพรอมของจังหวัดใน
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ดานเศรษฐกิจและความเจริญของจังหวัดพะเยา เสียกอนและผูวาราชการจังหวัดควรจะเปน เชนเดียวกับกรุงเทพ และเมื่อ
สอบถามไปถึงการออกไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ยังพบอีกวาประชาชนจังหวัดพะเยา มีความตั้งใจจะออกไปใชสิทธิออก
เสียงเลือกตั้ง และสนับสนุนใหมีการกระจายอํานาจการปกครอง อีกทั้งยังคิดวาผูมีอิทธิพลหรือผูซื้อเสียงในจังหวัดพะเยา
จะไมสามารถกําหนดและมีบทบาทตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยาได เนื่องจากประชาชนสวนใหญคิดวาผูวา
ราชการจังหวัดที่มาพัฒนาบานเมืองไดนั้นจะตองมาจากการไปใชสิทธิของประชาชมไมใชการไดมาจากการซื้อเสียง และ
คาดวาผูวาราชการจังหวัดพะเยาควรจะตองกําหนดวาวระการดํารงตําแหนงคราละ 2 ป เพื่อดูผลงานกันตอไปอีกทั้งยังคิด
วาผูสมัครรับเลือกตั้ง ไมควรจะสังกัดพรรคการเมือง และจําเปนจะตองเปนคนจังหวัดพะเยา เพื่อที่จะทราบอุปสรรค
ปญหาที่สําคัญของจังหวัดพะเยาเปนอยางดี และตอบสนองความตองการของทองถิ่นในปญหาตาง ๆ นอกจากนั้นยัง
กระตุนใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้นอีกดวยซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของไกรสร กองสอาด (2539) ได
ทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของขาราชการบริหารสวนภูมิภาคที่มีตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด: ศึกษาเฉพาะ
กรณีจังหวัดขอนแกน ไดกลาววา กลุมตัวอยางมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูวาราชการจังหัดในระดับนอย แตมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหาราชการแผนดินอยูในระดับปานกลาง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด และสอดคลองกับงานวิจัยของ กนิษฐ ประสานสุข (2538) ไดทําการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของ
ขาราชการตํ ารวจตอ การเลื อ กตั้ ง ผูว าราชการจัง หวัด : ศึ กษาเฉพาะกรณี อํา เภอเมื อ ง จัง หวัด เชียงใหม ได กลา วว า
ประชาชนสวนใหญทีทัศนคติและความคิดเห็นตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดแตกตางกันคือ เห็นดวยกับผูวาราชการ
จังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งจะมีบทบาทตอความริเริ่มในการพัฒนา แกไขปญหาของจังหวัด ความรับผิดชอบที่มีตอ
ประชาชน และทรัพยากรสิ่งแวดลอมของทองถิ่นเนื่องจากการเลือกตั้งผูวาราชการสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของทองถิ่นและการกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทางการเมืองได เพราะการขยายตัวของเมืองทําใหเกิดปญหา
ตาง ๆ ดังนั้นจําเปนตองใหบุคคลในทองถิ่นมีสวนรวมในการแกไขปญหาไดดีที่สุด
อีกทั้งเมื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยาพบวา 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 อีกทั้งความพรอมดานเศรษฐกิจและความเจริญของจังหวัด
พะเยา อาจยังไมมีความพรอมมากนักเนื่องจากประชาชนยังไมมีความตื่นตัวทางการเมืองมากนัก แตกระนั้นประชาชนก็
อยากจะมีการเลือกผูวาราชการจังหวัด เชนเดียวกับกรุงเทพ จะไดไปใชสิทธิออกเสียงของตนเองไดเต็มที่ของตนเอง แตยัง
มีปญหาที่ฝงรากมากตั้งแตอดีตไมวาจะเปนมีผูมีอิทธิพลมีซื้อเสียงทําใหประชาชนไมไดผูวาราชการที่เปนคนดี ตั้งใจจะ
พัฒนาชาวจังหวัดพะเยาอยางจิงจัง อีกทั้งประชาชนยังคาดหวังไววาการดํารงตําแหนงของผูวาราชการจังหวัดพะเยานั้น
ควรจะมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงเพื่อดูผลการทํางานกันไป เมื่อมีผลงานดีจึงอยากจะเลือกตอในสมัยถัดไป ควร
มีการกําหนดวาระการดํารงตํ าแหนง เพียงครั้ง ละ 2 ป เทานั้น เพื่อไมใ หผูวาราชการจัง หวัด พะเยาผูกติด กับอํานาจ
ตําแหนงจนเกินไป และไมควรสังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง และมีความพรอม ความตั้งใจที่จะพัฒนาจังหวัด
พะเยาอยางจริงจัง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกนิฏฐี สุนทรเกศ (2538) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชน
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ที่มีตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครราชสีมา ไดกลาววา ประชากรเห็นดวยกับการ
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดและปจจัยดานความเขาใจเรื่องการกระจายอํานาจเพื่อการปกครองทองถิ่นที่แตกตางกัน มีผล
ทําใหความคิดเห็นในเรื่องการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดอยูในระดับคอนขางสูง และมีความเขาใจเรื่องการกระจาย
อํานาจเพื่อการปกครองทองถิ่นอยูในระดับสูง และสอดคลองกับวานวิจัยของ นงนภัส รัฐผไท (2538) ไดทําการศึกษาเรื่อง
ทัศนคติของอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหมตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ไดกลาววา ประชาชนกลัว
วาเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จะมีการแทรกแซงการทํางานของขาราชการประจํา มีการซื้อเสียงมากกวาการ
เลือกตั้งโดยเฉพาะผูตอบมีความคิดเห็นวา อาจมีการเลนพรรคเลนพวกมากกวาผูวาราชการที่มาจาการแตงตั้ง และไมเปน
ผลดีตอประชาชน
และเมื่อศึกษาความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา พบวา ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัด
พะเยาสวนใหญ มีความพรอมในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา โดยรวมอยูในระดับ มาก อาจเปนเพราะการ
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา จะเปนการสรางความเจริญใหกับจังหวัดพะเยาไดอยางรวดเร็ว เพราะผูวาราชการ
จังหวัดพะเยาที่มาจากการเลือกตั้ง จะรับรูปญหาและความตองการของประชาชนในจังหวัดเปนอยางดี เพื่อเปนตัวแทน
ของประชาชนอยางแทจริง ไมใชเปนตัวแทนสวนราชการ โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเพียงอยางเดียว แตกระนั้นการ
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา อาจกอใหเกิดความขัดแยงในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดพะเยาที่ไดรับการเลือกตั้งอยู
คนละพรรคกับฝายรัฐบาล เนื่องจากการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา เปนการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคีสิน กุสสลานุภาพ (2541) ไดทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบองคการบริหารสวนทองถิ่นที่
ประชาชนชาวสงขลา ไดกลาววา ประชาชนสวนใหญกวา 1 ใน 2 เห็นวาจังหวัดมีความพรอมในดานตาง ๆ เชน ดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานเจตนารมณทางการเมือง ซึ่งถือวาเปนปจจัยนําเขาที่จะพิสูจนวาจังหวัดสงขลาพรอมแลวที่
จะปกครองตนเองโดยวิธีการเลือกตัวแทนของตนขึ้นเปนผูวาราชการจังหวัด เพื่อทําหนาที่บริห ารงานการเมื อง โดย
คาดหวั ง ว า การปกครองตนเองโดยการเลื อ กตั้ ง ผู ว า ราชการจั ง หวั ด จะเป น หนทางนํ า ไปสู ค วามเป น “สงขลาศานติ
ประชาคม” ไดในที่สุดและยังสอดคลองกับ จิรศักดิ์ บุญโชคชวย (2533) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความเปนไปไดในการ
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ไดกลาววา การบริหารของผูวาราชการจังหวัด มีลักษณะรวมศูนยเพื่อเอกภาพในการบังคับ
บัญชา ในลักษณะงานการบริหารราชการสวนภูมิภาค การบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยเฉพาะองคการบริหารสวน
จังหวัดซึ่งเปนนิติบุคคล มีผูวาราชการจังหวัดเปนฝายบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้น และปญหาสวนใหญที่
เกิดขึ้นในการการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดการรวมอํานาจ การแบงอํานาจ และการกระจายอํานาจตามโครงสรางการ
บริหารงานจากสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นซึ่งโดยแทจริงแลวผูวาราชการจังหวัดเปนตําแหนงที่ไดมีการกําหนด
ไวกอนการนิยามดานอํานาจและการบริหาร และผูวาราชการจังหวัดไดมีบทบาทควบคูกับการพัฒนามาตลอด ดังนั้นผูวา
ราชการจังหวัดยังมีความสําคัญในสวนจังหวัดเปนอันมาก และมีความเหมาะสมในการประสานการบริหารราชการสวน
ภูมิภาคและสวนทองถิ่น โดยเฉพาะสวนทองถิ่นซึ่งศักยภาพในการพัฒนายังไมสมบูรณในปจจุบัน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการศึกษา
1.1 จากภาพรวมของการปกครองจังหวัดพะเยา พบวาเปนการจัดระบบการบริหารและการปกครองไปตาม
หลักการแบงอํานาจการปกครอง อยูในความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง เปนสําคัญ ผูวาราชการจังหวัดพะเยาจึงเปน
ศูนยกลางการแบงอํานาจ รวมทั้งเปนผูประสานงานของสวนกลางใหเกิดประโยชนตอพื้นที่และประชาชนจังหวัดพะเยาให
มากที่สุด จึงมีบทบาทในดานการปกครองที่สําคัญสูงสุดในจังหวัดเพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาล เปนการมอบอํานาจหนาที่
ตามหลักรัฐประศาสนศาสตร แนวโนมการปกครองในภูมิภาค ยอมชี้ไดวาโครงสรางระบบการปกครองสวนภูมิภาคที่
เกาแกเกินไป ไมสามารถรับภารกิจของรัฐบาลในสังคมสมัยใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
1.2 การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยา จําเปนตองมีการวางแผน ปูพื้นฐาน เตรียมประชาชนเพื่อการเขามามี
สวนรวมทางการเมือง รัฐบาลกลางตองมีความกระจางชัด ตองพิจารณากลไกทางการเมือง ระบบประชาธิปไตยอยูใน
ลักษณะที่มีประสิทธิภาพหรือไม ความมั่นคงแหงชาติ โดยประชาชนมีความอยูดีกินดี มีความสุขหรือไม ตองคํานึงถึง
เสถียรภาพและความมั่นคงเปนสําคัญ
1.3 การที่ประชาชนจังหวัดพะเยา เคยแตถูกปกครองตลอดฝายเดียว ไมมีสวนรวมทางการเมืองอยางแทจริง ทํา
ใหประชาชนคิดวา การปกครองไมใชเรื่องของตนเอง จึงไมมีความสนใจที่จะทักทวงในสิทธิปกครองแตอยางใด ผูวิจัยเห็น
วาเปนอันตรายอยางยิ่ง เพราะอาจจะตกอยูภายใตอํานาจของกลุมบุคคลหรือฝายใดฝายหนึ่ง ซึ่งเปนการสั่งใหปฏิบัติ
ราชการมากกวา ดัง นั้น รัฐบาลน าจะกําหนดนโยบายการกระจายอํานาจใหจัง หวัด พะเยาไว อยางชัด เจนและจริง จั ง
ส ว นกลางควรจะควบคุ ม แต เ ฉพาะนโยบาย และความช ว ยเหลื อ ด า นเทคนิ ค ตามความจํ า เป น ดู แ ลติ ด ตามผลการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลของประเทศก็พอ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาความแนวทางการสรางยุทธศาสตรเพื่อเตรียมความพรอมตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด
พะเยา เพื่อเปนแนวทางตอการเตรียมความพรอมตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดพะเยาตอไป
2.2 ควรศึกษาความพรอมของขาราชการภายในจังหวัดพะเยาตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จและลุลวงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจากดร. พงษสนิท คุณนะลา
อาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนการศึกษา
คนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ขอขอบพระคุณประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตจังหวัดพะเยาและผูบริหารและเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
พะเยา ที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลในการตอบแบบสอบถาม และการสัมภาษณ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ
ที่นี้ดวย คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาอิสระเลมนี้ ผูศึกษาขอมอบเปนกตเวทิตาคุณแดบูรพาจารย พรอมกับ
มอบความดีนี้ใหแกบิดา มารดา และครอบครัวของผูศึกษาที่เปนกําลังใจใหแกผูศึกษาตลอดมา
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แมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร และศึกษาปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพศูนย
พัฒ นาเด็กเล็ก ขององคการบริห ารส ว นตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จัง หวัด แพรกลุม ผู ใหขอมู ล สําคัญ ที่ใชใ น
การศึกษาทั้งสิ้น 20 คน เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสัมภาษณ จากการศึกษาพบวา 1) ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการ
ดําเนินการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร พบในดานการ
บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานบุคลากร ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ดานวิชาการ และ
กิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 2) ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแก ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล
แมยางตาล ควรสงเสริมใหมีการสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กไวรวมกันเปนที่เดียวเพื่อการดําเนินงานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
สงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเต็มที่ และนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม จัดการอาคาร สิ่งแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความสะดวก ปลอดภัย เอื้อตอ
การทํากิจกรรม มีความเหมาะสมตอพัฒนาการของเด็ก และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี จัดกิจกรรมแบบบูรณา
การและการจัดใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง ปรับกิจกรรมการเลนใหสามารถสงเสริมการเรียนรู ทักษะการเรียน
รูแ ละพั ฒ นาการทางด านร างกาย อารมณ จิ ตใจ สั ง คม และสติ ปญ ญา สรา งเครื อ ขา ยระหว างศูน ยพั ฒ นาเด็ กเล็ ก
ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนสรางเครือขายระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ทั้งในระดับ
อําเภอ จังหวัด หรือระดับภาค
คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนาคุณภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล
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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
เด็กปฐมวัยหรือเด็กเล็กถือเปนวัยที่ควรใหความสําคัญตอคุณภาพชีวิตอยางยิ่ง เพราะวัยเด็กเปนชวงที่สมองจะมี
พัฒนาการสูงสุด ซึ่งหากเด็กไดรับการพัฒนาอยางถูกวิธี จะสามารถสงผลใหเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพไดในอนาคต
ซึ่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองเริ่มพัฒนาตั้งแตวัยเด็ก โดยมุงเนนการพัฒนาทั้งดานรางกาย
สติปญญา อารมณ สังคมและบุคลิกภาพ ตลอดคุณลักษณะพื้นฐานตาง ๆ เด็กทุกคนจึงควรไดรับการสงเสริมการเรียนรู
และประสบการณตางๆเพื่อใหมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับชวงวัย ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยระบบการจัดการศึกษา
ที่ดีและมีประสิทธิภาพในทุกระดับ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เพราะเปนวัยเริ่มตนแหงการเรียนรูเปนวัย
ที่มีพัฒนาการทุกดานอยางรวดเร็ว การศึกษาจึงกลายเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดผลดังกลาวขึ้นได โดยแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ไดมุงเนนการพัฒนาคนใหกลายเปนทรัพยากรที่มีคาของประเทศ โดยเชื่อวา หาก
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คนไดรับการศึกษาที่ดีที่สุด คนจะสามารถพัฒนาสังคมและประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 8,2540)
องคการบริห ารสว นตํ าบลแมยางตาล อํา เภอรองกวาง จัง หวั ด แพร ไดมีการจัด การศึกษาในรูปแบบของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายใตการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการปกครองสวนทองถิ่น
ทั้ง 6 ดาน ไดแก มาตรฐานดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานดานบุคลากรมาตรฐานดานอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย มาตรฐานดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มาตรฐานดานการมีสวนรวม
และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน และมาตรฐานดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น,2553)
จากการดําเนินการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ไดถูกคาดหวังใหเปนสถานที่ในการเริ่มตนการพัฒนาเด็กเล็กอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แตจากการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของในเบื้องตน พบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล ยังเกิดปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่สงผลตอคุณภาพของการจัดการศึกษาและการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และแนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ทั้ง 6 ดาน

วัตถุประสงคในการศึกษา
1.
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริห ารสวนตําบลแมยางตาล
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
แมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

กรอบแนวคิด
การวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององ ค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
แม ย างตาล อํ า เภอร อ งกวาง จั ง หวั ด แพร ในครั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษาได นํ า ระเ บีย บข อง กร มสง เ ส ริม ก ารปก ครอ ง
สว นทอ งถิ่น พ.ศ. 2553 เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มากําหนดเปนกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังนี้
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ปญหา อุปสรรค ที่สงผลตอการดําเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพศูนยเด็ดเล็ก
1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ดานบุคลากร
3. ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
4. ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
5. ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสวน
6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

คุณภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กชององคการ
บริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรอง
กวาง จังหวัดแพร

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
แมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
กลุมผูใหขอมูลสําคัญ: ผูวิจัยไดกําหนดคุณสมบัติและจําแนกกลุมผูใหขอมูลสําคัญออกเปน 4 กลุม รวมทั้งสิ้น
20 คนไดแก กลุมผูบริหาร 2 คน กลุมบุคลากรสวนการศึกษา 6 คน กลุมนักวิชาการดานพัฒนาการเด็ก 2 คนและ
กลุมผูปกครอง 10 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล: ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก
การเก็บรวบรวมขอมูล: การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก
การวิเคราะหขอมูล: 1. การจําแนกและจัดระบบขอมูล (Typology and Taxonomy) เปนการนําขอมูลที่ไดม า
จําแนกและจัด หมวดหมูใหเ ปนระบบ เชน ขอมูล หมวดงานวิจัยที่เ กี่ยวของ ขอมูล หมวดการสัมภาษณ เปนตน
2. การวิเคราะหสรุปอุปนัย (Analytic Induction) เปนการนําขอมูลที่ไดจากเหตุการณตาง ๆ
ที่เกิดขึ้น มาวิเคราะหเพื่อหาบทสรุปรวมกัน
3. การวิเคราะหขอมูลในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เปนการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
มาสรุป จากนั้นนํามาจําแนกแยกแยะ และเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางแนวคิดเพื่อนําไปสูการตีความ หาความหมายของตัว
แปรดานตางๆ ที่มีนัยตอการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
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ผลการศึกษา
จากการสัมภาษณ ผูศึกษาไดขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ซึ่งจะเสนอเปนลําดับดังตอไปนี้
1. ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
แมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
จากการสัม ภาษณก ลุ ม ผูใ หข อ มูล สํา คัญ 4 กลุม ซึ่ง ประกอบดว ย
กลุ ม ผู บ ริห าร กลุม บุคลากร
สวนการศึกษา กลุมผูปกครอง และกลุมนักวิชาการดานพัฒนาการเด็ก เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคก ารบริห ารสว นตํา บลแมย างตาล อํา เภอรอ งกวาง จัง หวัด แพร ไดผ ล
การวิเคราะหดังนี้
1.1 ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
แมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ยังขาดความพรอมในเรื่องของอาคารสถานที่สําหรับจัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตองทําการยืมสถานที่ราชการตางๆ ในเขตพื้นที่บริการมาปรับปรุง ทําใหการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขาดความ
รวดเร็วในการประสานงานตางๆ ตลอดจนการควบคุมดูแลเรื่องมาตรฐานการดําเนินงาน สวนดานงบประมาณไดรับเงิน
ลาชา หรือไมครบตามจํานวนที่ขอไป และการบริห ารงานบุคคล มีอุปสรรคสําคัญคือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร มีบุคลากรไมเพียงพอกับจํานวนเด็กเล็ก ทําใหสงผลตอ
การจัดการเรียนการสอนและการดูแลเด็ก
1.2 ดา นการดํา เนินการบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา ศูนยพัฒ นาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร พบปญหาบางอยางที่คอนขางละเอียดออน เชน การเกี่ยง
ความรับ ผิด ชอบระหวา งบุค ลากร ความสามัค คี เปน ตน และศูน ยพัฒ นาเด็ก เล็ก ขององคก ารบริห ารสว นตํา บล
แมย างตาล ไมม ีบุค ลากรตํ า แหนง พนัก งานจา งที่ป ฏิบัต ิห นา ที่อื ่น และภารโรง อัน เนื ่อ งมาจากปญ หาเกี่ย วกับ
งบประมาณทําใหผูรับผิดชอบหนาที่ดังกลาวจึงตองเปนครูผูดูแลเด็กและผูชวยครูผูดูเด็กแทน
1.3 ดานการดําเนินการดา นอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย พบวา ทางองคการ
บริห ารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จัง หวัดแพร ยังขาดความพรอมในเรื่องของอาคารสถานที่สําหรับจัด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตองทําการยืมสถานที่ราชการตางๆ ในเขตพื้นที่บริการมาปรับปรุง ทําใหการกอสรางหรือปรับปรุง
อาคาร สถานที่ และจัดภูมิทัศนสภาพแวดลอมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ยังไมสามารถทําไดสมบูรณเต็มที่
1.4 ดานวิช าการและกิจกรรมตามหลักสูต ร พบวา การจัดกิจกรรมตามหลักสูต รของศูนยพัฒนา
เด็ก เล็ก ยัง มีบ างจุด ที่ยัง ทํา ไดไ มเ ต็ม ที่ เนื่อ งจากศูน ยยอ ยแตล ะศูน ยมีเ ด็ก แตล ะชว งอายุร วมกัน เวลาจัด กิจ กรรม
หลายครั้งที่ตองจัดรวมกันทั้งเด็ก 2 ขวบไปจนถึงเด็ก 4 ขวบ ซึ่งครูผูดูแลเด็กระบุวา อยากจะแยกจัดกิจกรรมตาม
อายุ เพื่อการสงเสริมพัฒนาการอยางเต็มที่ แตเนื่องจากจํานวนครูไมเพียงพอจึงตองจัดรวมกัน และผูปกครองโดย
สวนใหญจะไมยอมรับ หรือไมใหความสนใจที่จะรวมมือกับครูเวลาครูแจงวาพบปญหาเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก
1.5 ดา นการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน พบวา ศูนยพัฒ นาเด็กเล็กเองก็ไ ดรับ
การสนับ สนุน จากชุม ชนตามความเหมาะสม แตใ นบางครั ้ง ที ่ท างศูน ยฯ ไดม ีก ารจัด กิจ กรรมและตอ งการให
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ผูป กครองเขา มามีสว นรว ม มัก จะไดรับ ความรว มมือ บางสว น สาเหตุห ลัก คือ ผูป กครองตอ งไปทํา งาน ซึ่ง สง ผลให
โอกาสในการสื่อสาร พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางครูและผูปกครองมีนอยลง
1.6 ดา นการสง เสริม เครือ ขา ยการพัฒ นาเด็ก ปฐมวัย พบวา ศูน ยพัฒ นาเด็ก เล็ก ขององคก าร
บริห ารสว นตํา บลแมย างตาล อํา เภอรอ งกวาง จัง หวัด แพรยัง ขาดการสรา งเครือ ขา ยระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอยางจริงจัง กลาวคือ การประสานความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่เปนรูปธรรมรวมกันยังมีนอย
2. แนวทางการพัฒ นาคุณ ภาพศูน ยพ ัฒ นาเด็ก เล็ก ขององคก ารบริห ารสว นตํ า บลแมย างตาล
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
กลุม ผูใ หขอ มูล สํา คัญ ประกอบดว ย กลุม ผูบ ริห าร กลุมบุคลากรสวนการศึกษา กลุมผูปกครอง และ
กลุ ม นั ก วิ ช าการด า นพั ฒ นาการเด็ ก ได เ สนอแนะแนวทางเพื่ อ นํ า ไปสู ก ารพัฒ นาคุณ ภาพศูน ยพ ัฒ นาเด็ก เล็ก ของ
องคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ในแตละดานดังนี้
2.1 ดา นการบริห ารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดําเนินการจัดสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กไวเปนศูนย
เดียว เพื่อความรวดเร็วในการบริหารจัดการและความสะดวกในการตรวจสอบกํากับดูแลการดําเนินงานของบุคลากรของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปภายใตมาตรฐานเดียวกัน ติดตามเรื่องงบประมาณของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางใกลชิด พรอม
ทั้งจัดเตรียมแผนการลวงหนาหากเกิดปญหาเกี่ยวกับงบประมาณ
2.2 ดานการดําเนินการบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก และผูชวยครูผูดูแลเด็กโดยฝายบริหารอยางจริงจัง เพื่อนําผลการประเมินไปใช
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องการเลื่อนคาตอบแทน การตอสัญญาจาง และอื่น ๆ สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนา
ความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการปฏิบัติงานที่อยาง
มีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร ตลอดจนการเสริมสราง
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.3 ดานการดําเนินการดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย จัดสรางศูนยพัฒนา
เด็ก เล็ก ไวเ ปน ศูน ยเ ดีย ว ใหอยูในพื้นที่ที่มีขนาดเหมาะสม ใกลกับที่ทําการขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล
อําเภอรองกวาง จั ง หวัด แพร สรางตั ว อาคารใหเ ปนไปตามมาตรฐานศูนยพั ฒ นาเด็ กเล็ก ดูแ ลเรื่องสิ่ ง แวดล อ มของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเหมาะสม และจัดใหมีมาตรการดานความปลอดภัย ติดตั้งระบบและอุปกรณในการรักษาความ
ปลอดภัย ดูแลรักษาอุปกรณในการรักษาความปลอดภัยใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานอยูเสมอ
2.4 ดา นวิช าการและกิจ กรรมตามหลักสูต ร จัด กิจ กรรมแบบบูร ณาการและการจัด ใหเ ด็กได
เรียนรูจากประสบการณตรง เพื่อใหเ กิด การพัฒ นาทักษะการเรียนรู ปรับกิจกรรมการเลนใหส ามารถสง เสริม การ
เรียนรู ทัก ษะการเรียนรู และพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ครูแ ละผูป กครองควร
ประสานความรวมมือกันอยางจริงจัง เพื่อผลประโยชนในดานการสงเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก
2.5 ดา นการมีสว นรว มและการสนับ สนุน จากทุก ภาคสว น สง เสริม ใหบุคคล ครอบครัว องคกร
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรรัฐสถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนา เขามีสวนรวมในการ
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ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยผูบริหารและบุคลากรสวนการศึกษาใหบทบาทแกคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กอยางเต็มที่
ควรจัดกิจกรรมสัมพันธกับชุมชนและผูปกครองอยางสม่ําเสมอ และชุม ชนควรให การสนั บ สนุน ศู นย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ใน
ดานตางๆ ตลอดจนการสงเสริมอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาศูนยเด็กเล็กตอไป
2.6 ดา นการสงเสริมเครือ ขา ยการพัฒ นาเด็กปฐมวัย สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน การประชุมหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก และสรางเครือขาย
บุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเปนรูปธรรม เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปญหา หรือการ
รวมมือตางๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครองสวนทองถิ่นและกําหนดแผนความรวมมือใน
การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมกัน

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลกับมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและงานวิจัยที่เกี่ยวของไดดังนี้
1. อภิปรายผลกับมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลสําคัญไดเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลแมยางตาลในดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วาดําเนินการจัดสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กไวเปน
ศูนยเดียว เพื่อความรวดเร็วในการบริหารจัดการและการตรวจสอบกํากับดูแลการดําเนินงานของบุคลากรใหเปนไปภายใต
มาตรฐานเดียวกันและติดตามเรื่องงบประมาณของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางใกลชิด พรอมทั้งจัดเตรียมแผนการลวงหนา
หากเกิ ด ป ญ หาเ กี่ ย วกั บ ง บประมาณ สอด คล อ ง กั บ มาตรฐานการดํ า เนิ น ง านของ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น,2553 หนา 9-10) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่วา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใดประสงคจะจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองมีความพรอมดานงบประมาณ อาคารสถานที่
ในด า นบุ ค ลากร ผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คั ญ ให ข อ เสนอแนะว า เพื่ อ เป น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพด า นบุ ค ลากร ให มี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางจริงจัง สงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาความรูและทักษะ
ในการปฏิ บั ติ ง านอย า งต อ เนื่ อ ง ตลอดจนการเสริ ม สร า งทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ง าน สอดคล อ งกั บ มาตรฐานการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น,2553 หนา14-20) ดานบุคลากร ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กํากับดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กอยางยั่งยืน สนับสนุนงบประมาณดานบุคลากร สื่อ หนังสือ วัสดุอุปกรณ วัสดุครุภัณฑ การพัฒนาเด็กเล็กไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ การพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งคุณภาพครู สงเสริมสนับสนุนความรวมมือของบุคลากรในศูนยและเครือขาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหอยูในพื้นที่ที่มีขนาด สรางตัวอาคารและบริเวณพื้นใหเปนไปตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดูแลเรื่องสิ่งแวดลอมของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหปลอดภัยและเหมาะสมกับการทํากิจกรรมของเด็ก สอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น,2553 หนา 21-26) ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
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ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่วา ที่ตั้งควรอยูในพื้นที่มีขนาดเหมาะสม มีมาตรการปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และอัคคีภัยที่อาจ
เกิดขึ้น พื้นที่ใชสอยภายในตองจัดใหมีบริเวณพื้นที่ในอาคารที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอเหมาะสมกับการทํากิจกรรม
ของเด็กโดยแยกเปนสัดสวน แสงสวาง ควรเปนแสงสวางจากธรรมชาติ สม่ําเสมอทั่วทั้งหอง เอื้อตอการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ผูใหขอมูลสําคัญเสนอแนะแนวทางวา ควรจัด กิจกรรมแบบบูรณาการ
และการจัด ใหเ ด็ก ไดเ รีย นรูจากประสบการณต รง ปรับ กิจ กรรมการเลน ใหส ามารถสง เสริม การเรีย นรู ทัก ษะการ
เรีย นรู และพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ครูแ ละผูป กครองควรประสานความ
รวมมือกันอยางจริงจัง สอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
,2553 หนา 27-28) ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ที่วา 1)สงเสริมกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการที่
ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท 2) ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ 3) พัฒนาเด็กโดย
องครวมผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย 4) จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยาง
มีคุณภาพและมีความสุข และ 5) ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก
ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนทุกภาคสวน ผูใหขอมูลสําคัญเสนอแนะวา ควรสง เสริม ใหบุคคล ครอบครัว
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรรัฐสถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนา เขามามีสวนรวม
ในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเต็มที่ สอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น,2553 หนา 46-49) ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนทุกภาคสวน ที่วาในการพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมกันทุกภาคสวนในสังคมเพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมาย อีกทั้งยังเปนการใชตนทุนทางสังคมที่มีอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา
ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผูใหขอมูลสําคัญไดเสนอแนะแนวทางวา ควรสงเสริมใหมีการจัด
กิจกรรมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสรางเครือขายบุคลากรของศูน ยพัฒ นาเด็กเล็กอยางเปนรูปธรรม
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปญหา หรือการรวมมือตางๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น,2553 หนา 52)
ที่วา องคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมสนับสนุนการจัดประชุมหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อกําหนดแผนความรวมมือในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. อภิปรายผลกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
แมยางตาล อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร พบวาดานงบประมาณไดรับเงินลาชา หรือไมครบตามจํานวนที่ขอไป ทําให
เกิ ด ผลกระทบต อ การดํ า เนิ น งาน ผู ป กครองคอ นขา งที ่จ ะใหร ว มมือ กับ ครูน อ ย สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
อนุรักษ มาสเนตร (2552) ศึกษาการดําเนินงานการบริการดานการศึกษาตามมาตรฐานศูนยเด็กเล็กกรมอนามัยของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเขตบางซื่อ เปนการศึกษาการดําเนินงานการบริการดานการศึกษาตามมาตรฐานศูนยเด็กเล็ก
กรมอนามัย ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในเขตบางซื่อ ที่มีการศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการดําเนินงาน
การพบวา มีการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนยเด็กเล็กกรมอนามัย คอนขางนอย เนื่องจากรายไดไมเพียงพอที่จะมา
ดํ า เนิ น งาน รวมถึ ง ขาดการดู แ ลและสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ นอกจากนี้ การมี ส ว นร ว มของผู ป กครองก็ ค อ นข า งน อ ย
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เนื่องจากวาผูปกครองไมเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และไมคอยมีเวลาเพราะตอง
ทํางาน
แนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล อําเภอรองกวาง
จังหวัดแพร คือ ดําเนินการจัดสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กไวเปนศูนยเดียว มีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการและการจัดให
เด็ก ไดเ รีย นรูจ ากประสบการณต รง ปรับ กิจ กรรมการเลน ใหส ามารถสง เสริม การเรีย นรู ทัก ษะการเรีย นรู และ
พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ครูแ ละผูป กครองควรประสานความรว มมือ กัน
อยา งจริง จัง นอกจากนี้ค วรสง เสริม ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน
องคกรรัฐ สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนา เขามีสวนรวมในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสงเสริมใหมี
การสรางเครือขายบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับผลการศึกษาของ ปรัศนี เจริญใจ
(2551) ไดศึกษาการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม ที่มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กวาดานบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งหัวหนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ ผูดูแลเด็กควรไดรับการสงเสริมใหศึกษาตอในระดับปริญญาตรีทางการศึกษาทุกคน เพื่อใหเกิด
การยอมรับในคุณภาพของผูสอน ดานศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรจะนําระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอนและการ
จัดทําระบบขอมูลตาง ๆ ในศูนย เพื่อใหเกิดความเปนปจจุบันของขอมูลและเด็กนักเรียนสนใจที่เรียนหนังสือมากขึ้น และ
ดานผูเรียนควรจะเลือกสื่อและมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กเล็กซึ่งจะสงผลตอคุณภาพ
ของผูเรียน
ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร” ผูศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจากผลการศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม
สําหรับเปนแนวในการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแมยางตาล ควรสงเสริมใหมีการสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กไวรวมกัน
เปนที่เดียวเพื่อการดําเนินงานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
2. สงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางเต็มที่ และนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม
3. จัดการอาคาร สิ่งแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีความสะดวก ปลอดภัย เอื้อตอการทํากิจกรรม
มีความเหมาะสมตอพัฒนาการของเด็ก และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดี
4. จัด กิจกรรมแบบบูรณาการและการจัด ใหเ ด็ก ไดเ รียนรูจ ากประสบการณต รง ปรับกิจ กรรมการเลนให
สามารถสงเสริมการเรียนรู ทักษะการเรียนรู และพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
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5. สรา งเครือ ขา ยระหวา งศูน ยพัฒ นาเด็ก เล็ก ผูป กครอง ชุม ชน ตลอดจนสรา งเครือ ขา ยระหวา งศูน ย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ทั้งในระดับอําเภอ จังหวัด หรือระดับภาค
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แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน
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บทคัดยอ
การศึ ก ษามี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาและอุ ป สรรคที่ ส ง ผลต อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน
ของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุ ค ลากรของเทศบาลตํ า บลจุ น อํ า เภอจุ น จั ง หวั ด พะเยา ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา รวมจํ า นวนทั้ ง สิ้ น 30 คน
การวิเคราะหขอมูล ในงานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) จากการศึกษาพบวา แนวทาง
ทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรของเทศบาลตํ า บลจุ น ด า นความสามารถในการวางแผน
ควรสงเสริมบุคลากรใหไดรับการฝกอบรมในการจัดทําแผน ควรจัดใหมีการฝกคิดวิเคราะห เพื่อเปนการปรับปรุงวิธีการ
ทํางาน ควรสงเสริมสนับสนุนใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนประจําป จัดประชุมหรือใหมีการจัดเวทีเสวนา
เพื่ อรั บฟ ง ความคิ ด เห็น ของทุ กฝ ายแบบมี สว นร วม ด านความรูค วามสามารถในการปฏิ บัติ ง าน ควรจั ด ทํ าโครงการ
ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ปลูกฝงจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน สรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร และสงเสริมการ
ทํางานเปนทีม ดานความสามารถการใชทรัพยากรอยางคุมคา ควรมีการจัดทําแผนการใชทรัพยากรอยางจริงจัง ตอเนื่อง
และมีการตรวจสอบการใชวัสดุ มีการคิดคนหาวิธีนําวัสดุกลับมาใชใหม และนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชควบคุม
ระบบการเบิ ก จ า ยทรั พ ยากร ด า นความสามารถในการให บ ริ ก าร ควรส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมแก บุ ค ลากร
หัวใจสําคัญของการทํางานนั้น คือ การใหบริการแกประชาชน เนนการใหบริการที่ถูกตอง สะดวก รวดเร็ว โดยใหถือคติวา
“ขาราชการคือผูรับใชประชาชน”
คําสําคัญ: แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร 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
การทํ า งานให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมี ผ ลงานได คุ ณ ภาพ เป น ที่ ป รารถนาของทุ ก คนในองค ก ร
เป น ที่ ท ราบกั น ดี ว า คุ ณ ภาพเป น มาตรฐานของการปฏิ บั ติ โ ดยมี เ ป า หมาย ข อ กํ า หนดคุ ณ ภาพเป น เป า หมายที่ วั ด ได
เป นพลัง ตอ เนื่ องที่จ ะปรั บปรุง การปฏิบั ติ ใ ห ไ ด ระดับ ความเปน เลิ ศ เป น ผลลั พ ธที่ เ กิ ด จากการกระทํ า สามารถสร า ง
คุณภาพได เปนมาตรฐานที่เ ปนฐานใหตัด สินใจวาจะตองทําอะไรบาง เพื่อสนองความตองการของลูกคาที่จะสง ผล
ให ลูก คา มีค วามพึ ง พอใจสิ นค า หรื อบริ การที่ เ สนอหรื อไม หากพึ ง พอใจก็ อาจเรี ยกได วา บรรลุ เ ป าหมาย มีคุ ณภาพ
ขณะเดียวกันผูปฏิบัติงานทํางานใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งใจ เรียกวา มีประสิทธิผล สวนการใชทรัพยากรในการทํางาน
อยางประหยัดเรียกวา ทํางานมีประสิทธิภาพ ในที่นี้ เสนอการสรางประสิทธิภาพโดยการลดตนทุน และการลดความ
สูญเปลา การสรางประสิทธิผลโดยการทํางานใหไดคุณภาพตามเปาหมาย
การพัฒนาองคการตามหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน เนน ไปที่การพัฒ นาความรู ความสามารถ
ความรูสึกของบุคลากรและของหมูคณะ โดยอาศัยการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมในการทํางาน การสนองแรงจูงใจ
ดานการยอมรับทางสังคม และความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน เมื่อบุคคลมั่นใจในความรู ความสามารถ มีความสุข
ความพอใจ ในสิ่ ง แวดล อ มและสภาพการทํ า งาน ก็ ห มายถึ ง การเป น บุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ซึ่ ง ผลที่ ต ามมา
คือ บุคคลนั้นยอมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Productivity) เพิ่มขึ้น เปนผลดีแกองคการ
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อาจสรุ ป ได ว า ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานก็ คื อ ความสามารถ ในการใช ท รั พ ยากรต า งๆ
เชน วัตถุดิบ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือผลที่ตั้งไว ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนกุญแจนําไปสูผลกําไร เพราะเปน
การทํ า สิ่ ง ต า งๆให ดี ขึ้ น เป น การทํ า งานอย า งฉลาดขึ้ น ไม ใ ช ทํ า งานหนั ก ขึ้ น การสร า งประสิ ท ธิ ผ ลในการทํ า งาน
เราตองรวบรวมความรู ความคิด สรางสรรค แ ละประสิทธิภาพแกพ นั กงานดว ยการใหการศึ กษาฝกอบรม แรงจู ง ใจ
เทคโนโลยี ใ หม ๆ และเป ด โอกาสให มี ก ารใช ค วามพยายามของกลุ ม เพื่ อ รั ก ษาระดั บ การพั ฒ นาผลงานให ม ากที่ สุ ด
(วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ 2532 หนา 14 -15)
เทศบาลตํ า บลจุ น ได รั บ การยกฐานะจากองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลขึ้ น เป น เทศบาลตํ า บล ตั้ ง แต วั น ที่ 18
กรกฎาคม 2551 เปนตนไป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 พื้นที่ความรับผิดชอบในเขต
เทศบาล จํานวนทั้งสิ้น 17 หมูบาน โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญในการจัดตั้งเทศบาล คือ ตองการใหประชาชนในทองถิ่น
ได มี ส ว นร ว มในการปกครองตนเอง โดยมี เ ทศบาลเป น ศู น ย ก ลางและมี ห น า ที่ ห ลั ก คื อ การดํ า เนิ น กิ จ การทั้ ง ปวง
เพื่ อ ประโยชน ข องประชาชนในท อ งถิ่ น แต ใ นการบริ ห ารจั ด การ ด า นการให บ ริ ก ารแก ป ระชาชนยั ง คงมี ป ญ หา
อยู ห ลายประการ ได แ ก ด า นเจ า หน า ที่ ผู ใ ห บ ริ ก าร เช น เจ า หน า ที่ ไ ม มี ค วามรู ความเข า ใจ ไม มี ป ระสบการณ
ในเรื่ อ งที่ ใ ห บ ริ การประชาชน เจ า หน า ที่ ไ ม มี ม นุ ษยสั ม พั น ธที่ ดี เจา หน า ที่ แ ต ง กายไม สุ ภ าพ ฯลฯ ดา นอาคารสถานที่
เชน สถานที่ใหบริการมีไมเพียงพอ แสงสวางมีไมทั่วถึง หองสุขามีไมเพียงพอ การจัดสถานที่ใหบริการไมเปนสัดสวน
และไมชัดเจน เทคโนโลยีที่ใชในการใหบริการไมทันสมัย หรือแมแตดานสิ่งอํานวยความสะดวก ก็ยังมีปญหา เชน เกาอี้นั่ง
รอมีไมเพียงพอ ไมมีปายประชาสัมพันธที่ชัดเจน เอกสารคูมือตางๆ มีนอยเกินไป เปนตน ทําใหประชาชนที่มารับบริการ
ไม ไ ด รั บ ความสะดวกเท า ที่ ค วร ป ญ หาดั ง กล า วยั ง ไม ส ามารถแก ไ ขเป น รู ป ธรรมได อี ก ทั้ ง การให บ ริ ก ารสาธารณะ
แกประชาชนในดานอื่นๆของเทศบาลยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาซึ่งเปนบุคลากรที่ไดปฏิบัติงานอยูในเทศบาลตําบลจุน จึงมีความสนใจศึกษาแนวทางการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรของเทศบาลตํา บลจุ น อํา เภอจุ น จั ง หวั ด พะเยา ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะมี
ความสํา คั ญ ยิ่ ง ต อ การพั ฒ นา ยกระดั บ และการสร า งมาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร เพื ่ อ เป น แนว
ทางการส ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ได อ ย า งเหมาะสม รวมทั้ ง เป น แนวทางให กั บ
ผู บ ริ ห ารในองค ก รเพื่ อ แสวงหาวิ ธี ก ารหรื อ พั ฒ นารู ป แบบนโยบาย กิ จ กรรมให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ ป จ จุ บั น
ให ส ามารถใช ท รั พ ยากรที่ มี อ ย า งจํา กั ด ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด แก เ ทศบาลตํา บลจุ น อํา เภอจุ น จั ง หวั ด พะเยา
ต อ ไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาล
ตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัด
พะเยา
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กรอบแนวคิด
ในการศึ ก ษาเรื่ อ งแนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรของเทศบาลตํา บลจุ น
อํา เภอจุ น จั ง หวั ด พะเยา ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
จาก จงรักษ มีอุตสาห (2553 หนา 36) ไดกลาวถึงหลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไว ผูศึกษาจึง
นํามาประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้
ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
1. ดานความสามารถในการวางแผน
2. ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
3. ดานความสามารถการใชทรัพยากรอยางคุมคา
4. ดานความสามารถในการใหบริการ

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรของ
เทศบาลตําบลจุน
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน
จังหวัดพะเยา” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้
กลุมผูใหขอมูลสําคัญ : ผูวิจัย ไดกํา หนดผูใ หขอ มูล สํา คัญ ไดแ ก กลุมผูบริหาร กลุมสมาชิกสภาเทศบาล
กลุ ม หั ว หน า งาน กลุ ม ผู ป ฏิ บั ติ ง าน กลุ ม ผู นํ า ชุ ม ชน กลุ ม หน ว ยงานหรื อ องค ก รที่ เ กี่ ย วข อ ง และประชาชนที่ อ าศั ย
อยูในเขตเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน รวมจํานวนทั้งสิ้น 30 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล :
ผู วิ จั ยใช เครื่ องมื อในการเก็ บรวบรวมข อมู ล ได แก แบบสั ม ภาษณ
แบบกึ่งโครงสราง (Semi-structured Interview)
การเก็บรวบรวมขอมูล: การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณเชิงลึก
การวิเคราะหขอมูล : ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณและความนาเชื่อถือของขอมูล
ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก ซึ่ ง เป น การวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Analysis) โดยนํ า ข อ มู ล
ที่ไดจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมาทําการวิเคราะหภายใตวิธีการที่สําคัญ ดังนี้
1. การจําแนกและจัดระบบขอมูล (Typology and Taxonomy) เปนการนําขอมูลที่ไดมาจําแนกและจัดหมวดหมู
ใหเปนระบบ เชน ขอมูลหมวดงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอมูลหมวดการสัมภาษณ เปนตน
2. การวิเคราะหสรุปอุปนัย (Analytic Induction) เปนการนําขอมูลที่ไดจากเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห
เพื่อหาบทสรุปรวมกันของเรื่องนั้น
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3. การวิเคราะหขอมูลในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เปนการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหถึงเนื้อหาสาระ
ในประเด็นหรือเรื่องนั้น

ผลการศึกษา
จากการสัมภาษณเชิงลึก ผูศึกษาไดขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรของเทศบาลตํ า บลจุ น อํ า เภอจุ น จั ง หวั ด พะเยา และแนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา สามารถสรุปไดดังนี้
1. ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาล
ตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
ดานความสามารถในการวางแผน พบวา บุคลากรไมมีทักษะความรูดานการวางแผนที่ดี ยังไมเปนระบบตาม
เปาหมาย บุคลากรไมไดใชความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มความสามารถ และการไมยอมรับสิ่งใหมๆ
ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน พบวา บุคลากรยังขาดการศึกษาเรียนรูเพิ่มเติม ขาดทักษะความรู
ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของบุคลากรยังไมนําความรูมาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ ขาดการประสานงานที่ดี
การทํางานเปนทีมยังมีนอยเนื่องจากระบบโครงสรางเทศบาลแบงเปนกอง/ฝาย ตางฝายตางทํางาน
ดานความสามารถการใชทรัพยากรอยางคุมคา พบวาการใชทรัพยากรในหนวยงานยังไมคุมคาเทาที่ควร ยัง
ไมคํานึงถึงความประหยัดและคุมคา ไมมีการจัดทําแผนการใชทรัพยากรอยางจริงจังและตอเนื่อง ไมมีการตรวจสอบการ
ใชวัสดุสํานักงานของหนวยงาน ไมมีการคิดคน หาวิธี นําวัสดุกลับมาใชใหม ผูบริหารและบุคลากรไมใหความสําคัญ
ตอการใชทรัพยากรอยางคุมคา
ด า นความสามารถในการให บ ริ ก าร พบว า การให บ ริ ก ารยั ง ไม เ พี ย งพอกั บ จํ า นวนประชากรในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบจํานวนทั้งสิ้น 17 หมูบาน เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากรของเทศบาลตําบลจุนทั้งหมด จํานวน 55 คน
จึงเปนผลทําใหขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากบุคลากรตองรับผิดชอบหลากหลายหนาที่ในเวลาเดียวกัน ทําใหการบริการ
ไมทั่วถึง บุคลากรขาดทักษะความรูในเรื่องงานที่ใหบริการ ขาดการประสานงานภายในหนวยงาน และบุคลากรใหบริการ
ขอมูล แทนกัน ไมไ ด หรื อขาดความตอเนื่องและแมน ยําในการให ขอมูล แกประชาชน การประชาสัม พัน ธ ยัง ไมชัด เจน
ไมทั่วถึง ไมคอยมีการประชาสัมพันธ และหากมีการแจงขอมูลขาวสารจะแจงผานตัวแทนชุมชน เชน ผูใหญบาน หรือ
สมาชิกสภาเทศบาลเปนหลัก
2. แนวทางทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรของเทศบาลตํ า บลจุ น อํ า เภอจุ น
จังหวัดพะเยา
กลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาล
ตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลจากการสัมภาษณสรุปได ดังนี้
ด า นความสามารถในการวางแผน ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง (นั ก การเมื อ ง/ข า ราชการ) ต อ งตระหนั ก
และให ค วามสํ า คั ญ ด า นการวางแผน โดยการจั ด ส ง บุ ค ลากรเข า รั บ การฝ ก อบรมเรื่ อ งการวางแผนตามหลั ก สู ต ร
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จัดขึ้น
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ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม เพิ่ม
ทักษะ ความรู ปลูกฝงจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน ใหรูจักรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง
ดานความสามารถการใชทรัพยากรอยางคุมคา ควรมีการจัดทําแผนการใชทรัพยากรของเทศบาล ควรมีการ
ควบคุมและตรวจสอบการใชวัสดุสํานักงานภายในหนวยงานอยางเปนระบบ ปลูกฝงจิตสํานึกและสรางความตระหนัก
ถึงความประหยัดและความคุมคา
ด า นความสามารถในการให บ ริ ก าร บุ ค ลากรควรมี ใ จรั ก งานบริ ก ารประชาชน “ข า ราชการคื อ ผู รั บ ใช
ประชาชน” เสริมสรางจิตสํานึกแกบุคลากรใหมีแนวคิดที่จะมีความยินดีและมีความใสใจในการใหบริการแกประชาชน

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษาได ค น พบข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน ต อ แนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน
ของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยอภิปรายไดดังนี้
1. อภิปรายผลกับแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
จากการศึ ก ษาพบว า กลุ ม ผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คั ญ ได เ สนอแนะแนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน
ของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อใหการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน
มีประสิทธิภาพ ทั้ง 4 ดาน คือ
ดานความสามารถในการวางแผน เนื่องจากบุคลากรยังขาดทักษะ ความรูดานการวางแผน ควรสงเสริม
บุ ค ลากร ให ได รับ การฝก อบรมการจัด ทํ าแผน เพื่ อเพิ่ม ทั กษะ ความรู ความสามารถของบุค ลากร ควรจั ด ให มีก าร
ฝกคิดวิเคราะห เพื่อเปนการปรับปรุงวิธีการทํางาน ควรสงเสริมสนับสนุนใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
ประจํ า ป จั ด ประชุ ม หรื อ การจั ด เวที เ พื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของทุ ก ฝ า ยแบบมี ส ว นร ว ม ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย
ของ จงรั กษ มีอุ ต สาห (2553) ที่ ได ศึ กษาแนวทางการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภาพการปฏิบั ติ ง านบุ คลากรองคก ารบริ ห าร
สวนจังหวัดกําแพงเพชร ที่พบวา แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด
กําแพงเพชร ดานการวางแผน พบแนวทางที่สําคัญ คือ การจัดใหมีการฝกอบรมกับผูเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดการแผนงาน
การทํางานเปน และการจัดใหมีการพัฒนาความรู แนวคิด และหลักในการวางแผนเชื่อมโยงกับภาระหนาที่และนโยบาย
ใหมีการฝกคิดวิเคราะห เพื่อเปนการปรับปรุงวิธีการทํางาน
ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดทําโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ปลูกฝงจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน สรางขวัญกําลังใจ และการทํางานเปนทีม สอดคลองกับ ปรีชา คงฤทธิศึกษาการ
(2536) กลาววา การทํางานเปนทีม คือ การรวมกลุมบุคคล รว มมือรว มใจ และมีความพรอมเพรียงที่จะปฏิบัติงาน
ตามหน า ที่ ตามความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด รั บ มอบหมายเป น อย า งดี โดยเข า ใจวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายขององค ก ร
ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสามารถดําเนินการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพดานความรู
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน หน ว ยงาน หรื อ องค ก ร (เทศบาล) จั ด ให มี ก ารฝ ก อบรม เสริ ม ทั ก ษะ การสั ม มนา
การพั ฒ นาความรู ด า นสารสนเทศอย า งต อ เนื่ อ งและทั่ ว ถึ ง ควรจั ด โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร
พั ฒ นาความรู ค วามสามารถให บุ ค ลากรในทุ กด า นเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติห น า ที่ และมี ก ารศึ ก ษาดู ง านจากผู เ ชี่ ย วชาญ
ทีไดรับการยกยอง
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ดานความสามารถการใชทรัพยากรอยางคุมคา ควรจัดทําแผนการใชทรัพยากร และมีการตรวจสอบการใช
วัสดุ มีการคิดคน หาวิธี นําวัสดุกลับมาใชใหม ซึ่งสอดคลองกับ สถิต คําลาเลี้ยง (2544) กลาวถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วาปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ปฏิบัติงานเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดเสมอการ
ปฏิ บั ติ ง านโดยใช ท รั พ ยากร อุ ป กรณ และอะไหล ไ ด อ ย า งประหยั ด มี ค วามกระตื อ รื อ ร น ในการปฏิ บั ติ ง าน
แนวทางในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด า นการใช ท รั พ ยากรอย า งคุ ม ค า และผู ศึ ก ษาวิ จั ย ก็ มี ค วามเห็ น ตรงกั บ ผู ใ ห ข อ มู ล
เช น เดี ย วกั น คื อ ควรมี ก ารจัด ทํ า แผนการใช ท รั พ ยากรอย างจริ ง จั ง และต อ เนื่ อ ง นํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศเข า มาใช
ควบคุมระบบการเบิกจายทรัพยากร และสงเสริมการนําวัสดุเหลือใชภายในสํานักงานนํากลับมาใชใหม
ด า นความสามารถในการให บ ริ ก าร ควรส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม แก บุ ค ลากร ซึ่ ง หั ว ใจสํ า คั ญ
ของการทํ า งานนั้ น คื อ การให บ ริ ก ารแก ป ระชาชน เน น การให บ ริ ก ารข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ ง สะดวก รวดเร็ ว โดยให ถื อ คติ
วา “ขาราชการคือผูรับใชประชาชน” แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพดานความสามารถในการใหบริการ ผูศึกษาวิจัย
มี ค วามเห็ น ว า ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ แ ละเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารให ค รอบคลุ ม ทุ ก สื่ อ อย า งทั่ ว ถึ ง และสม่ํ า เสมอ
ผูบริหารระดับสูงควรใหความสําคัญในเรื่องการใหบริการ และมีการพัฒนาระบบการใหบริการใหมีความสะดวกรวดเร็ว
2. อภิปรายผลกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึ ก ษาพบว า แนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรของเทศบาลตํ า บลจุ น
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ดังนี้
ดานความสามารถในการวางแผน แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ คือ การจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
เรื่องการวางแผนตามหลักสูตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นที่จัดขึ้นและสงเสริมใหบุคลากร
ไดรับการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะความรู สงเสริมใหบุคลากรรูจักคิดและวางแผนการทํางานใหเปนระบบ
ขั้นตอน และใหถูกตองตามระเบียบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จงรักษ มีอุตสาห (2553) ที่ไดศึกษา แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร ที่พบวา แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร ดานการวางแผน พบแนวทางที่สําคัญ คือ การจัดใหมี
การฝกอบรมกับผูเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดการแผนงานการทํางานเปนทีม และการจัดใหมีการพัฒนาความรู แนวคิด และ
หลักในการวางแผนเชื่อมโยงกับภาระหนาที่ และนโยบาย ใหมีการฝกคิดวิเคราะหเพื่อเปนการปรับปรุงวิธีการทํางาน
ด า นความรู ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน แนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ คื อ ควรจั ด ฝ ก อบรม
เพิ่มทักษะ ความรู ความสามารถของผูปฏิบัติงานทุกระดับชั้น จัดทําโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ พัฒนาความรู
ความสามารถให กั บ บุ ค ลากรในทุ ก ด า นที่ เ กี่ ย วกั บ กั บ การปฏิ บั ติ ง าน ส ง เสริ ม การทํ า งานเป น ที ม ในทุ ก ส ว นงาน
ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เ กี่ยวของอยูเ สมอ สรางขวัญกําลัง ใจ โดยการยกยอง ชมเชย เชิด ชูเ กียรติ ซึ่ง สอดคลอง
กับงานวิจัยของ วิจิตรา เอกจักรแกว (2553) ที่ไดศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ
ลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวนอย อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ที่พบวา แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการ ลู ก จ า ง ควรมี ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ทั้ ง ด า นสมรรถนะ ด า นคุ ณ ลั ก ษณะ
ของตัวขาราชการและลูกจาง ดานบทบาทหนาที่ใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ดวยวิธีการฝกอบรมและการพัฒนา
และการประเมินการปฏิบัติง าน กําหนดตําแหนง หนาที่ และมอบหมายงาน ใหตรงกับงาน ควรมีการปรับปรุง ระบบ
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การจูงใจการปฏิบัติงาน และสวัสดิการตางๆ จัดสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานใหนาอยู นาทํางาน จัดใหมีอุปกรณ
ในการปฏิบัติงานใหเพียงพอและทันสมัย
ด า นความสามารถการใช ท รั พ ยากรอย า งคุ ม ค า แนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ คื อ จั ด ทํ า แผนการใช
ทรัพยากรของเทศบาล มีการตรวจสอบการใชวัดสุสํานักงานภายในหนวยงาน เสริมสรางความตระหนักถึงความประหยัด
และคุมคาในการใชทรัพยากรใหมากที่สุด มีการซอมแซม บํารุงรักษา วัสดุอุปกรณเปนประจํา คิดคน หาวิธี นําวัสดุ
กลับมาใชใหม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จงรักษ มีอุตสาห (2553) ที่ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร ที่พบวา ดานการใชทรัพยากรอยางคุมคา ที่พบแนวทาง
ที่สําคัญ คือ จัดทําแผนการใชทรัพยากรของหนวยงาน และตรวจสอบการใชวัสดุสํานักงานภายในสํานักงาน
ดา นความสามารถในการใหบริการ แนวทางการเพิ่ม ประสิทธิภาพ คื อ ควรมีใจรักงานบริการประชาชน
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร โดยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม บริการรวดเร็ว ทันใจ ถูกตอง มีการศึกษา
ดู ง านหน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ มี ผ ลงานการให บ ริ ก ารยอดเยี่ ย ม พั ฒ นาระบบการให บ ริ ก ารแก ป ระชาชน
ให เ กิ ด ความรวดเร็ ว และครอบคลุ ม การจั ด ที ม งานประชาสั ม พั น ธ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ควรให ค วามสํ า คั ญ
เกี่ยวกั บการใหบริการ ซึ่ง สอดคลอ งกับงานวิจัยของ ขวั ญใจ สุข รมย (2555) ที่ไ ดศึกษาเรื่อง แนวทางการส ง เสริ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอวัดโบสถ
จังหวัดพิษณุโลก ที่พบวา ดานความสามารถในการใหบริการ พนักงานสวนตําบลมีความกระตือรือรนในการใหบริการ
แกผูมาติดตอ ไดนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนเครื่องมือในการใหบริการ จัดเตรียมสถานที่สําหรับอํานวยความสะดวก
แก ผู ข อรั บ บริ ก าร มี ก ารปรั บ ปรุ ง หรื อ มี ก ระบวนการลดขั้ น ตอนในการให บ ริ ก าร และได รั บ การอบรม
เกี่ยวกับการใหบริการเปนประจํา
ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน
จังหวัดพะเยา” ผูศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบจากผลการศึกษาเพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม
สําหรับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ดังนี้
ขอเสนอแนะตอเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยาในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช มีดังนี้
1. ผูบริหารเทศบาลตําบลจุน ควรสงเสริมบุคลากรใหเขารับการอบรม เพิ่มทักษะความรู โดยมุงเนนทุกระดับชั้น
เชน อมรมดานการจัดทําแผน อบรมดานการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ อบรมดานการใหบริการ
2. ผูบริหารเทศบาลตําบลจุน ควรสงเสริมและใหความสําคัญการจัดทําระบบจัดเก็บวัสดุ และทรัพยากรภายใน
ใหชัดเจน เชน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการจัดเก็บ เบิกจายวัสดุตางๆ
3. ผูบริหารเทศบาลตําบลจุน ควรพิจารณาความดีความชอบ มีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตําแหนงใหมีความ
ยุติธรรม โดยมุงเนนใหผูบังคับบัญชาทุกระดับใหความสําคัญกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางจริงจัง
ยึดหลักสมรรถนะ และประเมินตามเกณฑตัวชี้วัดอยางเครงครัด และตองแจงผลใหผูถูกประเมินทราบดวย
4. ปรับปรุงแกไขกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการเบิกจายวัสดุ และมีการนําวัสดุสํานักงานหรือวัสดุอื่นๆ นํากลับมา

1053

ใชใหม ลดคาใชจายที่ไมจําเปนหรือไมส รางรายได ผูบริห ารตองกลาคิด กลาทํา กลาเปลี่ยนแปลงเพื่อองคกร แกไ ข
ระเบียบ ที่เปนปญหาและอุปสรรค
5. เปดโอกาสใหประชาชน ผูนําชุมชนและทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน ตลอดจนการจัดทํา
ประชาสั ม พั น ธ เ กี่ ย วกั บ การให บ ริ ก ารของเทศบาล เช น การจั ด ทํ า วารสารเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารของเทศบาล
สําหรับแจกจายแกประชาชน เปนตน
6. ผูบริหารเทศบาลตําบลจุนควรส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรในองค ก รและประชาชนตระหนั ก และให
ความสํ า คั ญ ในการมี ส  ว นร ว มและทํ า งานเป น ที ม เช น การเป ด โอกาสให บุ ค ลากรได แ สดงความคิ ด เห็ น การจั ด
ประชาคมหมูบาน การจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธระหวางหนวยงาน และชุมชน เปนตน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาผลการปฏิบั ติง านตามแนวทางการเพิ่ ม ประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติ ง านของบุคลากรของเทศบาล
ตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการนําแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับเทศบาลอื่นที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน

กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาค นคว าด วยตนเองฉบั บนี้ สํ าเร็ จและลุ ล วงลงได ด วยความกรุ ณาอย างยิ่ งจาก ผู ช วยศาสตราจารย
ดร.วีระ เลิศสมพร อาจารยที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแกไขเครื่องมือที่ใชในการศึกษา คณาจารยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ผูบริหาร บุคลากรและประชาชนเทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

เอกสารอางอิง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย. แนวทางการเสริมสรางความพรอมในการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น. กรุงเทพมหานคร: กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย.
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย, ราชกิจจานุเบกษา. เลม 125 ตอนที่ 125 ก. พ.ศ. 2551.
กาญจนา เลิศวุฒิ. (2545). การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลวังผาง จังหวัดลําพูน/ กาญจนา เลิศวุฒิ.
เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ขวัญใจ สุขรมย. (2555). แนวทางการสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล กรณีศึกษา:
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลในเขตพื้ น ที่ อํ า เภอวั ด โบสถ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก. การศึ ก ษาอิ ส ระ รป.ม.,
มหาวิทยาลัยขอนแกน. ขอนแกน.
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, สํานักงาน, (2549). การบริหารกิจการบานเมืองและสังคม ที่ดี. กรุงเทพมหานคร:
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน.

1054

เอกสารอางอิง (ตอ)
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, สํานักงาน, สืบคนเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id= 271:2011-07-03-02-4933&catid=50:mes-work&Itemid=257
คฑาวุธ พรหมายน. (2545). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจกองตรวจคนเขาเมือง: ศึกษา
เฉพาะกรณีขาราชการตํารวจฝาย1 ฝาย2. วิทยานิพนธ ศศ.ม.,มหาวิทยาลัยรามคําแหง, กรุงเทพมหานคร.
จงรั ก ษ มี อุ ต สาห . (2553). แนวทางการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรองค ก ารบริ ห าร
สวนจังหวัดกําแพงเพชร. วิทยานิพนธ ศศ.ม., มหาวิทยาลัยกําแพงเพชร, กําแพงเพชร.
จิรโชค (บรรพต) วีระสัย, ดร. และคณะ. (2546). รัฐศาสตรทั่วไป. กรุงเทพ ฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ชาญชัย อาจินสมาจาร. (2539). การบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนยการพิมพกรุงเทพฯ.
ติน ปรัชญพฤทธิ์. (2542). ทฤษฏีองคการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ไทยวัฒนาพานิช.
ทิพาวดี เมฆสวรรค. (2538). สามประสานในการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี. นานาสาระจากรวมพลังเพื่อการ
สรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี. นนทบุรี: สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน.
ธงชัย สันติวงษ. (2526). การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.
ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ สันติวงษ. (2532). พฤติกรรมบุคคลในองคการ. กรุงเทพ มหานคร: สํานักพิมพไทยวัฒนา
พานิช.
ธิวัตถ พุทธสงฆ. (2554). แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลคําหวา
อํ า เภอตาลสุ ม จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี โ ดยการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ. การศึ ก ษาอิ ส ระ รป.ม.,
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน.
นิตย สัมมาพันธ.(2546). ภาวะผูนํา:พลังขับเคลื่อนองคการสูความเปนเลิศ. กรุงเทพฯ : บริษัทอินโนกราฟฟกส จํากัด.
เนตรพัณณา ยาวิราช. (2547). การจัดการสมัยใหม. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : บริษัทเซ็นทรัลเอกเพลส จํากัด.
ปรีชา คงฤทธิศึกษาการ. (2536). “การสรางทีมงาน”. นิตยาสารทองถิ่น. ตุลาคม.
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. (2544). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: พิมพด.ี
พรรณพิล าศ สมศรี. (2546). การสํา รวจความคิด เห็นเจา หนา ที่ข องรัฐเกี่ย วกับปจ จัยที่มีผลตอประสิท ธิภ าพ
การจัดเก็บรายไดของเทศบาลในจังหวัดจันทบุร.ี ปญหาพิเศษ รป.ม., มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2531). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. พิมพครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
อักษรเจริญทัศน.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546. กรุงเทพฯ: นานมีบุกคการพิมพ.
รัชนี สิงหบุญตา. (2541). การทดลองกิจกรรม 5 ส ในการพัฒนาการทํางานเปนทีมและการมีสวนรวม
ในโรงพยาบาลอํานาจเจริญ. วิทยานิพนธ วท.ม., มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม.
1055
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอความรวมมือของประชาชนในการ ชําระภาษี
ใหกับเทศบาลเมื องพะเยา และเพื่ อกําหนดแนวทางการเสริม สรางความรวมมื อของประชาชนในการชําระภาษีใหกับ
เทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา การศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมผูใหขอมูลสําคัญที่ใชใน
การศึกษา แบงเปน 6 กลุม คือ กลุมผูบริหาร, กลุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา, กลุมหัวหนางาน, กลุมผูปฏิบัติงาน,
กลุมผูมีหนาที่เสียภาษี, กลุมบุคคลและองคกรภายนอก จํา นวน 36 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ได แ ก แบบสั ม ภาษณ ใช
วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า ง แบบเฉพาะเจาะจง เก็ บ ข อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยการบรรยายเชิ ง
พรรณนา ผลการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมือง
พะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบวา แนวทางการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารงานจัดเก็บ
ภาษีทองถิ่น ไดแก 1) การรับรู 2) ทัศนคติ 3) ความเชื่อมั่นและไววางใจ 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
การแลกเปลี่ย นขอ มูล ขา วสารระหวา งกัน แลว เสริม สรา งความสัม พัน ธที่ดีม ีมิต รภาพที่ดี มีกิจ กรรมรว มกัน ตอ ง
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กําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการมีสวนรวมใหชัดเจน และมีระบบประเมินผลจากกระบวนการของการมีสวน
รวม มีการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีใหเกิดความโปรงใส สงเสริมความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น ยอมรับความ
คิดเห็นของกันและกัน สิ่งที่สําคัญเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อใหเปนไปใน
ทิศทางที่เหมาะสมรวมกัน ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและสังคม
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
แนวทางการจัด การการมีสวนรว มของประชาชน ประกอบดว ยแนวทางที่สําคัญ 10 ประการ คือ การรับรู
ทั ศนคติ ความเชื่ อมั่ นและไว วางใจ การแลกเปลี่ ยนข อมู ลข าวสาร การมี ปฏิ สั มพั นธ ความประสงค หรื อความมุ งหมาย
การประเมินผล ความโปรงใส ความเปนอิสระและกาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง เปนแนวทางสําคัญที่เชื่อวา ถาการจัดเก็บภาษี
ทองถิ่น มีการเสริมสรางความตระหนักในการรับรูบทบาทหนาที่ของตน มีความชัดเจนในสวนขอมูลขาวสาร สรางทัศนคติ
ที่ดีตอกัน มีความเชื่อมั่นและไววางใจซึ่งกันและกัน สามารถแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ระหวางประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษีกับ
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เจ าหน าที่ จั ดเก็ บภาษี มีการสร างความสั มพั นธที่ ดี ต อกั น กํ าหนดวั ตถุ ประสงค หรื อเป าหมายที่ชั ดเจน มี ความยุ ติ ธรรม
มีความโปรงใส พร อ มยิ น ดี ที่ จ ะให อ งค ก รภายนอกและประชาชนเข า มามี ส ว นร ว ม ในการตรวจสอบและประเมิ น ผล
ของการให บ ริ ก ารสาธารณะในการจั ด เก็ บ ภาษี ท  อ งถิ ่ น ให ค วามเป น อิ ส ระในการแสดงความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชน และกํา หนดแนวทางการพั ฒ นาร ว มกั น นอกจากจะทํา ให เ ทศบาลมี บรรยากาศการทํางานที่ดี
มีการ
สงเสริมการมีสวนรวมระหวางบุคลากรและประชาชนแลว ยังสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให บ ริ ก าร
สาธารณะในการจั ด เก็ บ ภาษี ท อ งถิ่ น อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การเสริ ม สร า งความน า เชื่ อ ถื อ ปรั บ เปลี่ ย นมุ ม มองที่ ดี ใ ห กั บ
องค ก รในการให บ ริ ก ารและการดํา เนิ น กิ จ กรรมต า งๆของเทศบาล ดัง นั้น เพื ่อ ใหก ารจัด เก็บ ภาษีทอ งถิ่น ของ
เทศบาลเปน ไปตามวัต ถุป ระสงคใ นการมีสว นรว มของประชาชน และทําใหการบริการสาธารณะเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนอยางแทจริง ผูบริหารองคกรและบุคลากรที่เกี่ยวของ จําเปนตองนําการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน เขา
มาใชในการบริหารงานและการปฏิบัติงานดานบริการจัดเก็บภาษีทองถิ่นอยางเครงครัด เพื่อสงผลใหองคกรสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามบทบาทและอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เทศบาลเมืองพะเยา ไดรับการตราราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 94
ตอน 67 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2520 มีเนื้อที่ทั้งหมด 9 ตารางกิโลเมตร (5,625 ไร) ลัก ษณะภูมิป ระเทศเปน ที่ร าบ
มีจํา นวนประชากรทั้ง สิ้น 17,585 คน แบง เขตการปกครองออกเปน 2
ตําบล คือ ตําบลเวียงและตําบลแมต๋ํา
(แผนพัฒนา 3 ป เทศบาลเมืองพะเยา, 2556)
จากผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมา ผูศึกษาในฐานะบุคลากรของเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ไดสังเกตและสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของในเบื้องตน พบวา รายไดจากการจัดเก็บภาษีทองถิ่นของเทศบาลเมืองพะเยามีรายได
เพิ่มขึ้นจริงตามขอบัญญัติการประมาณการรายรับ แตปญหาที่แทจริงพบอยูทุกป คือ ลูกหนี้คางชําระภาษีมีเพิ่มขึ้น ซึ่งผูมี
หนาที่เสียภาษีบางรายไมทราบถึงวิธีการชําระและกําหนดการชําระภาษีทองถิ่นที่ถูกตองและชัดเจน ทําใหเกิดปญหาลูกหนี้
คางชําระเพิ่มขึ้นทุกป และในสวนของงานที่เกี่ยวของ (ฝายแผนที่ภาษีและฝายพัฒนารายได) ยังขาดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เชน การออกสํารวจพื้นที่อยางสม่ําเสมอ การชี้แจงในเรื่องของขอมูลขาวสาร หรือการติดตามลูกหนี้คางชําระภาษี
ที่ไมตอเนื่อง ทําใหเปนสาเหตุหลักๆที่เปนปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีทองถิ่นของเทศบาลเมื องพะเยา ถึงแม
บุคลากรฝายแผนที่ภาษี ฝายพัฒนารายได ซึ่งมีหนาที่สํารวจพื้นที่และจัดเก็บภาษีทองถิ่นของเทศบาลเมืองพะเยา และ
ประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษี หรือองคกรภายนอกบางสวน มีการปฏิบัติหนาที่ของตนตามกฎ ระเบียบ กฎหมาย ในการชําระ
ภาษีทองถิ่น โดยนําแนวทางการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน แตก็ยังไมเกิดผลเปนรูปธรรมที่ชัดเจนและดีขึ้นมากนัก
เชน การเสริมสรางการรับรูขอมูล ขาวสารขององคกร การสรางความเขาใจและปรับทัศนคติที่ดีตอการมีสวนรวมของ
ประชาชน การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธอยางครอบคลุม
การกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน ไดรับการประเมินผลจากการมีสวนรวมองคกรภายนอกและประชาชน สรางความโปรงใส
เปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนวทางในการพัฒนาทองถิ่น เปนตน
ดั งนั้ น ผู ศึ กษาจึ งมี ความสนใจศึ กษาถึ งป ญหาและอุ ปสรรคที่ ส งผลต อการสร างความร วมมื อของประชาชนใน
การชําระภาษีใหกับเทศบาลเมืองพะเยา ตลอดจนแนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาล
เมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อนําขอมูลที่ไดเสนอตอผูบริหารในการนําไปกําหนดแนวทางการเสริมสราง
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การจัด การมีส ว นรว มของประชาชน และสรา งความตระหนั กแก บุคลากรในองคก ร ผูมี ห นา ที่เ สี ยภาษี และองคก ร
ภายนอกตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมือง
พะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาถึงแนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมืองพะเยา
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิด
จากการศึก ษาแนวคิด และเอกสารงานวิจัย ที่เ กี่ย วขอ งกับ แนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชน
ในการชําระภาษีใหกบั เทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา
แนวคิดของ สมลักษณา ไชยเสริฐ,(2549) ไดกลาวไวในเรื่องแนวทางการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน และไดนํามา
ประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งสามารถกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยได ดังนี้
ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการจัดเก็บภาษีทองถิ่น
แนวทางการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน
1. การรับรู (Perception)
2. ทัศนคติ (Attitude)
3. ความเชื่อมั่นและไววางใจ (Trust)
4. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (Information-sharing)
5. การมีปฏิสัมพันธ (Interaction)
6. ความประสงคหรือความมุงหมาย (Purpose)
7. การประเมินผล (Appraisal)
8. ความโปรงใส (Transparency)
9. ความเปนอิสระ (Independence)
10. กาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง (Onward-doing)

แนวทางการเสริมสรางความรวมมือของ
ประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมือง
พะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึก ษาเรื่อ ง “แนวทางการเสริมสรางความรวมมื อของประชาชนในการชําระภาษีใหกั บเทศบาลเมืองพะเยา
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้
กลุมผูใหขอมูล สําคัญ: ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ 1) กลุมผูบริหาร จํานวนรวม 4 คน 2) กลุม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา จํานวนรวม 2 คน 3) กลุมหัวหนางาน จํานวนรวม 3 คน 4) กลุมผูปฏิบัติงาน จํานวนรวม
6 คน 5) กลุมผูมีหนาที่เสียภาษี จํานวนรวม 19 คน 6) กลุมบุคคลและองคกรภายนอก จํานวนรวม 2 แหง รวมทั้งสิ้น
จํา นวน 36 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล: ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก
การเก็บรวบรวมขอมูล: การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก
การวิเคราะหขอมูล: ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไ ด
จากการสัมภาษณเชิง ลึกแลวจัดระเบียบขอมูลโดยแบง ขอมูลออกเปน หมวดหมูเรียงตามประเด็นคําถาม และทําการ
วิเคราะหขอมูล เพื่อหาคําตอบและขอสรุปในการตอบปญหาการวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไวโดยไดดําเนินการ
ไปตามกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาในลักษณะของการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive)

ผลการศึกษา
จากการสัมภาษณเชิงลึก ผูศึกษาไดขอมูลเกี่ยวกับ ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอความรวมมือของประชาชน
ในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมืองพะเยา และแนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับ
เทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งนําเสนอเปนลําดับดังตอไปนี้
1. ปญหาและอุปสรรคที่ส ง ผลตอ ความรวมมือของประชาชนในการชํา ระภาษีใหกับ เทศบาลเมือง
พะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
จากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 6 กลุม ซึ่งประกอบดวย กลุมผูบริหาร ,กลุมสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองพะเยา ,กลุมหัวหนางาน ,กลุมผูปฏิบัติงาน ,กลุมผูมีหนาที่เสียภาษี ,กลุมบุคคลและองคกรภายนอก รวมทั้ ง สิ้ น
จํา นวน 36 คน เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมือง
พะเยา และแนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา
1.1 การรับรู
ประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษีทองถิ่น ไดรับรูขอมูล ขาวสาร กําหนดการชําระภาษีของเทศบาลเมือง
พะเยาที่ไมเพียงพอและไมชัดเจน สงผลกระทบคือ ประชาชนไมมาชําระภาษีตามระยะเวลาที่ไดกําหนดไว ทําใหเกิดลูกหนี้
คางชําระภาษี และทางเทศบาลเมืองพะเยาขาดรายไดจากการเก็บภาษีทองถิ่น เพื่อนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาทองถิ่นใน
เขตพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา
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1.2 ทัศนคติ
มุ ม มองทั ศ นคติ ข องประชาชนผู เ สี ย ภาษี ส ว นใหญ มี อ คติ ต อ เทศบาลเมื อ งพะเยาและเจ า หน า ที่ ที่
ใหบริการจัดเก็บภาษีทองถิ่น เหตุผลที่สําคัญที่ทําใหประชาชนผูเสียภาษีไมมาชําระภาษีทองถิ่น คือ ประชาชนผูเสียภาษี
ทองถิ่นไมอยากเสียเงินสวนตัวใหกับเทศบาลเมืองพะเยา
1.3 ความเชื่อมั่นและไววางใจ
ประชาชนผูเสียภาษีไมมีความเชื่อมั่นในการจัดเก็บขอมูลทะเบียนทรัพยสิน สาเหตุเกิดจากเจาหนาที่ฝาย
แผนที่ภาษีไมไดไปออกสํารวจประเมินขอมูลทะเบียนทรัพยสินของประชาชนอยางสม่ําเสมอ จึงเกิดความเขาใจผิดทําให
ขอมูล ทะเบียนทรัพ ยสินไมตรงตามความเปนจริง และทําใหเ จาหนาที่จัด เก็บภาษี คํานวณภาษีที่จะจัด เก็บผิด พลาด
ความเชื่อมั่นและไววางใจของประชาชนผูเสียภาษีกับเทศบาล และเจาหนาที่ของเทศบาลจึงขาดหายไป
1.4 การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ประชาชนผูเสียภาษีไมมีความเขาใจขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่นที่ดีพอ ทําใหการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารไมตรงกันระหวางประชาชนผูเสียภาษีกับเจาหนาที่จัดเก็บภาษี ตัวอยางเชน เรื่องการแจงบาน
วาง กรณีที่บานหรืออาคารเปดใหผูอื่นเชาไมวาจะอยูอาศัยหรือใชประกอบการคา จะมีการคํานวณและเก็บภาษี ตามที่
เจ า หน า ที่ แ ผนที่ ภ าษี อ อกสํ า รวจเก็ บ ข อ มู ล ในพื้ น ที่ แ ละตามที่ ป ระชาชนผู เ สี ย ภาษี เ จ า ของทรั พ ย สิ น ได แ จ ง ข อ มู ล ไว
มีประชาชนผูเสียภาษีบางรายที่บานหรืออาคารของตนเองถูกปดไมมีคนเชาหรืออาศัยอยู แตไมไดมาแจงบานวาง ซึ่งการ
แจงบานวาง เปนการปรับขอมูลทะเบียนทรัพยสินเพื่อใชคํานวณประเมินการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ทําใหเจาหนาที่
คํานวณเก็บภาษีเต็มจํานวนตามขอมูลเดิม ประชาชนผูเสียภาษีตองชําระภาษีตามขอมูลเดิม ซึ่งเปนขอมูลที่ไมถูกตอง
เปนตน
1.5 การมีปฏิสัมพันธ
ประชาชนผูเสียภาษีบางรายมีอคติสวนตัวไมมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเจาหนาที่จัดเก็บภาษีหรือเทศบาล ทํา
ให บรรยากาศของการปฏิ บัติ ง านจัด เก็บ ภาษี ไม ร าบรื่น เทา ที่ ควร เกิด สภาวะทางอารมณ ที่ ไม ดีนั ก ส ง ผลกระทบต อ
เจาหนาที่และประชาชนผูเสียภาษี
1.6 ความประสงคหรือความมุงหมาย
ประชาชนผูเสียภาษีไมเขาใจ ในวัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษีทองถิ่นของเทศบาลเมืองพะเยา เชน
ทําไมเทศบาลตองจัดเก็บภาษี ทั้งๆที่สินทรัพยเหลานี้เปนทรัพยสินสวนตัว เปนตน
1.7 การประเมินผล
ประชาชนไมคอยใหความรวมมือในการประเมินแบบสอบถามในการใหบริการของเจาหนาที่และองคกร
เทาที่ควร เปนเพราะแบบประเมินผลมีความยุงยาก ซับซอนมากเกินไป ทําใหการประเมินผลในการใหบริการของเจาหนาที่
และองคกร ไมเกิดประสิทธิภาพ ผลที่ได คือ ไมไดรับรูสภาพปญหาที่แทจริงในการใหบริการจัดเก็บภาษีทองถิ่น
1.8 ความโปรงใส
ประชาชนผูเสียภาษี มีทัศนคติทางความคิดเปนไปในดานลบอยูเสมอ โดยคิดวาเงินที่ตนเองเสียภาษีไป
นั้น เทศบาลนําไปใชอยางอื่นที่ไมเปนประโยชนตอสวนรวม
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1.9 ความเปนอิสระ
ประชาชนผูเสียภาษี ใชความเปนอิสระทางดานความคิดในทางที่ไมเหมาะสม ไมใหเกียรติเจาหนาที่
จัดเก็บภาษี โดยใชคําพูดและอารมณที่รุนแรง สงผลกระทบทางดานอารมณของเจาหนาที่จัดเก็บภาษี นําไปสูความขัดแยง
ระหวางกัน
1.10 การพัฒนาและกาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง
ประชาชนผูเสียภาษีทองถิ่น ไมไดรับขาวมูล ขาวสาร ในระบบการจัดเก็บภาษีทองถิ่นอยางสม่ําเสมอ
และเทศบาลเมืองพะเยา ไมไดเปดโอกาสใหบุคลากรเรียนรูสิ่งใหมๆเทาที่ควร เนื่องจากงบประมาณที่จํากัดเทศบาลตองใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จนไมไดคํานึงถึงบุคลากรในองคกร สงผลใหเปนอุปสรรคและปญหาตอการพัฒนาและ
การกาวไปขางหนาเปนไปอยางไมตอเนื่อง
2. แนวทางการเสริ ม สร า งความร วมมื อของประชาชนในการชํ าระภาษี ให กั บเทศบาลเมื องพะเยา
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
กลุมผูใหขอมูลไดเสนอแนวทางทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาล
เมืองพะเยา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และเปนไปตามแนวทางการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การรับรู
1) เสริมสรางความตระหนักในการรับรูบทบาทหนาที่ของตน ตองเขาใจวาตนและผูอื่นตางก็มีสิทธิหนาที่และ
สวนรวมเสมอกันตามหลักการเทาเทียมกัน
2) สงเสริมการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ใหมีความชัดเจนมากขึ้นกวาเดิม เชน การประกาศเสียงตาม
สายใหประชาชนผูเสียภาษีเขามาชําระภาษีตามเวลาที่กําหนด โดยมีการประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการกระตุน
ใหประชาชนผูเสียภาษีมาชําระภาษีใหตรงตามระยะเวลาที่กําหนด เปนตน
3) สนับสนุนเจาหนาที่ออกสํารวจความเขาใจในขอมูล ขาวสาร ของประชาชนผูเสียภาษีในเรื่องของการ
ชําระภาษีทองถิ่น และชี้แจงขอมูล ขาวสารที่ถกู ตอง ตาม กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
2.2 ทัศนคติ
1) เสริมสรางความเขาใจและปรับทัศนคติของบุคลากรในองคกรและประชาชน ใหมีทัศนคติที่ดีตอการมี
สวนรวมของประชาชน
2) สงเสริมบุคลากรในองคกรใหมีความผูรับผิดชอบดานการมีสวนรวม ตองมีทัศนคติที่ดีตอประชาชน
และกระบวนการมีสวนรวม มีการปรับปรุงบทบาทและคานิยม ตลอดจนตองมีความอดทนในการทํางานกับประชาชน
3) ตัดทัศนคติสว นตัวออกไปในขณะที่กําลังปฏิบัติหนาที่ และมีการเตรียมพรอมกับสถานการณที่จะ
เกิดขึ้น เพื่อใหการใหบริการสาธารณะในการจัดเก็บภาษีเปนไปอยางราบรื่น และเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน ระหวาง
ประชาชนผูเสียภาษีกับเจาหนาที่จัดเก็บภาษี
2.3 ความเชื่อมั่นและไววางใจ
1) สงเสริมการสรางความเชื่อมั่นและไววางใจซึ่งกันและกันภายในองคกร ตองแสดงใหประชาชนผูเสีย
ภาษีเห็นไดอยางชัดเจน กําหนดใหเปนรูปธรรมและเปนวัฒนธรรมขององคกร
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2) เสริมสรางความไววางใจทีท่ ําไดโดย การแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร การดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวม
อยางตอเนื่องและนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริงอยางตรงไปตรงมาครบถวน
3) สรางความนาเชื่อถือใหมากขึ้น โดยการปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ออกไปสํารวจขอมูล อยางสม่ําเสมอ เพื่อรับทราบขอมูลที่แทจริง
2.4 การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
1) สงเสริมการสรางกลไกเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ระหวางเจาหนาที่จัดเก็บภาษีกับประชาชนผู
เสียภาษี ใหเขาใจถึงขอมูล ขาวสาร ที่ถูกตองและชัดเจน
2) สนับสนุนและเปดโอกาสใหประชาชนผูเสียภาษี มีความเขาใจขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับการชําระภาษี
และไดแสดงความคิดเห็นอยางถูกตอง เปนการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารระหวางกันที่ถูกตอง เหมาะสม
3) มีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแจงขอมูล ขาวสาร เชน เว็บไซตของเทศบาลเมืองพะเยา เปนตน
แนะนําใหประชาชนผูเสียภาษีเขาไปเว็บไซตของเทศบาล เพื่อรับขอมูล ขาวสาร การประชาสัมพันธ จากเทศบาลที่ถูกตอง
และสะดวกรวดเร็ว
2.5 การมีปฏิสัมพันธ
1) สงเสริมใหบุคลากรตองสรางการมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันภายในองคกรและประชาชน คือ จัดกิจกรรม
ตางๆรวมกัน เชน จัดกิจกรรมการจัดเก็บภาษีทองถิ่นนอกสถานที่ ,จัดกิจกรรมรณรงคการชําระภาษีทองถิ่น หรือจัด
กิจกรรมเทศบาลพบปะประชาชน เปนตน ทําใหมีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความคิดเห็นของกันและกัน
2) สงเสริมการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางเจาหนาที่จัดเก็บภาษีกับประชาชนผูเสียภาษี ใหมีทัศนคติที่ดี
ตอกัน
3) ชวยปรับทัศนคติที่ดีใหกับประชาชนผูเสียภาษี เพื่อเปนการเพิ่มบรรยากาศการทํางานที่ดีขึ้น เชน ยิ้ม
แยมแจมใส ทักทาย พูดจาไพเราะ ออนหวาน สวัสดีและขอบคุณโดยการยกมือไหว เปนตน
2.6 ความประสงคหรือความมุงหมาย
1) ควรกําหนดวัตถุประสงค ความมุงหมายของการมีสวนรวมไวอยางครบถวน มีเปาหมายที่ตองการ
บรรลุชัดเจน ทําใหประชาชนผูเสียภาษีไดเขาใจตรงกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2) สนับสนุนการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อที่ประชาชนไดรับขอมูลที่แทจริง และถูกตองเหมาะสม
3) เสริมสรางความเขาใจใหกับประชาชนผูเสียภาษี ในเรื่องของวัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษีทองถิ่น
เชน การจัดกิจกรรมสัมมนากลุมผูนําชุมชน ในเรื่องการชําระภาษีทองถิ่น ,จัดกิจกรรมรวมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองพะเยา เพื่อเปนการใหนักเรียนเขาใจเรื่องการชําระภาษีทองถิ่น และนําไปสื่อสารกับผูปกครองของตนเอง เปนตน
2.7 การประเมินผล
1) สงเสริมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนธรรม โปรงใส และขจัดทัศนคติสวนตัวออกไดมากที่สุด ถือ
วาองคกรนั้นใชเครื่องมือนี้อยางไดผลและเกิดประโยชน
2) ปรับปรุงแกไขและพัฒนาผลการดําเนินงานที่ไดรับการประเมินผลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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3) จัดทําแบบสอบถามที่กระชับ และผูประเมินเขาใจเนื้อความของแบบสอบถาม ไมใหยุงยากตอการ
ประเมิน การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการควบคูกับการประเมินเพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เชน ใชเครื่อง
ประเมินวัดระดับความพึงพอใจในการใหบริการ ซึ่งมีวิธีใชที่งายตอการประเมิน คือ การกดปุมวัดระดับการใหคะแนน 1 2
3 4 5 อาจมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกวานี้ , การประเมินผลเปนคําพูด โดยพูดความพึงใจหรือไมพึงพอใจอยางไร ลงไปใน
เครื่องบันทึกเสียง แลวเครื่องประเมินโดยรวมออกมาวาอยูในระดับใด เปนตน
2.8 ความโปรงใส
1) ปรับปรุงระบบการใหบริการสาธารณะในการจัดเก็บภาษีทองถิ่น โดยเสริมสรางการมีสวนรวมใหมี
ความโปรงใส ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดเสมอ และรวดเร็ว
2) องคกรยินดีที่จะใหประชาชนและองคกรภายนอก เขามาทําการตรวจสอบอยางเปนระบบ เพื่อลดการ
ทุจริตและขอผิดพลาดของนโยบาย
3) เปดโอกาสใหประชาชนไดทําความเขาใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ของภาษีทองถิ่น วาเปน
อยางไร และแสดงขอมูลที่แทจริงใหแกประชาชนไดรับรู วาองคกรไดนําเงินรายไดที่รับจากการเสียภาษีของประชาชน มา
ใชพัฒนาทองถิ่นและสรางประโยชนใหกับทองถิ่นอยางไรบาง
2.9 ความเปนอิสระ
1) สงเสริมใหประชาชนแสดงความเห็นอยางสรางสรรค ไมใชคําพูดที่รุนแรงในการแสดงความคิดเห็น
2) เสริมสรางความตระหนักถึงหนาที่ของเจาหนาที่ในการใหบริการสาธารณะ และเจาหนาที่ควรใช
เหตุผลและควบคุมอารมณของตนเอง เพื่อนําไปสูการใหบริการสาธารณะที่ดี
2.10 การพัฒนาและกาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง
1) ของบประมาณในการสนับสนุนใหเจาหนาที่จัดเก็บภาษีทองถิ่น เขารวมรับการอบรม การสัมมนา ใน
เรื่องเกี่ยวกับภาษีทองถิ่น เพื่อเปนการนํามาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2) ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ใหแกประชาชนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ทําใหประชาชนไดรับรู
ขอมูล ขาวสารและทันสถานการณปจจุบัน เตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหมที่จะเกิดขึ้นไดเสมอ
3) สงเสริมใหประชาชนและเจาหนาที่เปดรับการเรียนรูสิ่งใหมๆ เชน ระบบการชําระภาษีในอนาคต ถา
เปนไปไดในสวนของขอมูลที่ถูกตองและสามารถมีการรับชําระเหมือนกรมสรรพกร ธนาคารตางๆ ในการรับชําระภาษี
หรือจะเปนการชําระภาษีทองถิ่นแบบออนไลน เปนตน ถือเปนการกาวไปขางหนาของอนาคตอยางตอเนื่อง

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดคนพบขอมูลที่เปนประโยชนตอการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการ
ชําระภาษีใหกับเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยอภิปรายไดดังตอนี้
1. อภิปรายผลกับแนวคิดการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน
จากการศึกษา พบวา กลุมผูใหขอมูลสําคัญไดเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชน
ในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการจัดการการมี
สวนรวมของประชาชน คือ ควรสงเสริมใหประชาชนและบุคลากรมีความตระหนักถึงสิทธิ หนาที่ของตนในการชําระภาษี
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ของผูมีหนาที่เสียภาษีและเจาหนาที่จัดเก็บภาษี โดยเขามามีสวนรวมในการรับรู ขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ทองถิ่น เพื่อทําความเขาใจและปรับทัศนคติที่ดีตอการมีสวนรวมของประชาชน มีแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันไดอยาง
ถูกตอง เสริมสรางความสัมพันธระหวางกันทั้งในองคกรและประชาชน กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการมีสวน
รวมใหชัดเจนมากขึ้น และจัดระบบการประเมินผลจากกระบวนการของการมีสวนรวม เพื่อใหระบบการทํางานเกิดความ
โปรงใส เกิดการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สิ่งที่สําคัญตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง เพื่อใหเกิดคุณภาพการทํางานที่ดี นําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่ง ยืน ซึ่ง มีค วามสอดคลอ งกับ
แนวคิดของ สมลักษณา ไชยเสริฐ (2549) ที่อธิบายวา แนวทางการจัดการการมีสวนรวมของประชาชน มีแนวทางที่
สําคัญอยู 10 ประการ คือ 1) การรับรู 2) ทัศนคติ 3) ความเชื่อมั่นและไววางใจ 4) การแลกเปลี่ยนขอมูล 5) การมี
ปฏิสัมพันธ 6) ความประสงคหรือความมุงหมาย 7) การประเมินผล 8)ความโปรงใส 9) ความเปนอิสระ และ 10) การ
พัฒนาและกาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง
และยังสอดคลองคําอธิบายของ ชิต นิลพานิช และกุลธน ธนาพงศธร (2532) ที่กลาววา หลักการสําคัญ
ของการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก 1) หลักการสรางความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางทางราชการกับ
ประชาชน โดยยึดถือความศรัทธาของประชาชนที่มีตอหนวยงานหรือตอบุคคล 2) หลักการขจัดความขัดแยงในเรื่อง
ผลประโยชนและความคิด จะมีอิทธิพลตอการดําเนินงานพัฒนาเปนอยางมากเพราะจะทําใหงานหยุดชะงักและลมเหลว 3)
หลักการสรางอุดมการณและคานิยมในดานความขยัน ความอดทน การรวมมือ การซื่อสัตย และการพึ่งตนเอง เพราะ
อุดมการณเปนเรื่องที่จะจูงใจประชาชนใหรวมสนับสนุนนโยบาย และเปาหมายการดําเนินงาน 4) การใหการศึกษาอบรม
อยางตอเนื่องเปนการสงเสริมใหคนมีความรูความคิด ของตนเอง ชวยใหประชาชนมั่นใจในตนเองมากขึ้น 5) หลักการ
ทํางานเปนทีมสามารถนํามาใชในการแสวงหาความรวมมือในการพัฒนาได 6) หลักการสรางพลังชุมชนการรวมกลุมกัน
ทํางานจะทําใหเกิดพลังในการทํางานและทําใหงานเกิดประสิทธิภาพ
2. อภิปรายผลกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึ ก ษาพบว า แนวทางการเสริ ม สร า งความร ว มมื อ ของประชาชนในการชํา ระภาษี ใ ห กั บ
เทศบาลเมื อ งพะเยา อํา เภอเมื อ งพะเยา จั ง หวั ด พะเยา เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการจัดการการมีสวนรวมของ
ประชาชน คือ ควรสงเสริมใหประชาชนและบุคลากร มีความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการรับรู ขอมูล ขาวสาร
เสริมสรางความเขาใจและปรับทัศนคติที่ดีตอการมีสวนรวมของประชาชน และเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันได
อยางถูกตอง สรางปฏิสัมพันธระหวางกันทั้งในองคกรและประชาชน กําหนดวัตถุประสงคในการมีสวนรวมใหชัดเจน มี
ระบบการประเมินผลจากกระบวนการของการมีสวนรวม ปรับปรุงระบบการทํางานใหเกิดความโปรงใส มีการยอมรับ
ความคิดเห็นของกันและกัน เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหเกิดคุณภาพการ
ทํางานที่ดี มีแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน นําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน สอดคลองกับผลการศึกษาของ สิทธิ
ศักดิ์ รูปขําดี (2545) ศึกษางานวิจัยเรื่อง แนวทางการเสริม สรางความรวมมือของประชาชนในการชํา ระภาษีใหแ ก
องคการบริหารสวนตําบลแมแวน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางเห็นวา แนวทางการ
เสริมสรางความรวมมือในการชําระภาษีใหกับองคการบริหารสวนตําบลแมแวน ที่ไดมีการทําเปนประจําทุกปนั้น เปน
แนวทางที่พอใชได ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแนวทางการเสริมสรางความรวมมือที่ อบต.ไดดําเนินการไมวาจะ
เปนการเชิญประชาชนมาเขารวมประชุม เพื่อ ประชาสัม พัน ธข อความรวมมือในการจัด เก็บภาษี การประชุม ชี้แ จงให
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ประชาชนทราบและเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดเก็บภาษี ตลอดจนการอธิบายชี้แจงใหชาวบานเขาใจถึงหนาที่
ของตนที่ตองชําระภาษีใหแก อบต.พรอมทั้งชี้แจงใหเห็นถึงความจําเปนที่รัฐตองเก็บภาษีและกําหนดแนวทางการชําระ
ภาษีใหแก อบต.มีการติดตามและตักเตือนใหชาวบานชําระภาษีใหตรงตามกําหนด พรอมชี้แจงถึงโทษที่จะไดรับตาม
กฎหมาย ถาไมเสียภาษี เมื่อพิจารณาถึงแนวทางการดําเนินการของอบต.แมแวนแลวจะเห็นไดวาเปนแนวทางที่เปนที่
ยอมรับของประชาชน
และสอดคลอ งกับ ผลการศึก ษาของ ธรรมรัตน กิตติวิบูลย (2550) เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ที่พบวา การจัดเก็บรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับดี ในสวนของปจจัยที่มีผล
ตอการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี พบวา ความรู ความเขาใจจิตสํานึก ความรวมมือ ความถี่ในการชําระภาษีของ
ประชาชนในเขตตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาร ประชาชนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับประเภทการเก็บภาษีของ อบต. และมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีตลอดจนความรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการชําระภาษีอยูในระดับปานกลาง สวนปญหาและ
อุปสรรค พบวา องคการบริหารสวนตําบลหนองหาร ขาดการประชาสัมพันธที่ดีพอเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการชําระภาษี
ของประชาชนถือเปนสาเหตุของปญหาและอุปสรรคตอการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาร

ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา” ผูศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจ ากการคน พบ จากผลการศึก ษา เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนอยาง
เปนรูปธรรมสําหรับเปนแนวทางการเสริมสรางความรวมมือของประชาชนในการชําระภาษีใหกับเทศบาลเมืองพะเยา อําเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. ควรสง เสริม ความตระหนัก และใหค วามสํา คัญ ของการรับ รู การเผยแพรขอ มูล ขา วสารตา งๆ ใหแ ก
ประชาชนไดรับ ทราบอยา งหลากหลายชอ งทาง เชน การประกาศเสียงตามสายใหประชาชนผูเสียภาษีเขามาชําระภาษี
ตามเวลาที่กําหนด โดยมีการประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ ,การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแจงขอมูล ขาวสาร เปดดู
เว็บไซตของเทศบาลเมืองพะเยา เปนตน
2. ส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรในองค ก ร และประชาชน ตระหนั ก และให ค วามสํา คั ญ ในการมี ส ว นร ว ม เชน
เปดโอกาสใหประชาชนผูเสียภาษี มีความเขาใจขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับการชําระภาษี และไดแสดงความคิดเห็นอยางถูกตอง
เปนการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารระหวางกันที่ถูกตอง เหมาะสม การจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธระหวางหนวยงาน และ
ชุมชน เปนตน
3. สงเสริมการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางเจาหนาที่จัดเก็บภาษีกับประชาชนผูเสียภาษี ใหมีทัศนคติที่ดีตอ
กัน และสรางความเขาใจในระบบการจัดเก็บภาษี โดยการจัดกิจกรรมสัมมนากลุมผูนําชุมชน ในเรื่องการชําระภาษีทองถิ่น
,จัดกิจกรรมรวมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อเปนการใหนักเรียนเขาใจเรื่องการชําระภาษีทองถิ่น และ
นําไปสื่อสารกับผูปกครองของตนเอง เปนตน
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4. สงเสริมและปรับปรุงระบบการใหบริการสาธารณะในการจัดเก็บภาษีทองถิ่น โดยเสริมสรางการมีสวนรวม
ใหมีความโปรงใส ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดเสมอและรวดเร็ว
5. สงเสริมใหประชาชนและเจาหนาที่เปดรับการเรียนรูสิ่งใหมๆ เชน ระบบการชําระภาษีในอนาคต ถาเปนไปได
ในสวนของขอมูลที่ถูกตองและสามารถมีการรับชําระเหมือนกรมสรรพกร ธนาคารตางๆ ในการรับชําระภาษี หรือจะเปน
การชําระภาษีทองถิ่นแบบออนไลน เปนตน ถือเปนการกาวไปขางหนาของอนาคตอยางตอเนื่อง
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
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ในเทศบาลตํา บลหย ว น อํา เภอเชี ย งคํา จั ง หวั ด พะเยา ได แ ก ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนและบุ ค ลากรเข า มามี ส ว นร ว ม
เสริมสรางความสามัคคีในชุมชน แสดงความรับผิดชอบอยางจริงใจ และประชาสัมพันธขอมูลอยางตรงไปตรงมา เปดโอกาส
ใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบในรูปของคณะกรรมการภาคประชาชนกระตุน ใหบุคลากรในองคกรและ
ประชาชนทุกระดับทํางานเปนทีม และสรางความตระหนักใหประชาชนทุกระดับเห็นผลประโยชนของสวนรวม
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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
หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา เปนหลักสําคัญที่เชื่อวา ถาการบริหารมีความยุติธรรม โปรงใส
ตรวจสอบได แ ละให ป ระชาชนเข า มามี ส ว นร ว ม เพื่ อ กํา หนดแนวทางการพั ฒ นาร ว มกั น นอกจากจะทํา ให เ ทศบาล
มี บรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมแลว ยังสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิ บั ติ ง าน อี ก ทั้ ง ยั ง เป น
การสร า งความน า เชื่ อ ถื อ ให กั บ องค ก รในการบริ ห ารงานของเทศบาล ดัง นั้น เพื่อ ใหก ารดํา เนิน งานของเทศบาล
เปนไปเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และเกิดประโยชนสุขแกประชาชนอยางแทจริง ผูบริหารจึงจําเปนตอง
นําเอาหลักธรรมาภิบาลเขามาใชใ นการบริหารงาน และการปฏิบัติงานอยางเครง ครัด เพื่อสงผลใหองคกรสามารถ
ปฏิบั ติง านได ตามอํานาจหนา ที่ไ ด อยา งมีป ระสิ ทธิ ภาพและประสิทธิ ผ ล เพราะเชื่อ วาหลักธรรมาภิ บาลเปน แนวทาง
สนับสนุนการกระจายอํานาจและสรางความเขมแข็งใหภาคสังคมทั้งในระดับชาติ และระดับชุมชนทองถิ่น
เทศบาลตําบลหยวน ไดรับการจัดตั้งจากองคการบริหารสวนตําบลหยวน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เปนเทศบาลตําบลหยวน ลงวันที่ 4 เมษายน 2555 มีเนื้อ
ที่ทั้งหมด 7,181 ไร (11.5 ตารางกิโลเมตร) ลัก ษณะภูมิป ระเทศเปน ที่ร าบ มีจํา นวนประชากรทั้ง สิ้น 3,759 คน แบงเขต
การปกครองออกเปน 13 หมูบาน (เทศบาลตําบลหยวน, 2555)
จากผลการดําเนินงานในปที่ผานมา ผูศึกษาในฐานะบุคลากรของเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
ไดสังเกตและสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของในเบื้องตน พบวา บุคลากรในเทศบาลหยวน มีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ยังไมเกิดผลเปนรูปธรรมมากนัก เชน การเปดโอกาสใหประชาชน ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนวทาง
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ในการพัฒนาทองถิ่น การใหบริการที่มีประสิทธิภาพ การเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของเทศบาล
อยางทั่วถึง เปนตน ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาถึงปญหาและอุปสรรค ที่สงผลตอการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตลอดจนแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในเทศบาลตําบลหยวน
อําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยา เพื่อนําขอมูลที่ไดเสนอตอผูบริหารในการนําไปกําหนดแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
และสรางความตระหนักแกบุคลากรในองคกรตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัย ที่สง ผลตอ การดํา เนิน งานตามหลัก ธรรมาภิบ าลในเทศบาลตํา บลหยว น อํา เภอเชีย งคํา
จังหวัดพะเยา
2. เพื่อกําหนดแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิด
ปญหา อุปสรรค ที่สงผลตอการดําเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลในเทศบาลตําบลหยวน
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ไดแก
1. ดานหลักนิติธรรม
2. ดานหลักคุณธรรม
3. ดานหลักความโปรงใส
4. ดานหลักการมีสวนรวม
5. ดานหลักความรับผิดชอบ
6. ดานหลักความคุมคา

แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ในเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา”
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้
กลุมผูใหขอ มูล สํา คัญ : ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูล สําคัญ ไดแ ก กลุม ผูบริห าร กลุม สมาชิกสภาเทศบาล
กลุมหัวหนางานกลุมผูปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหยวน กลุมผูนําชุมชนกลุมหนวยงาน/องคกร และ ประชาชนที่อาศัยอยู
ในเทศบาลตํา บลหย ว น อํา เภอเชี ย งคํา รวมทั้ ง สิ้ น จํา นวน 32 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล: ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบสัมภาษณเชิงลึก
การเก็บรวบรวมขอมูล: การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก
การวิเคราะหขอมูล: ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และความนาเชื่อถือของขอมูล ที่ได
จากการสัมภาษณเชิง ลึกแลวจัดระเบียบขอมูลโดยแบง ขอมูลออกเปน หมวดหมูเรียงตามประเด็นคําถาม และทําการ
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วิเคราะหขอมูล เพื่อหาคําตอบและขอสรุปในการตอบปญหาการวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไวโดยไดดําเนินการ
ไปตามกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาในลักษณะของการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive)

ผลการศึกษา
จากการสัมภาษณเชิงลึก ผูศึกษาไดขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการดําเนินงานตามหลักธรร
มาภิบาล และแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ซึ่งนําเสนอเปนลําดับ
ดังตอไปนี้
1. ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในเทศบาลตําบลหยวน อําเภอ
เชียงคํา จังหวัดพะเยา
จากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 7 กลุม ซึ่งประกอบดวย กลุมผูบริหาร กลุมสมาชิกสภาเทศบาล
กลุม หัว หนา งาน กลุม ผูป ฏิบัติง าน กลุม ผูนํา ชุม ชน กลุมหนวยงาน/องคกร และกลุม ประชาชน เกี่ย วกับ ปญหา และ
อุปสรรค ที่สงผลตอการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาล ในเทศบาลตําบลหย
วน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ผลการวิเคราะหพบวา
1.1 ดานหลักนิติธรรม
ในการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ พบวา เทศบาลออกกฎ ระเบียบเอง โดยไมมีการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน เชน การเก็บคาธรรมเนียมที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ที่ไมสอดคลอง/และคุมคากับผลกระทบที่เกิดขึ้น
และประชาชนสวนใหญไมรู และไมเขาใจ ในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติตางๆ ที่บังคับใชในเทศบาลตําบล หยวน
1.2 ดานหลักคุณธรรม
ผูบริหารทุกระดับเปนตัวอยางที่ดีแกประชาชน เสียสละ แตบางครั้ง ประชาชนอยากไดผูบริหารที่มีความรู
ความสามารถ มารับใชประชาชน เนื่องจากปจจุบันนี้ พบวา สวนใหญในการแขงขัน/การเลือกผูแทน สวนใหญแลว ผูลง
สมัครที่มีญาติพี่นองเยอะ หรือมีฐานเสียงเยอะ จะไดรับการคัดเลือก โดยไมพิจารณาถึงคนที่มีความรูความสามารถแตฐาน
เสียงนอย ทําใหคนที่มีความรูความสามารถเสียโอกาสในการนําความรูมาใชในการพัฒนาชุมชน
1.3 ดานหลักความโปรงใส
การเขาถึงขอมูลขาวสารยังไมเปนรูปธรรม และยังไมทั่วถึง เขาถึงเฉพาะกลุมผูนําชุมชนเปนสวนใหญ การ
ประชาสัมพันธไมชัดเจน ไมทั่วถึง และไมคอยมีการประชาสัมพันธ หากมีการแจงขอมูลขาวสารจะแจงโดยผานตัวแทนชุมชน
เชน ผูใหญบาน หรือสมาชิกสภาเทศบาล เปนหลัก ในสวนของการตรวจสอบการทํางาน ยัง ไมชัด เจน ประชาชนไม
สามารถเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบในการดําเนินงานได เชน การจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะ ไมมีการชี้แจงวาเอา
งบประมาณสวนนี้ไปทําอะไรที่กอใหเกิดประโยชนแกชุมชน เปนตน
1.4 ดานหลักการมีสวนรวม
บางครั้งงบประมาณหรือโครงการที่ดําเนินการหรือไดรับการจัดสรรก็ไมไดตรงตามความตองการของ
ชุมชนอยางแทจริง
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1.5 ดานหลักความรับผิดชอบ
บางครั้งเทศบาลไมคอยมีความจริงใจในการรับผิดชอบตอสังคม และไมคอยยอมรับผลของการกระทําที่
ผิดพลาด ทําใหเรื่องหรือปญหาใหผานเลยไปโดยไมมีการแกไข หรือปดความรับผิดชอบ ทําใหประชาชนมองวาขาดความ
กระตือรือรนในการที่จะชวยแกไขปญหาของประชาชน สงผลทําใหการบริหารงานเกิดความลาชา ไมทันตอความตองการ
ของประชาชน
1.6 ดานหลักความคุมคา
ระบบการตรวจสอบไมมีประสิทธิภาพ ทําใหสูญเสียทรัพยากรและงบประมาณอยางมากแตสิ่งที่ไดกลับมา
ไมมีประโยชน และไมตรงตามความตองการของประชาชน เปนเพียงเพื่อตอบสนองตามนโยบายของผูบริหารเทานั้นเชน
การกอสราง ขุดลอกคลอง ไมเสร็จสิ้นตามเปาหมายที่กําหนด
2. แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
กลุมผูใหขอมูลไดเสนอแนวทางในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานในเทศบาลตําบลหยวน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และเปนไปตามแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ดานหลักนิติธรรม
1) สงเสริมใหประชาชนและบุคลากรในเทศบาลตําบลหยวน มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็น ความตองการ
หรือคัดคานการพิจารณาการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศตาง ๆ ที่ไมเปนธรรมตอผูมีอํานาจทั้งในระดับหมูบาน
จนถึงผูมีอํานาจสูงสุด
2) สงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม รับรู โดยผานการประชาคมเพื่อทําความเขาใจ ในการออกกฎ
ระเบียบตาง ๆ และอธิบายใหประชาชนทุกระดับเขาใจ เชน กฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง เปนตน
3) เสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบโดยภาคประชาชน
2.2 ดานหลักคุณธรรม
1) เสริมสรางความสามัคคีในชุมชน ทั้งระดับผูบริหาร จนถึงประชาชนทุกระดับ โดยยึดธรรมะเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน
2) จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับจิตสํานึกรักองคกร การบริการประชาชนในพื้นที่แกบุคลากรภายในเทศบาล
ตําบลหยวน อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง
3) เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลแกบุคลากรในองคกร
และประชาชนในชุมชนทุกระดับ
2.3 ดานหลักความโปรงใส
1) ควรแสดงความรับผิดชอบอยางจริงใจ และประชาสัมพันธขอมูลอยางตรงไปตรงมา เพื่อใหประชาชน
ไดรับรูอยางทั่วถึง
2) ควรมีการบริห ารจัด การงบประมาณ มีการรายงานงบประมาณคงเหลือ แจง ใหประชาชนทราบ
เพื่อจะไดนํางบประมาณมาใชประโยชนตอไป
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3) ควรประชาสั ม พั น ธ ใ ห ม ากขึ้ น และหลากหลายรู ป แบบ เช น ทํา หนั ง สื อ แจ ง เวี ย นในทุ ก หมู บ า น
เพื่อประกาศในหมูบานการประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย และรณรงคใหประชาชนใชเทคโนโลยีเพื่อใหเขาถึงขอมูลขาวสาร
ผานเว็ปไซตขององคกร
4) ควรมีการชี้แจงเกี่ยวกับขอมูลวา ขอมูลไหนที่สามารถเผยแพรได/ไมได
2.4 ดานหลักการมีสวนรวม
1) สงเสริมและกระตุนใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยใชกระบวนการตัดสินใจโดยใชเสียง
สวนใหญในการหาฉันทามติรวมกันระหวางประชาชน และผูบริหาร
2) เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบในรูปของคณะกรรมการภาคประชาชน
2.5 ดานหลักความรับผิดชอบ
1) การเสริมสรางใหเกิดการรับรูในบทบาทหนาที่ของผูนําชุมชน เพื่อใหเกิดความชัดเจน การอบรมให
ความรูในบทบาทหนาที่ของผูนําชุมชน เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูนําชุมชนอีกทางหนึ่ง
2) แสดงความรับผิดชอบอยางจริงใจ ประชาสัมพันธขอมูลอยางตรงไปตรงมา เพื่อใหประชาชนไดรับรู
อยางทั่วถึง
3) เสริมสรางและกระตุนใหบุคลากรในองคกรและประชาชนทุกระดับเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง
และกลายอมรับผลของการกระทํา
4) เสริมสรางและกระตุนใหมีการทํางานเปนทีม
5) สรางความตระหนักใหประชาชนทุกระดับเห็นผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ
2.6 ดานหลักความคุมคา
1) ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณ และมีการรายงานงบประมาณคงเหลือ และแจงใหประชาชนทราบ
เพื่อจะไดนํางบประมาณมาใชประโยชนตอไป
2) มีวิธีการและขั้นตอนในการจัดสรรงบประมาณอยางเปนระบบและเหมาะสมกับความตองการของประชาชน

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดคนพบขอมูลที่เปนประโยชนตอการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยอภิปรายไดดังตอนี้
1. อภิปรายผลกับแนวคิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
จากการศึกษา พบวา กลุมผูใหขอมูลสําคัญไดเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เพื่อใหเปนไปตามหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลคือ ควร
สงเสริมใหประชาชนและบุคลากรเขามามีสวนรวม รับรู โดยผานการประชาคม มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็น ความตองการ
หรือคัดคานการพิจารณาการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศตาง ๆ ที่ไมเปนธรรมตอผูมีอํานาจทั้งในระดับหมูบาน
จนถึงผูมีอํานาจสูงสุดเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน ทั้งระดับผูบริหาร จนถึงประชาชนทุกระดับ โดยยึดธรรมะเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานแสดงความรับผิดชอบอยางจริงใจ และประชาสัมพันธขอมูลอยางตรงไปตรงมา เพื่อใหประชาชนไดรับรูอยางทั่วถึง
รวมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบในรูปของคณะกรรมการภาคประชาชนกระตุนใหบุคลากร
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ในองคกรและประชาชนทุกระดับทํางานเปนทีม เคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง และสรางความตระหนักใหประชาชนทุกระดับ
เห็นผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญสอดคลองกับ สํานักนายกรัฐมนตรี (2542) กลาววา หลักสําคัญของธรรมาภิบาล
6 หลักคือ 1) หลักนิติธรรมไดแกการตรากฎหมายกฎขอบังคับใหทันสมัยและเปนธรรมเปนที่ยอมรับของสังคมและสังคม
ยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจ
หรืออํานาจของตัวบุคคล 2) หลักคุณธรรมไดแกการยึดมั่นในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดถือหลักนี้
ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกันเพื่อใหคนไทย
มีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ 3) หลักความโปรงใส ไดแก
การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส
มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา ดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร
ไดสะดวก และมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 4) หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสว นรวมรับรู และเสนอความเห็นในการตัด สิน ใจปญ หาสํา คัญ ของประเทศ เชน การแสดงความเห็น
การไตสวนสาธารณะ ประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ 5) หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่
ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนในการแกปญหา
ตลอดจน การเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง และความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน และ 6) หลักความคุมคา
ได แ ก การบริ ห ารจั ด การและใช ท รั พ ยากรที่ มี จํา กั ด เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด แก ส ว นรวม โดยรณรงค ใ ห ค นไทย
มี ค วามประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคา และบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันในเวทีโลก และรักษา พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน และสอดคลองกับ คณะกรรมการโครงการพัฒนาสหประชาชาติ (United Nations
Development Programmer: UNDP) กลาววา องคประกอบในการเสริมสรางการบริการกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
ประกอบดวย การมีสวนรวมของประชาชนกฎหมายที่ยุติธรรม ความเปดเผยโปรงใส การมีฉันทานุมัติรวมในสังคม กลไก
การเมืองที่ชอบธรรม ความเสมอภาค ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พันธะความรับผิดชอบตอสังคม และยังสอดคลองกับ
สํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น (2545, หนา 5-9) กลาววา กรอบแนวทางการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบ าลขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่น ประกอบดว ย 1) ภาวะผูนําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอ งมีก ารบริห ารจัด การที่ด ี มีป ระสิท ธิภ าพ มีร ะบบการกํา กับ ดูแ ล และมีค วามรับ ผิด ชอบตอ สว นรวมและชุม ชน
จัดระบบการสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันในทิศทางและความคาดหวัง การสื่อสารควรเปนไปในลักษณะสองทิศทาง
มีการประชุมสม่ําเสมอเพื่อรับฟงปญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร จัดรายการพบผูบริหารอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่ตองดําเนินการดานสัญญาใหกับผูมาขอรับบริการ 2) มีการกําหนดเปาหมายแผนการทํางาน
ระยะเวลาแลว เสร็จ ของงานหรือ โครงการ และงบประมาณที่ตองใช และตองเผยแพรใหแกบุคลากรในองคกรและ
ประชาชนรับทราบโดยทั่วกันเนนการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อใหเกิดความคุมคา โดยจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหมั่นใจวา
สามารถปฏิบัติการตามแผนไดสํา เร็จ รวมถึง การบริห ารงบประมาณคา ใชจายใหส ามารถสนับ สนุนการดํา เนิน งาน
ตามแผนงานได อ ย า งเพี ย งพอ 3) การมุ ง เน น ให ป ระชาชนผู รั บ บริ ก าร ต อ งคํา นึ ง ถึ ง ความต อ งการของประชาชน
การสรางความสัมพันธที่ดีกับประชาชน รวมถึงคํานึงถึงความพึงพอใจของผูรับบริการดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ใหเกิดขึ้นในเทศบาลตําบลหยวน ผูบริหาร และผูมีสวนเกี่ยวของทุกระดับ ตองใหความสําคัญตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยยึดการมีสวนรวมของประชาชน มีการบริหารงานแบบโปรงใส ตรวจสอบได นําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง
1074

และยั่งยืน เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน และจุดมุงหมายในการพัฒนาเทศบาลตําบลหยวน คือ “การใหเทศบาล
ตําบลหยวนมีการบริหารงานเปนระบบ มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและกาวไกล
เปนเทศบาลตําบลที่นาอยู ซึ่งพรอมไปดวยการบริการใหประชาชนอยางทั่ว ถึง ประชาชนไดรับความสะดวกในบริการ
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนมีความเขมแข็ง”
2. อภิปรายผลกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึ ก ษาพบว า แนวทางในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหยวน อําเภอ
เชียงคํา จังหวัดพะเยา เพื่อใหเปนไปตามหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คือ ควรสงเสริมใหประชาชนและ
บุคลากรเขามามีสวนรวม รับรู โดยผานการประชาคม มีสิทธิในการเสนอขอคิดเห็น ความตองการ หรือคัดคานการ
พิ จ ารณาการออกกฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ หรื อ ประกาศต า ง ๆ ที่ ไ ม เ ป น ธรรมต อ ผู มี อํา นาจ ทั้ ง ในระดั บ หมู บ า น
จนถึง ผูมีอํา นาจสูง สุด เสริม สรา งความสามัค คีใ นชุม ชน ทั้ง ระดับ ผูบ ริห าร จนถึง ประชาชนทุก ระดับ โดยยึด ธรรมะ
เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านแสดงความรั บ ผิ ด ชอบอย า งจริ ง ใจ และประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล อย า งตรงไปตรงมา
เพื่อใหประชาชนไดรับรูอยางทั่วถึง รวมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบในรูปของ
คณะกรรมการภาคประชาชน กระตุนใหบุคลากรในองคกรและประชาชนทุกระดับทํางานเปนทีม เคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง
และสรางความตระหนักใหประชาชนทุกระดับเห็นผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ สอดคลองกับผลการศึกษาของ
ชํานาญ คงรอด (2555) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณี
เรือนจําและทัณฑสถานเขต 8 กรมราชทัณฑ ผลการศึกษา พบวา ผูบริหารควรตระหนักและใหความสําคัญในการนําหลัก
ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ สนับสนุนใหบุคลากรยึดหลักความมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกขั้นตอน และสงเสริมการทํางานเปนทีม
ตลอดจนฝกอบรมขาราชการใหมีความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล สอดคลองกับผลการศึกษาของ จํารัส จิตรัตนอนันต (2548)
ไดศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา แนวทางพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง ใน 6 ดาน ดังนี้ 1) หลักนิติธรรม พบวา ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางทั่วถึง
บั ง คั บ ใช ก ฎอย า งเสมอภาค เท า เที ย ม มี ก ารจั ด ทํา ประชาพิ จ ารณ เ พื่ อ แสดงความคิ ด เห็ น 2) หลั ก คุ ณ ธรรม พบว า
ควรสงเสริมใหบุคลากรในองคกรรักองคกร สรางความตระหนักในความรับผิดชอบตอหนาที่ของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
และมีการพิจารณาความดีความชอบอยางเปนธรรม 3) หลักความโปรงใสพบวา ควรใหตัวแทนจากชุมชนไดเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และประชาสัมพันธผลการดําเนินการใหแกประชาชนในชุมชนทราบ 4) หลักความมีสวนรวม
พบวา สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงาน เชน การจัดประชุมประจําเดือน การทํางานเปนทีม 5) หลักความรับผิดชอบ
พบว า ควรส ง เสริ ม ปลู ก ฝ ง กระตุ น ให บุ ค ลากรในองค ก ารบริ ห ารส ว นตํา บลมี จิ ต สํา นึ ก และรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย และ 6) หลักความคุมคา พบวา ควรมีการกําหนดแผนการติดตาม ตรวจสอบ การใชจาย
งบประมาณอยางสม่ําเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในเปนผูติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
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ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา”ผู
ศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุง เนนใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมสําหรับเปน
แนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในเทศบาลตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. ผูบ ริห ารเทศบาลตํา บลหยว น ควรสง เสริม และใหค วามสํา คัญ ตอ การเผยแพรขอ มูล ขา วสารตา ง ๆ
ใหแกประชาชนไดรับทราบอยางหลากหลายชองทาง เชน การเขารวมประชุมประจําเดือนของหมูบานที่อยูในความรับผิดชอบ
เพื่อจะไดพบปะประชาชนอยางใกลชิด การเปดเสียงตามสาย “ผูบริหารพบประชาชน” โดยกําหนดอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
2. สงเสริมใหบุคลากรในองคกร และประชาชน ตระหนักและใหความสําคัญในการมีสวนรวม และทํางานเปนทีมเชน
การเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น การจัดประชาคมหมูบาน การจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธระหวางหนวยงาน
และชุมชน เปนตน
3. เปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ และทราบขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ
เชน การจัดตั้งคณะกรรมการในการทํางานรวมกันระหวางประชาชนและเทศบาล การจัดทําวารสารเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของหนวยงานสําหรับแจกจายแกประชาชน เปนตน
4. สงเสริมและกระตุนใหผูนําชุมชนทุกระดับใหความสําคัญตอปญหาและความตองการของประชาชน และแกไขปญหา
อยางรวดเร็ว และตรงความตองการ เชน การเปดชองทางรับเรื่องรองทุกขตลอด 24 ชั่วโมง การอบรมใหความรูแกบุคลากร
และผูนําชุมชน การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการติดตอประสานงาน เปนตน
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บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาปญ หาและอุป สรรคที ่ส ง ผลตอ การเสริ มสร างประสิ ทธิ ภาพของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาและเพื่อกําหนดแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
กลุมผูใหขอมูลที่ใชในการศึกษา คือ กลุมผูบริหาร กลุมผูปฏิบัติงาน และกลุมหนวยงานที่ขอรับบริการของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา จํา นวนทั้ง สิ้น 21 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก แบบสัม ภาษณ ผลการศึกษาพบวา
1) ปญ หาและอุป สรรคที่สง ผลตอ การเสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได แ ก (1) ดานการ
วางแผน พบวา บุค ลากรไมมีค วามเชี่ย วชาญและความรูเ กี่ย วกับ การวางแผนเทา ที่ค วรกอใหเกิดความลาชา และไม
คลองตัว ทํา ให ผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามที่กําหนด (2) ดานการจัดองคกร พบว า ในการมอบหมายงานให กั บ
ผู ป ฏิ บั ติ ง านนั้ น บางครั้ ง มี ก ารมอบหมายงานที่ ไ ม ค อ ยตรงกั บ ความรู ค วามสามารถทํา ให ง านที่ ทํา ออกมาไมตรง
กับความตองการ (3) ดานการชี้นํา พบวา การสื่อสารภายในองคกรควรมีการปรับปรุงคอนขางมาก เนื่องจากการสื่อสารที่ไม
ตรงกัน และการติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นยังไมชัดเจน (4) ดานการควบคุมองคกร พบวา ควรมีการพูดคุยหรื อ
ประสานงานระหวางหนวยงาน (กอง/คณะ) ใหมากขึ้น 2) แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
พะเยา ประกอบดว ย 1) ควรสง เสริม ใหบุค ลากรทุก คนมีสว นรว มในการจัด ทํา แผนกลยุท ธแ ละแผนปฏิบัติง านของ
สํา นัก งานสภามหาวิท ยาลัย พะเยา 2) ควรกํา หนดภาระหน า ที่ ข องบุ ค ลากรภายในสํา นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย
พะเยาทุ ก คนและมี ก ารจั ด ทํา คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านของสํา นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ซึ่ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง ทุ ก ป
3) สง เสริม สนับสนุน ใหบุคลากรไดเ พิ่ม พูน ความรู โดยการเขา รับ การอบรม สัม มนา ศึกษาดูง าน เพื่อ นํา ความรูที่
ไดม าพัฒ นางานและสง เสริม สนับ สนุน ใหบ ุค ลากรไดศ ึก ษาตอ ในระดับ ที ่ส ูง ขึ ้น และ 4) ควรมีก ารประเมิน ผล
การดําเนินงาน ตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและมีการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรตามลําดับลดหลั่นลัน
กันไป แลวนํามาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในครั้งตอไป
1

นิสิตคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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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
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา (University of Phayao) ถื อ เป น มหาวิ ท ยาลั ย แห ง ใหม ที่ มี ส ถานะเป น หน ว ยงานของรั ฐ
แตไมไดมีการบริหารงานแบบระบบราชการทั่วๆ ไป (ออกนอกระบบ) ทําใหมีความคลองตัว มีอิสระจากระบบระเบียบ
ทางราชการตามปกติ อิสระในวิธีการคิดและการบริหารงานที่ไมถูกจํากัดอยูในระบบวิธีการเหมือนดังเชนหนวยงาน
ราชการที่คุนเคยกัน ความเปนอิสระดังกลาวทําใหมหาวิทยาลัยสามารถวางแนวทางนโยบายทางวิชาการ ทางการบริหาร
ได อ ย า งเต็ ม ที่ โดยรั ฐ บาลมี ห น า ที่ เ พี ย งสนั บ สนุ น งบประมาณให เ พี ย งพอต อ การบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย
สภามหาวิทยาลัยพะเยา (Council of University of Phayao) ตั้งขึ้นตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. 2553 โดยมีอํานาจและหนาที่ตามมาตรา 21 ในการควบคุม ดูแ ลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และสนับสนุน
การดําเนินงานมหาวิทยาลัย ใหบรรลุตามพันธกิจที่กําหนดไว สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา (Council of University of
Phayao) ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 7(1) ใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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ทําหนา ที่เ ปนหนว ยงานธุรการและขึ้น ตรงต อสภามหาวิท ยาลั ย โดยมี การแบ ง หนว ยงานภายในออกเป น 3 งาน คื อ
1) งานธุรการ 2) งานประชุมและประสานงาน 3) งานเลขานุการคณะกรรมการที่ตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
จากผลการดํ า เนิ น งานในป ที่ ผ า นมา ผู ศึ ก ษาในฐานะบุ ค ลากรของสํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ไดสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของในเบื้องตน พบวา บุคลากรในสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา มีการดําเนินงานตามแนว
ทางการสงเสริมประสิทธิภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาที่ยังไมเกิดผลเปนรูปธรรมมากนัก เชน การเปดโอกาส
ใหผูบริหารและบุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนวทาง
ในการพั ฒ นาองค กรสํ านั กงานสภามหาวิ ทยาลั ย พะเยา การใหบ ริก ารที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพ การเป ด โอกาสใหผู บ ริห าร
บุคลากร และผูที่มาขอรับใชบริการใหไดรับรูกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาอยางทั่วถึง
เปนตน ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาถึง ปญหา และอุปสรรค ที่สงผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนําขอมูลที่ไดเสนอตอผูบริหารในการนําไปกําหนดแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา และสรางความตระหนักแกบุคลากรในองคกรตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพือ่ กําหนดแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิด
จากการศึก ษาแนวคิด และเอกสารงานวิจ ัย ที ่เ กี ่ย วขอ งกับ แนวทางการเสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา ตามกรอบแนวคิดกระบวนการบริหาร
ประสิ ท ธิ ภ าพนั้ น จํ า เป น ต อ งมี ภ ารกิ จ การบริ ห าร 4 ประการ ที่ เ รี ย กว า “Four Function of Management”
(กาญจนา เลิศ วุฒิ , 2545,หนา 28) และ สมพงษ เกษมสิน (2519, อา งอิ ง ใน คฑาวุ ธ พรหมายน, 2545, หน า 14)
ได ก ล า วถึ ง แนวคิ ด ของ Harring Emerson ที่ เ สนอแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ หลั ก การทํ า งานให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในหนังสือ “The Twelve Principles of Efficiency” ผูวิจัยจึงนํามาประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้
ปญหาและอุปสรรคทีส่ งผลตอการ
เสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยพะเยา
5. ดานการวางแผน
6. ดานการจัดการองคการ
7. ดานการชี้นํา
8. ดานการควบคุมองคกร

แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพ
ของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึก ษาเรื่อ ง “แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา” เปน การวิจัย
เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้
กลุ ม ผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คั ญ : ผู ว ิจ ัย ไดกํ า หนดผู ใ หข อ มูล สํ า คัญ ไดแ ก กลุ มผู บริ หาร กลุ มผู ปฏิ บั ติ งาน และ
กลุมหนวยงานที่ขอรับบริการของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งสิ้นจํานวน 21 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล: ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึก
การเก็บรวบรวมขอมูล: การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก
การวิเคราะหขอมูล: การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)
โดยนําขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ มาทําการวิเคราะห ภายใตวิธีการที่สําคัญดังนี้
1) การจําแนกและจัดระบบขอมูล (Typology and Taxonomy) เปนการนําขอมูลที่ได มาจําแนกและจัดหมวดหมู
ใหเปนระบบ เชน ขอมูลหมวดงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอมูลหมวด การสัมภาษณ เปนตน
2) การวิเคราะหสรุปอุปนัย (Analytic Induction) เปนการนําขอมูลที่ไดจากเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น มาวิเคราะห
เพื่อหาบทสรุปรวมกันของเรื่องนั้น
3) การวิเคราะหขอมูลในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เปนการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหถึงเนื้อหาสาระ
ในประเด็นหรือเรื่องนั้น

ผลการศึกษา
จากการสัมภาษณเชิงลึก ผูศึกษาไดขอมูลเกี่ยวกับ ปญหาและอุปสรรคที่สง ผลตอ การเสริมสรางประสิทธิภาพ
ของสํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา และเพื่ อ กํ า หนดแนวทางการเสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพของสํ า นั ก งานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถสรุปไดดังนี้
1. ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
จากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 5 กลุม ซึ่งประกอบดวย กลุมผูบริหาร กลุมผูปฏิบัติงาน และ
กลุ ม หน ว ยงานที่ ข อรั บ บริ ก ารของสํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เกี่ ย วกั บ ป ญ หาและอุ ป สรรคที่ ส ง ผลต อ การ
เสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิเคราะหพบวา
1.1 ดานการวางแผน พบวา องคกรมีการกําหนดขอบเขตการดําเนินงานที่ชัดเจน มีโครงสรางขององคกร
และการแบงงานอยางเปนระบบ แตก็ยังคงมีปญหาและอุปสรรคบาง คือ บุคลากรไมมีความเชี่ยวชาญและความรูเกี่ยวกับ
การวางแผนเทาที่ควร และการจัดประชุมมีการวางแผนกําหนดปฏิทินการประชุมประจําป แตถามีการเลื่อนการประชุมเกิดขึ้น
ทําใหแผนที่วางไวไมเปนไปตามขั้นตอน การดําเนินงานกอใหเกิดความลาชา และไมคลองตัว ทํา ให ผลการปฏิบัติงานไมเปนไป
ตามที ่กํ า หนด และองคก รยัง ไมม ีก ารแสดงขั้ น ตอนการดํา เนิ น งานให ห น ว ยงานอื่ น รับ ทราบข อ ปฏิ บัติ ใ นการติ ด ต อ
ขอรับบริการ
1.2 ดานการจัดองคการ พบวา องค ก รมีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน โดยมีการ
แบงแยกกลุมงานผูรับผิดชอบ ตามลําดับจากบนลงลาง และในการมอบหมายงานให กั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านนั้ น บางครั้ ง
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มี ก ารมอบหมายงานที ่ ไ ม ค  อ ยตรงกั บ ความรู  ค วามสามารถ ทํ า ให ง านที ่ ทํ า ออกมาไม ตรงกั บความต องการ
สั่ งงานซ้ํ าซ อน และไม ชั ดเจน ทํ าให เกิ ดความเข าใจผิ ดขึ้ นระหว างผู ปฏิ บั ติ งานกับ ผู ป ฏิ บั ติ ง าน เนื่ อ งจากมี ก ารสื่ อ สาร
ที่ไมชัดเจน ภาระงานในหนวยงานยอยของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยายังไมมีความชัดเจน และองคกรยังไมมีการ
จัดการองคกรที่ทําหนาที่ประชาสัมพันธหนวยงาน สรางความเขาใจ ชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงานและประสานงานกับ
หนวยงานอื่นๆ
1.3 ดานการชี้นํา พบวา ด า นการชี้ นํา ไม มี ป ญ หาและอุ ป สรรคเนื่ อ งจากผู บ ริ ห ารมี ก ารส ง เสริ ม และ
ส นั บ ส นุ น ใ ห บ ุ ค ล า ก ร ไ ด ม ี ส  ว น ร ว ม ใ น ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ภ า ย ใ น สํ า นั ก ง า น
โดยให บุ ค ลกรดํา เนิ น งานตามแผนที่ ว างไว การสื่อสารภายในองคกรควรมีการปรับปรุงคอนขางมาก เนื่องจากการ
สื่อสารที่ไมตรงกัน และติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นยังไมชัดเจน
1.4 ดานการควบคุมองคกร พบวา ดานการควบคุมองคกรไมมีปญหาและอุปสรรค เนื่องจากมีบุคลากร
คอนขางนอย ควบคุมคอนขางงาย และมีกฎ ระเบียบ และขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติงานและการดําเนินงานและ
การควบคุม องคก รภายในองคก รดีม าก บุค ลากรทํ า งานเปน ทีม มีค วามรับ ผิด ชอบ แตค วรมีก ารพูด คุย หรือ
ประสานงานระหวางหนวยงาน (กอง/คณะ) ใหมากขึ้น
2. แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
กลุมผูใหขอมูลสําคัญไดเสนอแนะแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
พะเยา ผลจากการสัมภาษณสรุปได ดังนี้
2.1 ดานการวางแผน
ดานการวางแผนการดําเนินงาน เพื่อใหองคกรบรรลุเ ปาหมายของแผนที่กําหนดไวนั้น องคกรตอง
เนนการวางแผนจากระดับ บนลงลา ง และจากระดับ ลางขึ้น ไปขางบน กลา วคือ ใหผูป ฏิบัติง านทุก คนมีสว นรว มใน
การจัด ทําแผนกลยุทธแ ละแผนปฏิบัติง านของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
2.2 ดานการจัดองคการ
1) ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรในองค ก รให ทํา งานได สํา เร็ จ ตามเปาหมายนั้น ตองมีการกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรแตละระดับอยางชัดเจน
2) มี ก ารกํา หนดภาระหน า ที่ ข องบุ ค ลากรภายในสํา นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
3) มี ก ารจั ด ทํา คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านของสํา นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ซึ่ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง
ทุ ก ป เพื่ อ ให รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ ป ญ หา อุ ป สรรค ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการปฏิ บั ติ ง านที่ ผ า นมา เพื่อ หาแนวทางในการแกไข
ปญหา
2.3 ดานการชี้นํา
1) การสง เสริม สนับ สนุน ใหบ ุค ลากรไดเ พิ ่ม พูน ความรู  โดยการเขา รับ การอบรม สัม มนา
ศึกษาดูงาน เพื่อนําความรูที่ไดมาพัฒนางาน
2) สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
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3) เมื ่อ มีก ารประชุม บุค ลากรสามารถแสดงความคิด เห็น และมีก ารลงมติ ใชเ สีย งขา งมาก
ในการลงมติ กลาวคือ การเปด โอกาสใหบุคลากรไดแ สดงความคิด เห็น ถือวาเปนสิ่งสําคัญที่จะนําพาองคกรไปสู
เปาหมาย ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ ดังนั้น การเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและแสดงความสามารถของ
ตนเองอย า งเต็ ม ที่ แ ล ว นั้ น ย อ มจะทํา ให ง านที่ ทํา ออกมานั้ น มีประสิทธิภาพ และทําใหเกิดความรักองคกร รักวิชาชีพ
และพรอมจะทุมเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงาน
2.4 ดานการควบคุมองคกร
1) องคกรตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2) มีการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรตามลําดับลดหลั่นลันกันไป
3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตองมีความโปรงใส ตรวจสอบได มีเกณฑมาตรฐานกําหนด
ชัดเจน เพื่อเปนสิ่งจูงใจใหบุคลากรทุกระดับมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

สรุปผลและอภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดคนพบขอมูลที่เปน ประโยชนตอการเสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยอภิปรายไดดังตอไปนี้
1. อภิปรายผลกับแนวคิดการเสริมสรางประสิทธิภาพ
จากการศึ ก ษา พบว า กลุ ม ผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คั ญ ได เ สนอแนะแนวทางในการเสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพของ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา คือ ตองการใหมีการกําหนดขอบเขต การดําเนิน งานที่ชัด เจน มีการกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบของแตละคนใหชัดเจน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความคลองตัว บุคลากรไดรับการพัฒนาอยาง
เต็มศักยภาพและตามความตองการ เนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ สอดคลองกับ วิสัยทัศนขององคกรที่กําหนด
ไว คือ “สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาพรอมสนับสนุนการดําเนินงาน ของสภามหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เป นที่ ยอมรั บของหน วยงานภายในและภายนอกมหาวิ ทยาลั ยพะเยา” และสอดคลอ งกับ พัน ธกิจ ขององคก ร คื อ
“(1) สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของสภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา (2) ดํ า เนิ น งานตามนโยบายและทิ ศ ทางการบริ ห ารของ
มหาวิทยาลัยพะเยา (3) ประชาสัมพันธและเผยแพรผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยาและสํานักงานสภา
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา” เนน เปด โอกาสใหม ีก ารแลกเปลี ่ย นขอ มูล และความคิด เห็น ระหวา งกัน อยา งเปด เผยและ
ตรงไปตรงมาเพื ่อ ลดการเกิด ความขัด แยง ในเรื ่อ งของความคิด /การสื ่อ สารไม ตรงกั น สร างความสั มพั นธ อั นดี
ระหวางผูบั งคับบัญชากั บผู ใตบั งคั บบัญชา เป ดโอกาสหรื อจั ดเวที เพื่อใหมี การแสดงความคิดเห็ นของบุ คลากรทุกระดั บ
เพื่อนําความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะที่ไดมาพัฒ นา ปรับปรุงองคกรอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับ สมยศ นาวีการ
(2544, หนา 14) กลาววา “มีปจจัย 7 ประการที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองคการ คือ
1) กลยุทธ (strategy) คือ กลยุทธเกี่ยวกับการกําหนดภารกิจ การพิจารณาจุดออน จุดแข็งภายใน
องคการ โอกาสและอุปสรรคภายนอก
2) โครงสราง (structures) โครงสรางขององคการที่เหมาะสมจะชวยในการปฏิบัติงาน
3) ระบบ (systems) ระบบขององคการที่จะบรรลุเปาหมาย
4) แบบ (styles) แบบของการบริหารเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ
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5) บุคลากร (staff) ผูรวมองคการ
6) ความสามารถ (skill)
7) คานิยม (shared values) คานิยมรวมของคนในองคการ”
ซึ ่ง มีค วามเห็น สอดคลอ งกับ กาญจนา เลิศ วุฒ ิ (2545, หนา 28) ไดก ลา วไวว า “กระบวนการประสิ ท ธิ ภ าพ
เป น กระบวนการที่ ดํ า เนิ น การที่ มี ลั ก ษณะ ประหยั ด ตามกํ า หนดเวลา และมี คุ ณ ภาพ ในกระบวนการบริ ห ารนั้ น
ตองมีภารกิจ 4 ประการ นั้นคือ
1) Planning คือ การกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดเปาหมาย การกําหนดขั้นตอน การปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม การวางแผนจึงเปนหัวใจสําคัญของการกําหนดเปาหมายและการกําหนดแนวทางเพื่อใหการทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว
2) Organizing คือ การกําหนดตัวบุคคล จัดสรรคนและวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมและกลมกลืนกับการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน ดังนั้น การจัดองคการจะแปรเปลี่ยนไปเพื่อใหเขากับศักยภาพในภารกิจที่ปฏิบัติ รวมไปถึงการ
มอบหมายงานใหบุคลากรปฏิบัติ และการจัดทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงานดวย
3) Leading คื อ การชี้ นํ า ให บุ ค ลากรเกิ ด ความมุ ม านะในการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง การกํ า หนดแนวทาง
ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ต ามแผน และรวมไปถึ ง การสร า งความเห็ น ชอบร ว มกั น และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อใหงานบรรลุตามจุดประสงคนั้น
4) Controlling คือ การติดตามการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบผลงานกับเปาหมายที่วางไว และทําการ
ปรับปรุงแกไขงาน เปนกระบวนการในการรวบรวมและสะทอนผลของการปฏิบัติงานเพื่อปรับเปลี่ยน ตลอดจนสรางวิธีการ
ปฏิบัติงานใหม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเปนเรื่องเดียวกับผลการปฏิบัติงาน นั่นคือ เมื่อผลการปฏิบัติงานดีก็ถือวา
มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง ถาผลการปฏิบัติงานไมดีก็ถือวามีประสิทธิภาพในการทํางานต่ํา (พรรณพิลาศ สมศรี,
2546, หนา 13)”
2. อภิปรายผลกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึ ก ษาพบว า กลุ ม ผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คั ญ ได เ สนอป ญ หาและแนะแนวทางในการเสริ ม สร า ง
ประสิทธิภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบงออกเปน 4 ดานไดแก 1) ดานการวางแผน 2) ด า นการ
จั ด การองค ก าร 3) ด า นการชี้ นํา 4) ด า นการควบคุ ม องค ก ร พบว า สํา นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยายั ง มี
จุ ด อ อ นที่ จ ะต อ งแก ไ ขในเรื่ อ งของ 1) ด า นการวางแผน ซึ่ ง บุคลากรไมมีความเชี่ยวชาญและความรูเกี่ยวกับการ
วางแผนเทาที่ควร และการจัดประชุมมีการวางแผนกําหนดปฏิทินการประชุม เมื่อมีการเลื่อนวันการประชุมเกิดขึ้นทําใหแผนที่
วางไวไมเปนไปตามขั้นตอนการดําเนินงาน กอใหเกิดความลาชา สวนหนวยงานที่ขอรับบริการไดใหขอสังเกตไววา องคกรยัง
ไมมีการวางแผนการทํางานหรือแสดงแผนขั้นตอนการดําเนินงานใหหนวยงานอื่นรับทราบขอปฏิบัติในการติดตอขอรับ
บริการ ซึ่งยังถือวาเปนจุดออนของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาที่ยังตองคงปรับปรุงในอนาคตตอไป สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปทมา จักษุรัตน , ราตรี ใจสัตย และกนิษฐา ลีตระกลู (2554) ที่ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวามีแนวทางการ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเพื่อในการเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานของบุคคลากร
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2) ดานการจัดองคการ พบวา บางครั้ ง มี ก ารมอบหมายงานที่ ไ ม ค อ ยตรงกั บ ความรู ค วามสามารถ ทํา ให ง านที่ ทํา
ออกมาไมตรง กับความตองการ สั่งงานซ้ําซอน และไมชัดเจน ทําใหเกิดความเขาใจผิดขึ้นระหวางผูปฏิบัติงานกับผูปฏิบัติงาน
สวนหนวยงานที่ขอรับบริการไดใหขอสังเกตไววา องคกรยังไมมีการจัดการองคกรที่ทําหนาที่ประชาสัมพันธหนวยงาน
สรา งความเขา ใจ ชี ้แ จงขั ้น ตอนการดํ า เนิน งานและประสานงานกับ หนว ยงานอื ่น ๆ 3) ด า นการชี้ นํ า พบว า
สว นหนว ยงานที่ข อรับ บริก ารไดใ หขอ สัง เกตไววา องคก รยัง ไมมี การแนะนํา หนว ยงาน หรือ ขั้น ตอนในการติด ตอ
ประสานงานที ่ช ัด เจน สอดคลอ งกั บ งานวิจั ย ของ วิ ส า โรจน รุง สั ต ย (2545) ที่ ศึก ษาเรื่ องขวัญ และกํ าลั ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ และ อาวุธ จุมปา (2550) ที่ทําการศึกษาขวัญและกําลังใจ
ของบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพ ะเยา จัง หวัด พะเยา พบวา แนวทางในการปฏิบัติห รือการวางแผน
ไวลวงหนาจะทําใหการทํางานมีระบบมากขึ้น และบุคลากรหรือพนักงานจะมีขวัญในการทํางานดีขึ้น ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปน
แรงผลักดันใหเกิดความสําเร็จกับกับองคกรมากขึ้นตามลําดับ ซึ่ ง ป ญ หาทั้ ง 3 ด า นถื อ ว า เป น เรื่ อ งที่ สํา นั ก งานสภา
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาควรที่ จ ะเร ง แก ไ ขและปรั บ ปรุ ง อย า งเร ง ด ว น เพื่ อ เป น การสร า งความมั่ น คงและเสริ ม สร า ง
ประสิ ท ธิ ภ าพให กั บ องค ต อ ไปในอนาคตภายหน า
ขอเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “แนวทางการเสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพของสํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา” ผู ศึ ก ษามี
ขอเสนอแนะที่ไ ดจากการคนพบจากผลการศึกษาเพื่อมุง เนนใหเ กิด ประโยชนอยางเปนรูปธรรมสําหรับ แนวทางการ
เสริมสรางประสิทธิภาพของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
ขอเสนอแนะตอสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช มีดังนี้
1. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ควรจัดทําคูมือขั้นตอนในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
2. ส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรได พั ฒ นาตนเอง ทั้ ง ด า นความรู ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน
3. สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายขององคกร เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ผูช วยศาสตราจารย ดร.วี ร ะ เลิ ศ สมพร
อาจารย ที่ ป รึ ก ษา ที่ ไ ด ใ ห คํา แนะนํา ปรึ ก ษา ตลอดจนปรั บ ปรุ ง แก ไ ข จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สมบูรณ
ขอขอบคุณ ผูเชี่ยวชาญทุกทานในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยใหคําแนะนําปรับปรุงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช
เพื่อใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอบคุณ คณาจารย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรู และประสบการณ
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ผูบริหาร บุคลากรสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา และหนวยงานที่ขอรับบริการของสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทาน ที่กรุณาใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการศึกษาในครั้งนี้
สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวที่เปนกําลังใจใหศึกษาจนสําเร็จ
คุ ณ ค า และประโยชน อั น พึ ง มี จ ากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ข อมอบเป น เครื่ อ งบู ช าพระคุ ณ บิ ด า มารดา ครู อาจารย
และผูมีพระคุณทุกทานที่ใหผูศึกษาไดมีโอกาสศึกษาจนสําเร็จ
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แนวทางการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นบานลานนาของปราชญทองถิ่น:
กรณีศึกษาตําบลทุงรวงทองอําเภอจุน จังหวัดพะเยา
Approach for the Lanna language and culture conservation of local educations:
a case study of Thungruangthong sub-district, Chun district, Phayao province
อาทิตย ธงสิบเจ็ด 1* และอรรถสิทธิ์ เมืองอินทร2
Artit Thongsibjet1* and Atthasit Muang-In2
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสภาพปจจุบัน และแนวทางการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นบาน
ลานนาในตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่
อาศัยอยูในตําบลทุงรวงทองอําเภอจุน จังหวัดพะเยา จํานวน 7,773 คน โดยทําการสุม ตัว อยา งตามสูต รการคํานวณของทา
โร ยามาเน ในระดับความเชื่อมั่น 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 380 คน และปราชญทองถิ่น จํานวน 13 คน โดยสุมกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจงจํานวน 393 คน รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบวา 1) สภาพปจจุบันในการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษภาษา วัฒนธรรมพื้นบาน
ลานนาของปราชญชาวบาน และประชาชน ตําบลทุงรวงทองอําเภอจุน จังหวัดพะเยาโดยรวมทั้ง 5 ดาน มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง 2) แนวทางการอนุรักษภาษา วัฒนธรรม พื้นบานลานนา ของปราชญทองถิ่นกรณีศึกษา ตําบลทุงรวงทอง
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ประกอบดวย 2.1) ดานภาษาพื้นเมืองลานนา คือ สงเสริมการสอนภาษาพื้นเมืองลานนาใน
โรงเรียน และผูสนใจ 2.2) ดานการแตงกายพื้นเมืองลานนา ไดแก สนับสนุน และสงเสริมการแตงกายพื้นเมืองลานนา 2.3)
ดานอาหารพื้นเมืองลานนา คือ จัดทําระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อรวบรวมสูตรอาหารพื้นเมืองลานนา 2.4) ดานดนตรี
นาฏศิลปพื้นเมืองลานนาคือ สงเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งกลุมดนตรี นาฏศิลปพื้นเมืองลานนาในชุมชน และ 2.5) ดาน
ประเพณี คานิยม และความเชื่อ คือ สงเสริม และกระตุนใหประชาชนเขารวมประเพณีของชุมชนอยางสม่ําเสมอ
ขอเสนอแนะ ภาคสวนที่เกี่ยวของควรสนับสนุน สงเสริม ตามบทบาท เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สภา
วัฒนธรรม สถานศึกษา และสรางเครือขายกับองคกร หนวยงานตางๆ ในการอนุรักษและสืบทอดภาษาและวัฒนธรรม
พื้นเมืองสืบตอไป
คําสําคัญ: ภาษา วัฒนธรรมพื้นบานลานนา
1
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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
เปลี่ ย นแปลงวิถี ชี วิ ตและสั ง คมไทย การรั บ วั ฒ นธรรมอื่น โดยขาดการเลื อ กสรรและคิ ด อย า งรอบคอบ ทํ า ใหล ะเลย
วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เปนเอกลักษณของชาติ ที่ควรอนุรักษไวเพื่อเปนมรดกทางดานวัฒนธรรมของไทยใหคนรุนตอไป
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มุงเนนและสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
เยาวชนใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข มุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย ซึ่งจากสภาพสังคมไทยในปจจุบัน พบวา มีความเสื่อมถอยทางดานวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น เปนอยางมาก สืบเนื่องมาจากการไหลบาของขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดน ที่เปนไปอยางรวดเร็วและตอเนื่อง
เปนผลใหมีการรับวัฒนธรรมอยางขาดการศึกษาและเลือกสรรใหเหมาะสมกับรากฐานวัฒนธรรมไทย เชน
1. ดานภาษาลานนา พบวา ปจจุบันประชาชนสวนใหญโดยเฉพาะเยาวชนในทองถิ่นใชภาษากลางในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันแทนภาษาคํา เมื อ ง ใช ภ าษาไทยปนภาษาอั ง กฤษ เป น ต น
2. ด า นวั ฒ นธรรม พบว า
2.1 ดานการแตงกายพื้นบานลานนาเชน ปจจุบันนิยมแตงกายตามสมัยนิยมที่รับวัฒนธรรมมาจากตางชาติ เชน
ญี่ปุน เกาหลี หรือชาติตะวันตก ยกตัวอยางเชน การใสเสื้อผารัดรูป สั้น ไมเหมือนคนสมัยกอนที่นิยมสวมใสเสื้อผามิดชิด
เปนตน
1087

2.2 ดานอาหารพื้นบานลานนาสังคมไทยปจจุบัน นิยมปลูกฝงใหลูกหลานทานขนมปงที่เปนแปงแทนขาวนึ่ง
รับประทานอาหารฟาสฟูด อาหารขยะ นิยมใหกินขนมกรุบกรอบที่ทํามาจากแปง มากกวารับประทานขนมพื้นบานใน
ทองถิ่น
2.3 ดานดนตรี นาฏศิลปพื้นบานลานนาปจจุบันวัยรุนทั่วไปนิยมการเลน กีตาร เปยโน แทนการเลนเปาขลุย
สะลอ ซอซึง และนิยมการเตนเพลงที่เปนจังหวะเร็ว มากกวาการฟอนรํา เชน การฟอนเล็บ ที่แสดงถึงวัฒนธรรมของ
ชาวลานนา เปนตน
2.4 ด า นประเพณี ค า นิ ย ม และความเชื่ อ เช น การละเล น ของเด็ ก เพลง นิ ท าน และวรรณกรรมท อ งถิ่ น
ประเพณีตาง ๆ ที่กําลังจะถูกดัดแปลงไปสูสมัยนิยมมากขึ้น เชน ประเพณีรดน้ําดําหัว ประเพณีตานกวยสลาก เปนตน
มีคานิยมในการที่คนมีเงินมักเปนผูมีอํานาจ และปจจุบันความเชื่อดานภูมิปญญาทองถิ่นในการรักษาพยาบาล ยอมเสื่อมถอยลง
เนื่องจากปจจุบันวิทยาการทางการแพทยมีความเจริญกาวหนา การรักษาจึงเนนแพทยแผนปจจุบันมากกวาแพทยแผนโบราณ
เปนตน ซึ่งปญหาตาง ๆ เหลานี้จะทําใหเด็กและเยาวชนในชาติละเลยคานิยมอันดีงามของสังคมไทย จนสุดทายก็จะเปนคนไทย
ที่ไมเขาใจ ไมเห็นคุณคา ไมภูมิใ จในศักดิ์ศรีของภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถิ่นของตน (สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ, 2544, หนา 21)
ตําบลทุงรวงทอง เปนตําบลหนึ่งที่อยูในเขตการปกครองของอําเภอจุน เดิมอยูในเขตพื้นที่การปกครองของ
ตําบลลอ ตอมาไดรับการตั้งเปนตําบลทุงรวงทอง โดยประชากรสวนใหญที่อาศัยอยูในตําบลทุงรวงทอง เปนบุคคลตางถิ่น
ที่ยายเขามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ จึงทําใหมีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ที่หลากหลาย ทําใหภาษาและวัฒนธรรมพื้นเมือง
ลานนาดั้งเดิมเริ่มสูญหายไป และประกอบกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยสังคมออนไลนปจจุบันทําใหเกิดการเขาถึง
ขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็วความเปนวัฒนธรรมทองถิ่นไดถูกลืมเลือนสูญหายไปกับการเวลาและการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว
จากสภาพปญหาดังกลาว ตําบลทุงรวงทองไดมีการมีการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นบานลานนาของชุมชน
โดยมี ป ราชญ ช าวบ า นที่ มี ค วามรู ความสามารถในด า นต า ง ๆ เข า มามี ส ว นร ว มในอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ประกอบด ว ย
1) ครูอวน ขันทะวงศ นักอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ดานภาษาพื้นเมืองลานนา มีแนวทางการอนุรักษ คือ เปนครูผูสอนการเขียน
ภาษาคําเมือง ตั๋วอักษรเมือง คาว โคลง จอย ใหแกนักเรียนในโรงเรียน วัด และประชาชนทั่วไปในเขตตําบลทุงรวงทอง
2) ประชาชนของชุมชนบานรองแมด หมู 4 ที่สงเสริมและอนุรักษดานการแตงกายดวยชุดไทลื้อ 3) นางศิริวรรณ ใจกลา
และนางจมโปทาวี นายนงค และนางบุดดี ซอนกัน เปนปราชญดานอาหาร เชน น้ําพริกขาทรงเครื่อง จิ้นสม (แหนมหมู,
แหนมเนื้อ ) และน้ําปู 4) นางแสงพลอย ธงสิบเจ็ด เปนปราชญดานดนตรี นาฏศิล ปพื้นเมืองลานนา เชน ซอพื้นบาน
ฟอนสาวไหม 5) ดานประเพณี คานิยม และความเชื่อ เชน การบายศรีสูขวัญ ประเพณีบวชปาชุมชน หมู 1 ประเพณี
สืบชะตา และบวงสรวงเจาพอเสือ หมู 2 ประเพณีบั้งไฟวิสาขะ และงานบั้งไฟดอก เปนตน
ดังนั้น เพื่อการดําเนินการเพื่ออนุรักษภาษา และวัฒนธรรมทองถิ่นพื้นบานลานนาของตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน
จังหวัดพะเยา เปนไปอยางยั่งยืน และเปนรูปธรรม และชุมชนมีสวนรวม ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาถึงแนวทางการอนุรักษ
ภาษาและวัฒนธรรมพื้นบานลานนาของปราชญทองถิ่น ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อนําขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาไปใชเปนแนวทางในการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นบานลานนาใหมีการคงอยูสืบไป
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงแนวทางการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นบานลานนาของปราชญทองถิ่น ตําบลทุงรวงทอง
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการอนุรักษภาษาและวัฒ นธรรมพื้นบานลานนาในตําบลทุง รวงทอง อําเภอจุน
จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

สภาพปญหาการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรม
พื้นบานลานนาในตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน
จังหวัดพะเยา 5 ดาน ไดแก
1. ดานภาษาพื้นเมืองลานนา
2. ดานการแตงกายพื้นเมืองลานนา
3. ดานอาหารพื้นเมืองลานนา
4. ดานดนตรี นาฏศิลปพื้นเมืองลานนา
5. ดานประเพณี คานิยม และความเชื่อ

แนวทางการอนุรักษภาษา วัฒนธรรมพื้นบานลานนา
ของปราชญทองถิ่น กรณีศึกษา ตําบลทุงรวงทอง
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
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ตําบลทุงรวงทองอําเภอจุน จังหวัดพะเยา”เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง: ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูใน
ตําบลทุงรวงทองอําเภอจุน จังหวัดพะเยา จํานวน 7,773 คน โดยทําการสุม ตัว อยา งตามสูต รการคํานวณของทาโร ยามาเน
ในระดับความเชื่อมั่น 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 380 คน และปราชญทองถิ่น จํานวน 13 คน โดยสุมกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง จํานวน 393 คน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล:การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถาม ในการรวบรวมขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล:สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ และคารอยละ
ตอนที่ 2 และ 3 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ วิเคราะหและจัดกลุมขอมูลแลวเขียนบรรยายเชิงพรรณนา
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ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นบานลานนาของปราชญทองถิ่น: กรณีศึกษาตําบล
ทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา”สามารถสรุปผลการวิจัยดังนี้
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 และประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 50.60
2. สภาพปจจุบันในการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษภาษา วัฒนธรรมพื้นบานลานนาของปราชญชาวบาน และ
ประชาชน ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
พบวา ปราชญชาวบาน และประชาชน ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา มีการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ
ภาษา วัฒนธรรมพื้นบานลานนา ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยรวมทั้ง 5 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับปาน
กลาง (คาเฉลี่ย 3.13)เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีการปฏิบัติที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานประเพณี คานิยม
และความเชื่อ (คาเฉลี่ย 3.28) รองลงมา ไดแก ดานอาหารพื้นเมืองลานนา (คาเฉลี่ย 3.11) และดานที่มีการปฏิบัติที่มี
คา เฉลี่ ย น อยที่ สุ ด คื อ ด า นดนตรี นาฏศิ ล ปพื้ น เมื อ งลานนา (ค าเฉลี่ ย 2.58) เมื่ อพิ จ ารณาผลการวิ จั ย เป น รายด า น
ปรากฏผลดังนี้
2.1 ดานภาษาพื้นเมืองลานนา พบวา ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาการปฏิบัติเปน
รายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก คือ ทานใชภาษาพื้นเมืองลานนาในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ซึ่ ง มี ค า แปลผลอยู ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ ทานศึกษา คนควา ประวัติความ
เปนมาของภาษาพื้นเมืองลานนา
2.2 ดานการแตงกายพื้นเมืองลานนา พบวา ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาการปฏิบัติเปน
รายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมากคือ ทานแตงกายพื้นเมืองลานนาเปนประจํา/เทศกาล
สําคัญตาง ๆ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ซึ่งมี ค า แปลผลอยู ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ ทานออกแบบชุดแตงกายพื้นเมือง
ลานนาใหมีรูปแบบที่ทันสมัย และสวยงาม
2.3 ดานอาหารพื้นเมืองลานนา พบวา ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาการปฏิบัติเปน
รายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมากคือ ทานสงเสริม และปลูกฝงคานิยมการรับประทาน
อาหารพื้นเมืองลานนาแกเยาวชนในชุมชนและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ซึ่งมี ค า แปลผลอยู ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ ทานเขา
รวมกิจกรรมที่สงเสริมเกี่ยวกับอาหารพื้นเมืองลานนา
2.4 ดานดนตรี นาฏศิลปพื้นเมืองลานนาพบวา ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาการปฏิบัติเปน
รายขอพบวา ขอที่มี คาเฉลี่ยสูง ที่สุด ซึ่ งมีคาแปลผลอยูในระดับปานกลางคือ ทานมีสว นรว มในการจัด ตั้ง กลุม ดนตรี
นาฏศิล ปพื้นเมืองลานนาในชุม ชน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ซึ่ง มีคา แปลผลอยูในระดับนอย คือ ทานเปน วิทยากร
ใหความรู เกี่ยวกับดนตรี นาฏศิลปพื้นเมืองลานนา
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2.5 ดานประเพณี คานิยม และความเชื่อ พบวา ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาการ
ปฏิบัติเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมากคือ ทานปลูกฝง และสงเสริมใหเยาวชนใน
ชุมชนเห็นคุณคาของ ประเพณี คานิยม และความเชื่อของทองถิ่น และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ซึ่งมี ค า แปลผลอยู ใ นระดั บ
ปานกลาง คื อ ทานศึกษา คนควา ประวัติความเปนมาของประเพณี คานิยม และความเชื่อ ของคนพื้นเมืองลานนา
3. แนวทางการอนุรักษภาษา วัฒนธรรม พื้นบานลานนา ของปราชญทองถิ่นกรณีศึกษา ตําบลทุงรวงทอง
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
3.1 ดานภาษาพื้นเมืองลานนา พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอแนวทางการอนุรักษภาษา
วัฒนธรรมพื้นบานลานนา ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ดานภาษาพื้นเมืองลานนา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งมีคาการแปลผลอยูในระดับมากที่สุด คือ สงเสริมการสอนภาษา
พื้นเมืองลานนาในโรงเรียน และผูสนใจ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ซึ่งมีคาการแปลผลอยูใ นระดับมาก คือ รวมมือกับ
โรงเรียนในการจัดทําหลักสูตรภาษาพื้นเมืองลานนา
3.2 ดานการแตงกายพื้นเมืองลานนา พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอแนวทางการอนุรักษ
ภาษา วัฒนธรรมพื้นบานลานนา ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ดานการแตงกายพื้นเมืองลานนา ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งมีคาการแปลผลอยูในระดับมากที่สุด คือ สนับสนุน
และสงเสริมการแตงกายพื้นเมืองลานนา และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ซึ่งมีคาการแปลผลอยูในระดับปานกลาง คือ จัดทํา
ระบบเครือขายสารสนเทศดานวัฒนธรรมทองถิ่นลานนาดานการแตงกายพื้นเมืองลานนา
3.3 ดานอาหารพื้นเมืองลานนา พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอแนวทางการอนุรักษภาษา
วัฒนธรรมพื้นบานลานนา ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ดานอาหารพื้นเมืองลานนาภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งมีคาการแปลผลอยูในระดับมากที่สุด คือ จัดทําระบบเครือขาย
สารสนเทศเพื่อรวบรวมสูตรอาหารพื้นเมืองลานนา และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ซึ่งมีคาการแปลผลอยูในระดับมากที่สุด คือ
ประชาสัมพันธอาหารพื้นเมืองลานนาที่โดดเดนของทองถิ่น
3.4 ดานดนตรี นาฏศิลปพื้นเมืองลานนา พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอแนวทางการอนุรักษ
ภาษา วัฒนธรรมพื้นบานลานนา ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ดานดนตรี นาฏศิลปพื้นเมืองลานนาภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งมีคาการแปลผลอยูในระดับมากที่สุด คือ สงเสริม
และสนับสนุนการจัดตั้งกลุมดนตรี นาฏศิลปพื้นเมืองลานนาในชุมชน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ซึ่งมีคาการแปลผลอยูใน
ระดับมากที่สุด คือ รวมแลกเปลี่ยนความรู เกี่ยวกับดนตรี นาฏศิลปพื้นเมืองลานนา กับชุมชนใกลเคียง
3.5 ดานประเพณี คานิยม และความเชื่อ พบวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอแนวทางการอนุรักษ
ภาษา วัฒนธรรมพื้นบานลานนา ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยาดานประเพณี คานิยม และความเชื่อ ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งมีคาการแปลผลอยูในระดับมากที่สุด คือ สงเสริม และ
กระตุนใหประชาชนเขารวมประเพณีของชุมชนอยางสม่ําเสมอ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ซึ่งมีคาการแปลผลอยูในระดับ
มาก คือ จัดทําระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ ประเพณี คานิยม และความเชื่อ ของทองถิ่น
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4. ผลสรุ ป ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ป ญ หาและแนวทางแก ไ ขการอนุรักษภาษา วัฒนธรรม พื้นบาน
ลานนา กรณีศึกษา ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
4.1 ดานภาษาพื้นเมืองลานนา
อุปสรรคและปญหา
แนวทางแกไข
1. ปจจุบันสวนใหญพอแม มาจากหลากหลายพื้นที่ 1. ควรจะมีครูผูสืบทอดภาษาลานนา
ภาษาที่ใชในการสื่อสาร จึงมีหลากหลาย บางทีใช 2. จัดทําหลักสูตรภาษาลานนาอยางจริงจัง
ภาษาพูดพื้นเมืองผิดเพี้ยน และใชภาษากลางในการ 3. ใชภาษากลางในการสื่อสารเวลาไปติดตอสถานที่ราชการ
พูดคุยกับลูก/บุคคลทั่วไป
4. จัดอบรมความรูเกี่ยวกับภาษาพื้นเมืองลานนาใหแกเยาวชน
2. เด็กและเยาวชนสวนใหญใชภาษากลางในการพูด รุนใหม ใหมีจิตสํานึกและเห็นคุณคาในภาษาพื้นเมืองลานนา โดย
ใหโรงเรียน/สถานศึกษา มีสวนรวมในการปลูกฝงคานิยมที่ดี
จากสื่อสารกันมากกวาภาษาพื้นเมืองลานนา
3. เยาวชนบางกลุมใชภาษาไปในแนวทางที่ผิด
5. โรงเรี ยนควรจั ด ทํ าสื่ อเกี่ย วกั บล านนา ใหเ ยาวชนไดศึ กษา
4. คนในชุ ม ชนนิ ย มพู ด ภาษาตามสื่ อ เลี ย นแบบ วัฒนธรรม อันเกาแก เชน การทําเปนสื่อ CD หรือการจัด
ดารา นักรอง พูดคําทับศัพท
กิจกรรมในหองเรียน
6. ควรจัดตั้งกลุมภาษาถิ่นแตละพื้นที่ เพื่อใหเยาวชนไดศึกษา
เชน ในโรงเรียน หรือสถานที่สําคัญของทองถิ่น
7. ครู ผู ป กครอง รวมทั้ ง วิ ท ยากร ต อ งให ค วามสํ า คั ญ และ
สงเสริมการใชภาษาพื้นเมืองลานนาในการสื่อสาร เชน คําวา พอ
อุย แมอุย แทนคําเรียก ตา ยาย, คําวา ขัว แทนคําวา สะพาน
เปนตน
4.2 ดานการแตงกายพื้นเมืองลานนา
อุปสรรคและปญหา
แนวทางแกไข
1. เด็กและเยาวชนไมเห็นความสําคัญของการแตง 1. ควรสงเสริม อนุรักษ ใหแตงกายชุดพื้นเมืองในเทศกาลตางๆ
2. ควรมีสถานที่/พิธีกร ในการอบรม/แนะนํา เพื่อใหเกิดความรู
กายพื้นเมืองลานนา
2. บางคนยังไมเขาใจในการแตงกายพื้นเมืองของคน ความเขาใจ
3. โรงเรียนควรสงเสริม และกระตุนใหนักเรียน แตงกายชุด
ลานนาพอ
พื้นเมืองลานนา ในเทศกาลตางๆ
3. ปจจุบัน คนนิยมทําตามแฟชั่น นุงนอยหมนอย
4. ควรนําผาพื้นเมืองลานนาไปประยุกตเปนแฟชั่นแนวใหม เพื่อ
ดึงดูดใหคนสนใจ
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4.3 ดานอาหารพื้นเมืองลานนา
อุปสรรคและปญหา
แนวทางแกไข
1. อาหารบางอย า งต อ งใช เ วลาทํ า มาก ทํ า ให 1. บิดา-มารดา ควรทําใหทานที่บานเปนประจํา
เยาวชนรุนใหมใหความสําคัญกับอาหารจานดว น 2. ควรจั ด สถานที่ ฝ ก อบรม แนะนํ า ให รู ป ระโยชน ข องอาหาร
เพราะรวดเร็ว
พื้นเมืองลานนาแตละชนิด
2. บางคนยังไมเขาใจวาอาหารของคนพื้นเมือง 3. นําเมนูอาหารพื้นเมืองดั้งเดิมมาเผยแพรใหเปนที่รูจัก
ลานนามีคุณคาอยางไร
3. อาหารบางอยางสูญหายไป
4.4 ดานดนตรี นาฎศิลป พื้นเมืองลานนา
อุปสรรคและปญหา
แนวทางแกไข
1. ขาดการฝกที่ตอเนื่อง
1. ควรจัดสถานที่สําหรับฝกสอนอยางจริงจังและตอเนื่อง
2. เยาวชนใหความสนใจกับดนตรีสากล
2. โรงเรียน ควรมีการสงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมเกี่ยวกับดาน
ดนตรี นาฎศิ ล ป พื้ น เมื อ งล า นนา เช น ทํ า เป น หลั ก สู ต ร
สถานศึกษา จัดเปนกิจกรรมเสริม เปนตน
3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรี นาฎศิลปใหกับเยาวชนไดเรียนรู
และหันมาสนใจ โดยการผสมผสานความเปนอดีตและปจจุบัน
เขาดวยกัน
4.5 ดานประเพณี คานิยม ความเชื่อ
อุปสรรคและปญหา
แนวทางแกไข
1. ขาดการเอาใจใส
1. ควรมีสถานที่จัดแสดงดาน ประเพณี คานิยม ความเชื่อ ของ
2. หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ภาคส ว นยั ง ไม ใ ห คนทองถิ่นตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม
ความสําคัญและไมใหการสนับสนุนเทาที่ควร
2. ส ง เสริ ม กระตุ น ให ป ระชาชนทุ ก ภาคส ว นร ว มกั น อนุ รั ก ษ
ประเพณี คานิยม ความเชื่อ ภาษา ของทองถิ่นใหสืบทอดตอไป
ยังลูกหลาน
3. จั ด ทํ า สื่ อ การเรี ย นการสอน เกี่ ย วกั บ ค า นิ ย ม ความเชื่ อ
ประเพณี ในทองถิ่นใหเยาวชนไดศึกษา
4. จัดทําแผนประจําป เกี่ยวกับประเพณี คานิยม ความเชื่อ
5. ภาคส วนที่ เ กี่ ย วขอ งควรใหก ารสนั บ สนุ น ตามบทบาท เช น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุนดานงบประมาณ เปนตน
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สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการวิจัย “แนวทางการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นบานลานนาของปราชญทองถิ่น: กรณีศึกษาตําบล
ทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา” สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. ดานภาษาพื้นเมืองลานนา พบวา สภาพสังคมปจจุบันใชภาษากลางในการสื่อสารกันทั้งในครอบครัว โรงเรียน
หรือการติดตอสถานที่ราชการเนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยูในตําบลทุงรวงทอง มาจากหลายพื้นที่ ทําใหภาษาที่ใชในการ
สื่อสารคือภาษาไทยภาคกลาง อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนกําหนดใหใชภาษากลางในการจัดการเรียนการ
สอน จึงทําใหมีการใชภาษากลางทั้งในและนอกชั้นเรียน รวมถึงในครอบครัวมากขึ้น อีกทั้งในสวนของทัศนคติของครูและ
นักเรียนบางคนเห็นวาภาษาทองถิ่นพื้นเมือง ไมทันสมัยเกิดความละอายที่จะพูดคุยหรือสื่อสารในที่สาธารณะ และบางครั้ง
คนในชุมชนนิยมพูดภาษาตามสื่อ เลียนแบบดารา นักรอง พูดคําทับศัพท แนวทางแกไข คือ ครู ผูปกครอง รวมทั้งวิทยากร
ตองใหความสําคัญ และสงเสริมการใชภาษาพื้นเมืองลานนาในการสื่อสารจัดทําหลักสูตรภาษาลานนาอยางจริงจังรวมทั้ง
จัดอบรมความรูเกี่ยวกับภาษาพื้นเมืองลานนาใหแกเยาวชนรุนใหม ใหมีจิตสํานึกและเห็นคุณคาในภาษาพื้นเมืองลานนา
โดยใหโรงเรียน/สถานศึกษา มีสวนรวมในการปลูกฝงคานิยมที่ดี สอดคลองกับงานวิจัยของ น้ําทิพย มณฑาทอง (2547)
พบวาควรมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาลานนา และครูควรสรางและปลูกฝงทัศนคติ
ใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจและพูดภาษาพื้นเมือง และสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญนภา สุขคร (2549) พบวา แนว
ทางการธํารงอัตลักษณแหงวัฒนธรรมลานนา คือ การสรางเครือขายและฟูมฟกจิตสํานึกทางดานวัฒนธรรม คือ ตอง
สงเสริมการสรางเครือขายวัฒนธรรมที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการดูแลรักษา รวมทั้งฟูมฟกจิตสํานึกของทุกภาคสวนไม
วาจะเปนภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในทองถิ่นใหเห็นความสําคัญ คุณคา รูจักรัก และหวงแหน
วัฒนธรรมของตนเอง
2. ดานการแตงกายพื้นเมืองลานนาพบวา เด็กและเยาวชนไมเห็นความสําคัญของการแตงกายพื้นเมืองลานนา
บางคนยังไมเขาใจในการแตงกายพื้นเมืองของคนลานนา และนิยมทําตามแฟชั่น นุงนอยหมนอยจากสภาพปจจุบันสะทอน
ใหเห็นวาวัฒนธรรมตะวันตกเขามามีบทบาทและแทรกซึม โดยผานสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งนับวันจะพัฒนาใหโลกแคบเพียง
แคมือสัมผัส การเขาถึงงาย และรวดเร็วมากขึ้น สงผลใหวัฒนธรรมตะวันตกเขามาในสังคมและวัฒนธรรมไทยอยาง
งายดาย และฝงรากลึกอยางแยกไมออก จากสภาพสังคมในปจจุบันหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของสถาบันครอบครัว
สังคม ผูมีสวนเกี่ยวของทุกระดับ ทั้งครู สถานศึกษา ควรสนับสนุน และสงเสริมการแตงกายพื้นเมืองลานนา กระตุนให
เยาวชนรวมทั้งประชาชนแตงกายพื้นเมืองลานนาในเทศกาลสําคัญตาง ๆ /ในชีวิตประจําวัน และสรางความตระหนักให
ประชาชนทุกภาคสวนเห็นคุณคา และใหความสําคัญตอการแตงกายพื้นเมืองลานนาสอดคลองกับงานวิจัยของ น้ําทิพย
มณฑาทอง (2547) พบวา สถานศึกษาควรกําหนดใหมีวันแตงกายพื้นเมืองสัปดาหละ 1 วัน และกําหนดนโยบายในการ
สงเสริมใหครูแตงกายดวยผาพื้นเมืองลานนา เพื่อเปนแบบอยางแกนักเรียนดวย
3. ดานอาหารพื้นเมืองลานนา พบวา จากสภาพการปฏิบัติที่ไดขอมูลจากผูตอบแบบสอบถาม คือ มีการปฏิบัติ
ดานอาหารพื้นเมืองลานนาอยูในระดับปานกลาง โดยมีการปฏิบัติคือ สง เสริม และปลูก ฝง คา นิย มการรับ ประทาน
อาหารพื้น เมืองลา นนาแกเ ยาวชนในชุม ชน สว นปญหาที่พบ คือ อาหารบางอยางตองใชเวลาทํามาก ทําใหเยาวชนรุน
ใหมใหความสําคัญกับ อาหารจานดว น เพราะรวดเร็ว อีก ทั้ง บางคนยัง ไมเ ขา ใจวา อาหารของคนพื้น เมือ งลา นนามี
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คุณคาอยางไร และอาหารบางอยางสูญหายไป แนวทางแกไขปญหา คือ จัดทําระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อรวบรวมสูตร
อาหารพื้นเมืองลานนา ปลูกฝงคานิยมการรับประทานอาหารพื้นเมืองลานนาแกเยาวชนในชุมชน สงเสริม และกระตุนให
คนในชุมชนรับประทานอาหารพื้นเมืองลานนา พัฒนารูปแบบและรสชาติอาหารพื้นเมืองลานนาใหเปนที่ยอมรับ สงเสริม
การจัดทําสูตรอาหารพื้นเมืองลานนาเพื่อเผยแพรแกผูสนใจ และ ประชาสัมพันธอาหารพื้นเมืองลานนาที่โดดเดนของ
ทองถิ่น สอดคลองกับการศึกษาของ ธเนศวร เจริญเมือง (2544 ข หนา 101) กลาววา ควรมีการรื้อฟนอาหาร และขนม
ทองถิ่นที่สูญหายไป รณรงคใหเห็นคุณคาของดีในทองถิ่น จัดรายการแนะนํา ประกวดการทําอาหารและขนมที่เปนของ
ทองถิ่น และสอดคลองกับงานวิจัยของ น้ําทิพย มณฑาทอง (2547) พบวา ในชีวิตประจําวันของครูทําอาหารพื้นเมือง
รับประทานในครัวเรือนเสมอ รวมทั้งปลูกฝงคานิยมและสนับสนุนใหนักเรียนรับประทานอาหารพื้นเมือง สนับสนุนใหมี
อาหารพื้นเมื องจําหนายในโรงเรียน และสนับสนุนใหมีอาหารพื้น เมืองในกิจกรรมจัดเลี้ยงของโรงเรียน รวมทั้งไดให
แนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมดานอาหารพื้นเมืองวา สถานศึกษาควรจัดทําหลักสูตรและนํามาบูรณาการกับทุกกลุม
สาระ จัดใหมีการสอนทําอาหารพื้นเมืองอยางงายแกนักเรียน
4. ดานดนตรี นาฎศิลป พื้นเมืองลานนา จากขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
การปฏิบัติในการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมลานนา ของตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ดานดนตรี นาฎศิลป
พื้นเมืองลานนา อยูในระดับการปฏิบัตินอย ปญหาที่พบคือ เยาวชนใหความสนใจกับดนตรีสากล ขาดการฝกที่ตอเนื่อง ไม
มีสถานที่และเครื่องดนตรี/อุปกรณ แนวทางแกไข พบวา ควรจัดสถานที่สําหรับฝกสอนอยางจริงจังและตอเนื่อง โรงเรียน
ควรมีการสงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมเกี่ยวกับดานดนตรี นาฎศิลป พื้นเมืองลานนา เชน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรี
นาฎศิลปใหกับเยาวชนไดเรียนรู และหันมาสนใจ โดยการผสมผสานความเปนอดีตและปจจุบันเขาดวยกัน ทําเปนหลักสูตร
สถานศึกษา จัดเปนกิจกรรมเสริม เปนตน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ขวัญนภา สุขคร (2549) กลาววา แนวทางการ
บริหารจัดการของภาครัฐในการธํารงอัตลักษณแหงวัฒนธรรมลานนา ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและตอเนื่อง
เชน การจัดการขอมูลสารสนเทศ การศึกษาคนควาวิจัย การเผยแพรประชาสัมพันธ การทํานุบํารุงรักษาวัฒนธรรม การ
พัฒนาวัฒนธรรม การเปดเวทีและเพิ่มพื้นที่ทางวัฒนธรรมใหกับทองถิ่น เนนกิจกรรมที่สงเสริมคุณคาที่แทจริง เพื่อพัฒนา
จิตวิญญาณ จิตใจ และการอยูรวมกับชุมชนทองถิ่น และสอดคลองกับงานวิจัยของ น้ําทิพย มณฑาทอง (2547) พบวา
โรงเรียนสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนดนตรี นาฏศิลปพื้นเมือง และสนับสนุนใหมีการนําดนตรีพื้นเมืองมาใชใน
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน และสนับสนุนใหจัดตั้งวงดนตรีพื้นเมืองในโรงเรียน และองคกรปกครองทองถิ่นควรสนับสนุน
อุปกรณดนตรีพื้นเมืองลานนา อีกทั้งโรงเรียนควรจัดทําหลักสูตรที่มีเนื้อหาและกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีนาฎศิลปพื้นเมือง
เชน จัดชั่วโมงดนตรี นาฏศิลป เปนตน
5. ดานประเพณี คานิยม และความเชื่อจากขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
การปฏิบัติในการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมลานนา ของตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ดานประเพณี คานิยม
และความเชื่ออยูในระดับการปฏิบัติมาก คือ สงเสริม และกระตุนใหประชาชนเขารวมประเพณีของชุมชนอยางสม่ําเสมอ
สวนปญหา อุปสรรค ไดแก หนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนยังไมใหความสําคัญและไมใหการสนับสนุนเทาที่ควร ขาด
การเอาใจใส แนวทางแกไข คือ สงเสริม และกระตุนใหประชาชนเขารวมประเพณีของชุมชนอยางสม่ําเสมอ ปลูกฝง และ
สงเสริมใหเยาวชนในชุมชนเห็นคุณคาของ ประเพณี คานิยม และความเชื่อของทองถิ่นเผยแพรความรูเกี่ยวกับประเพณี
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คานิยม และความเชื่อของทองถิ่นแกเยาวชน/ประชาชนทั่วไป ภาคสวนที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุนตามบทบาท เชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุนดานงบประมาณ และจัดทําเปนแผนปฏิบัติการประจําป เกี่ยวกับประเพณี คานิยม
ความเชื่อ ของทองถิ่น สอดคลองกับงานวิจัยของ จินตนา สนามชัยสกุล และคณะ (2552) พบวา อําเภอหลมเกาควร
กําหนดนโยบายใหหนวยงานทองถิ่นฟนฟูอนุรักษวัฒนธรรมโดยการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในงานประเพณีตางๆให
โรงเรียนจัดทําหลักสูตรวัฒนธรรมทองถิ่น และสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญนภา สุขคร (2549) พบวา ผูมีอํานาจใน
การกําหนดนโยบาย ตองเนนใหความสําคัญ และเห็นคุณคาความหลากหลายของวัฒนธรรมทองถิ่น กําหนดนโยบายที่มี
ความสอดคลองและความตองการของทองถิ่น เนนการมีสวนรวมในทุกระดับ เชน การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
กลยุทธ แผนวัฒ นธรรม กระบวนการจัดการ การมีสวนรวมในการสรางเครือขายวัฒนธรรม มีสวนรวมในการสราง
จิตสํานึกที่ดี จัดกิจกรรมที่หลากหลายและตอเนื่อง เชน การจัดการขอมูลสารสนเทศ การศึกษาคนควาวิจัย การเผยแพร
ประชาสัมพันธ การทํานุบํารุงรักษาวัฒนธรรม การพัฒนาวัฒนธรรม การเปดเวทีและเพิ่มพื้นที่ทางวัฒนธรรมใหกับ
ทองถิ่น เนนกิจกรรมที่สงเสริมคุณคาที่แทจริง เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณ จิตใจ และการอยูรวมกับชุมชนทองถิ่น รวมทั้ง
สงเสริมการสรางเครือขายวัฒนธรรมที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการดูแลรักษา ฟูมฟกจิตสํานึกของทุกภาคสวนไมวาจะ
เปนภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในทองถิ่นใหเห็นความสําคัญ คุณคา รูจักรัก และหวงแหนวัฒนธรรม
ของตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ น้ําทิพย มณฑาทอง (2547) พบวา ครูสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมตาม
ประเพณีพื้นเมืองลานนา ปลูกฝงคานิยมในประเพณีพื้นเมืองลานนาแกนักเรียน และเผยแพรประเพณีพื้นเมืองลานนาทาง
สื่อมวลชนตางๆ และสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมรวมกับทองถิ่นเพื่อเปนการสงเสริมประเพณีทองถิ่นตามฤดูกาล เพื่อ
ปลูกฝงใหนักเรียนมีจิตสํานึกและภูมิใจในประเพณีทองถิ่นของตัวเอง
ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นบานลานนาของปราชญทองถิ่น: กรณีศึกษาตําบล
ทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา”ผูศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ (Fact Finding) จากผลการศึกษาทั้ง 5 ดาน
คื อ ไดแก 1) ดานภาษาพื้นเมืองลานนา 2) ดานการแตงกายพื้นเมืองลานนา 3) ดานอาหารพื้นเมืองลานนา 4) ดานดนตรี
นาฏศิลปพื้นเมืองลานนา และ 5) ดานประเพณี คานิยม และความเชื่อ เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนสําหรับแนวทางการ
อนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นบานลานนาของปราชญทองถิ่น: กรณีศึกษาตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
จึงไดนํามาเปนขอเสนอแนะเปน 2 ระดับ ดังนี้
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งควรให ก ารสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ตามบทบาท เช น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
สภาวัฒนธรรม และสถานศึกษา เปนตน
2. หนวยงานสวนทองถิ่นควรมีนโยบายที่ชัดเจน เปนรูปธรรม มีกระบวนการดําเนินงานที่เนนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
3. ควรจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระ
4. ควรมีการสรางเครือขายกับองคกร สถาบันการศึกษา ชุมชน วัด และหนวยงานตางๆในการอนุรักษและสืบทอด
วัฒนธรรมพื้นเมืองลานนา
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. ผูบริหารเทศบาลตําบลทุงรวงทอง ควรสงเสริมการจัดตั้งกลุม/ชมรมดานภาษาพื้นเมืองลานนาทั้งในระดับ
หมูบาน และโรงเรียน มีการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษภาษาพื้นเมืองลานนาอยางนอย 3 เดือน/ครั้ง
2. ผูบริหารเทศบาลตําบลทุงรวงทอง ควรรวมมือ/สงเสริม/สนับสนุน ปราชญชาวบาน ชุมชน และโรงเรียน
ในการจั ด ทํา หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาด า นภาษาและวั ฒ นธรรมล า นนา
3. เปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดในการอนุรักษภาษา วัฒนธรรม
ลานนา
4. จัดเวทีเพื่อเผยแพรประเพณี วัฒนธรรมพื้นเมืองลานนาอยางตอเนื่อง เชน เปดเปนขวงวัฒนธรรมรวมกับ
หนวยงาน/องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนตอการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นเมืองลานนา
2. ควรศึกษาเรื่อง บทบาทของสภาวัฒนธรรมกับการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นเมืองลานนา
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการดําเนินการอนุรักษภาษาและวัฒนธรรมพื้นเมืองลานนากับองคกร หรือ
หนวยงานอื่น

กิตติกรรมประกาศ
ขอบพระคุณ ดร.อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร อาจารยที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ และแกไขเครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล คณาจารยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา และปราชญชาวบาน และ
ประชาชน เทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

เอกสารอางอิง
ขวัญนภา สุขคร. (2549). แนวทางการบริหารจัดการของภาครัฐในการธํารงอัตลักษณแหงวัฒนธรรมลานนา
วิทยานิพนธ ค.ม., สถาบันราชภัฎลําปาง, ลําปาง.
จินตนา สนามชัยสกุล และคณะ. (2552). การสืบสานและอนุรักษวัฒนธรรมพื้นบานไทหลมเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ. เพชรบูรณ: มหาวิท
ลัยราชภัฏเพชรบูรณ.
ธเนศวร เจริญเมือง. (2544). 100 ป การปกครองทองถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540 (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: คบไฟ.
น้ําทิพย มณฑาทอง. (2547).การอนุรักษวัฒนธรรมพื้นเมืองลานนาของครูโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 2 อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง. วิทยานิพนธ ค.ม., สถาบันราชภัฎลําปาง,
ลําปาง.
มณี พยอมยงค. (2525). การศึกษาเชิงวิเคราะหวรรณคดีลานนาไทย เรื่อง โคลงอมรา. เชียงใหม:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
1097

เอกสารอางอิง (ตอ)
มณี พยอมยงค. (2529). วัฒนธรรมลานนาไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช.
ลมูล จันทนหอม. (2538). วรรณกรรมทองถิ่นลานนา (พิมพครั้งที่ 4). เชียงใหม: สุริวงศบุคเซ็นเตอร.
สุรสิงห สํารวม ฉิมพะเนาว. (2527). การละเลนของเด็กลานนาไทยในอดีต. กรุงเทพฯ: เจริญวิทยการพิมพ.
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. (2544). คูมือและสื่อการพัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา.

1098

บทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมีองค 8 :กรณีศึกษา พระ
สังฆาธิการ ตําบลบานกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
Buddhist Temple’s Abbots on developing Community by the Noble Eightfold Path
: a case study of Buddhism at Ban-Kad ,Sungmen, Phare Province
ชนะชัย นิราศโศรก 1* และ อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร 2
Chanachai Nilassok1* and Atthasit Muang-in2
35

36

บทคัดยอ
สารนิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคในการศึกษา 3 ประการ ดังนี้ ประการแรก เพื่อศึกษาบทบาทของเจาอาวาสใน
การพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมีองค 8 ประการที่สอง เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนา
ชุมชนตามหลักมรรคมีองค และประการที่สามเพื่อศึกษาขอเสนอแนะตอบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชนตาม
หลักมรรคมีองค ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยพระภิกษุสงฆ ที่จําพรรษาอยูในวัดในตําบลบานกาศ อําเภอสูงเมน
จั ง หวั ด แพร และพุท ธศานิก ชน จํ านวน 7 หมูบา น เพื่ อเปน กลุ ม ตั วอย าง จํ านวน 354 คนโดยมีแ บบสอบถามเป น
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประชากรและไดทําการประมวลผลโดยใชสถิติพื้นฐาน 1.คารอยละ (Percentage) 2.
คาเฉลี่ย (Mean) 3. คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (Ferguson,1981:68) สถิติสําหรับวิเคราะหคุณภาพ
เครื่องมือ การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha –Coefficient) โดยใชสูตรครอนบาค
(Cronbach,1990:160)
จากการวิจัยบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมีองค 8 กรณีศึกษา พระสังฆาธิการ
ตําบลบานกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร พบวามีบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชมตามหลักมรรคมีองค 8 อยูในระดับมากที่สุด
คือ ดานสัมมาสังกัปปะ ดานบทบาทในการพัฒนาชุมชมตามหลักมรรคมีองค 8 อยูในระดับมาก คือ ดานสัมมาสมาธิ
และที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชมตามหลักมรรคมีองค 8 อยูในระดับปานกลาง เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยคือ
ดานสัมมาวายามะ ดานสัมมาอาชีวะ ดานสัมมาสติ ดานสัมมาทิฏฐิ ดานสัมมากันมันตะและที่มีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชมตามหลักมรรคมีองค 8 อยูในระดับนอย คือ ดานสัมมาวาจา
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ความคิ ด เห็ น จากข อ เสนอแนะต า งๆ พบว า พระสั ง ฆาธิ ก ารในตํ า บลบ า นกาศมี อ ายุ ม าก ความรู ท างด า น
การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานมีนอย และขาดประสบการณในการเทศน จึงควรที่จะตองเรียนรูเพิ่มเติมเนื้อหาทางดาน
ทางธรรม และทางโลก ใหมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนพุทธศาสนิกชนตองการใหพระสังฆาธิการจาก
การเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งมองวาเปนการผิดศีล และเปนตัวอยางที่ไมดีแกพุทธศาสนิกชน พระสังฆาธิการสามารถสรางสรรคสิ่ง
ที่ดีงามเพื่อเปนประโยชนกับการพัฒนาชุมชนได
คําสําคัญ :บทบาทการพัฒนาชุมชน หลักมรรคมีองค 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
การที่พระสังฆาธิการมีบทบาทหนาที่ในการปกครองบริหารกิจการคณะสงฆใหเปนไปดวยความสงบเรียบรอย
ปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคมและถูกตองตามพระธรรมวินัยบริหารกิจการคณะสงฆตามอํานาจหนาที่และภารกิจได
จะตองมีหลักธรรมที่สามารถนํามาใชในการบริหารงานคณะสงฆ นั้นคือมรรคมีองค 8 เริ่มที่สัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมา
สังกัปปะดําริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากันมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียร
ชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบ
ซึ่งในปจจุบันจะเห็นไดวา พระสงฆระดับผูปกครองมีขาวในทางที่เสียหายหลายประการ กอใหเกิดความเสียหาย
และมีการปฏิบัติศาสนกิจหนักไปทางดานใดดานหนึ่ง อาจจะไมส อดคลองกับบทบาทหนาที่ข องเจาอาวาสกับความ
ตองการในชุมชน เชน ชุมชนอาจจะตองการใหพระสงฆสงเสริมการศึกษา ฝกอบรมใหกับเยาวชน แตเจาอาวาสบางวัด
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อาจจะเนนไปทางดานการกอสรางวัตถุภายในวัดมากเกินไป ซึ่งในการศึกษาบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน จะ
เปนผลสะทอนใหเห็นความตองการของชุมชน วาตองการจะใหสงเสริมดานไหนบาง ผูทําวิจัยจึงสนในบทบาทหนาที่ของ
เจาอาวาสวามีบทบาทอยางไรบาง โดยใชหลักธรรมมรรคมีองค8 เปนแนวทางในการศึกษาบทบาทของเจาอาวาสในการ
พั ฒ นาชุ ม ชน ซึ่ ง จะได มุ ม มองจากฆราวาสที่ ไ ด รั บ ผลในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยตรงของเจ า อาวาสว า เป น อย า งไร มี
ขอบกพรองควรที่จะแกไขหรือไม หรือควรจะมีวิธีการพัฒนาชุมชนไปทางดานไหนใหเหมาะสมกับสังคมในปจจุบัน
จากเหตุผลสําคัญดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจใครจะศึกษาบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน
ตามหลักมรรคมีองค 8 กรณีศึกษา พระสังฆาธิการ ตําบลบานกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร เพื่อตองการทราบขอมูล
เปนกรณีศึกษาวาในฐานะที่เปนเจาอาวาสไดมีบทบาทในงานการพัฒนาชุมชนอยางไรและในการทํางานของ เจาอาวาส
ยอมตองมีปญหาและอุปสรรคไมนอยในฐานะแกนนําทางความคิดและจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนาชุมชนอาจสรางความ
พอใจและไมพอใจบางกับคนบางกลุมจึงตองมีกุศโลบายและกลยุทธในการแกปญหาเพื่อมุงสูผลสําเร็จในการพัฒนาคน
พัฒนางานของชุมชนใหสําเร็จผลตามเปาหมาย

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมีองค 8
กรณีศึกษา พระสังฆาธิการ ตําบลบานกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมีองค 8
กรณีศึกษา พระสังฆาธิการ ตําบลบานกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
3. ขอเสนอแนะตอบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชนตามหลักมรรคมีองค 8 กรณีศึกษา
สังฆาธิการ ตําบลบานกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร

พระ

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การวิจัย เรื่อง บทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมีองค 8 กรณีศึกษาพระสังฆาธิการ ตําบลบาน
กาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร เพื่อศึกษาบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมีองค 8 เปรียบเทียบ
บทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามมรรคมีองค 8 จําแนกตามเพศ สถานะ อายุ และ
วุฒิการศึกษา และ
ศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตอบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชนตามหลักมรรคมีองค 8 โดยมีการ
กําหนดตัวแปร ดังนี้

1101

ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม
บทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชนกรณีศึกษาพระสังฆาธิการ
ตามหลักอริยมรรคมีองค8 ตําบลบานกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
จํานวน 8 ดาน ประกอบดวย
1.ดานสัมมาทิฏฐิ
2.ดานสัมมาสังกัปปะ
3.ดานสัมมาวาจา
4.ดานสัมมากันมันตะ
5.ดานสัมมาอาชีวะ
6.ดานสัมมาวายามะ
7.ดานสัมมาสติ
8.ดานสัมมาสมาธิ

พระสงฆ
- เจาอาวาส
- พระลูกวัด
ฆราวาส
- พุทธศาสนิกชน
วิธีวิทยาการวิ
จัยานกาศ อําเภอ
ตําบลบ
สูงเมน จังหวัดแพร

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมีองค 8
2. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมีองค 8
3. ขอเสนอแนะตอบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชนตามหลักมรรคมีองค
จํานวน 7 หมูบาน เปนหนวยวิเคราะห โดยผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแกผูนับถือศาสนาพุทธที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ตําบลบานกาศ อําเภอสูงเมน
จังหวัดแพร จํานวน 1,048 หลังคาเรือน 7 หมูบาน 4 วัด ประชากรในเขตตําบลบานกาศ 3,472คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
2.1 คารอยละ (Percentage)
2.2 คาเฉลี่ย (Mean)
2.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (Ferguson,1981:68)
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha – Coefficient) โดยใชสูตรครอนบาค
(Cronbach,1990:160)
4. การวิเคราะหขอมูล
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การหาคุณภาพเครื่องมือการทดสอบความนาเชื่อถือ
นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาที่ใชตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ แลวนําเสนอให
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา รวมถึงโครงสรางของชุดคําถามใหมีความชัดเจน
เขาใจงาย ครอบคุมองคประกอบของตัวแปรอยางครบถวนตามวัตถุประสงคการวิจัย และนําแบบสอบถามที่หาความตรง
เชิงเนื้อหาแลวไปทดลองใช (Try-out) กับพุทธศาสนิกชนที่ไมใชกลุมตัวอยางแตมีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยาง จํานวน 30
คน และนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาความเชื่อมั่น(Reliability)ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีของ ครอนบาค
(Cronbach, 1990 : 202-204) หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89 ซึ่งสามารถใชใน
การเก็บขอมูลได

ผลการศึกษา
1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 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 หมูที่ 1 47 คน
รอยละ 13.27 หมูที่ 2 51 คน รอยละ 14.40 หมูที่ 3 59 คน รอยละ 16.66 หมูที่ 4 53 คน รอยละ 14.97หมูที่ 5 50 คน รอยละ
14.12 หมูที่ 6 46 คน รอยละ 12.99 หมูที่ 7 48 คน รอยละ 13.59
2. บทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมีองค 8
จากการศึกษาพบวา มีบทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.24) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชมตามหลักมรรคมีองค 8 อยูในระดับมากที่สุด คือ ดาน
สัมมาสังกัปปะ ( X =3.92) ดานบทบาทในการพัฒนาชุมชมตามหลักมรรคมีองค 8 อยูในระดับมาก คือ ดานสัมมาสมาธิ(
X =3.50) และที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชมตามหลักมรรคมีองค 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) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ดานสัม มาทิฏ ฐิอยูในระดับปานกลาง ( X =3.24) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแ กการเทศนาสั่ง สอนแก
ประชาชนโดยทั่วไปใหตั้งอยูในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเปนประจํา(วันพระ) รองลงมาไดแก การเปนครูชวยสอน
วิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาตางๆตลอดจนสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธและคาเฉลี่ยต่ําสุดคือการจัดตั้งหองสมุด
ภายในวัดเพื่อประโยชนในการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรและประชาชน
ดานสัมมาสังกัปปะอยูในระดับมากที่สุด ( X =3.92) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก การสงเสริมการจัดงาน
ประเพณี ใ นวั น สํ า คั ญ ๆ เช น วั น วิ ส าขบู ช า เทศน ม หาชาติ ฯลฯรองลงมาได แ ก ออกกฎ ระเบี ย บข อ บั ง คั บ ต า งๆแก
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พุทธศาสนิกชน เชนการหามเลนการพนัน หามดื่มสุราภายในบริเวณวัดและคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การจัดหาหนังสือไหวพระ
สวดมนตเพื่อรักษาศีลธรรมไวเพียงพอ
ดานสัมมาวาจา ( X =2.46) อยูในระดับนอย โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกการแกไขปญหาเพื่อยุติเหตุความ
ขัดแยง หรือลงโทษปญหาที่เกิดขึ้นภายในวัด รองลงมาไดแก ใหคําปรึกษา แนะนํา พระภิกษุสงฆ-สามเณรและประชาชน
เมื่อเกิดปญหาในทุกๆดานและคาเฉลี่ยต่ําสุดคือจัดหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลและอบรมประชาชนในหลักของ
ศีลธรรม
ดานสัมมากัมมันตะอยูในระดับปานกลาง( X 2.68) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก บริหารจัดการกิจการของ
วัด เชน บัญชี รายรับ-รายจายใหเปนไปดวยดีรองลงมาไดแกควบคุมดูแลการกอสรางถาวรวัตถุภายในวัดและที่พักสงฆ
เปนไปดวยความเรียบรอย และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือพัฒนาพื้น ที่ของวัดใหเปนลานวัด ลานใจ ลานกีฬาของเยาวชนและ
ประชาชน
ดานสัมมาอาชีวะ ( X =3.40) อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกไมมีการเกี่ยวของกับสิ่ง
เสพติดทั้งหลาย รองลงมาไดแก วางตัวอยางเหมาะสมไมเบียดเบียนสิ่งที่ทําใหประชาชน สามเณร พระสงฆ เดือดรอน มี
และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ มีการเชิญผูเชี่ยวชาญมาเปนผูฝกสอนอาชีพแกประชาชนหรือ ใหสถานที่ในการจัดอบรมใหความรู
ดานสัมมาวายามะ ( X =3.46) อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก มีการสงเสริมจัดทําสวด
วัตรเชา วัตรเย็น ทุกวันและประชาชนมีโอกาสเขารวม และ สงเสริมใหมีการทําบุญในเทศกาลของทุกเดือน หรือ ประเพณี
วัฒนธรรมตางๆ เชน วันพระ วันสําคัญตางๆ รองลงมาไดแก มีการบริจาคปจจัยในการบูรณะโบราณสถานและวัตถุและ
สถานที่ในชุมชนที่ตองการความชวยเหลือและคาเฉลี่ยต่ําสุดคือมีการอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ ในชุมชนใหคงอยู
กับพระพุทธศาสนา
ดานการสัมมาสติ ( X =3.36) อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกรับรูและเรียนรูสิ่งตางๆ
อยางถูกตอง ไมบิดเบือนดวยอดติโดยมีการวิเคราะหพิจารณาอยางถูกตองตามความจริงและ สามารถถายทอดความรู
หรือเทศนใหธรรมะ ตลอดจนขอมูลขาวสารตางๆ อยางมีประสิทธิภาพเขาใจงายรองลงมาไดแก สามารถนําความรูมา
ประยุกตใช เพื่อใชในการแกปญหาและสรางสรรคสิ่งที่ดีงามและคาเฉลี่ยต่ําสุดคือจัดการ ดําเนินการ ทํากิจใหสําเร็จฉลาด
ในวิธีการที่จะนําไปสูจุดหมาย และทํางานรวมกับผูนําชุมชน
ดานสัมมาสมาธิ ( X =3.50) อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกใหความรู แนวคิด เกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตในสังคมอยางไมประมาท เชน เทศนในวาระตางๆ รองลงมาไดแกบูรณาการหลัก ศีล สมาธิ ปญญา กับการใช
ในชีวิตประจําวัน โดยมีการประยุกตใชใหเขากับปจจุบัน และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือสามารถควบคุมอารมณใหสงบได ไมวาจะ
เจอสถานการณที่วุนวาย ยอมรับฟงเหตุผลของผูอื่น

สรุปผลและอธิปรายผล
บทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมีองค 8 กรณีศึกษา พระสังฆาธิการ ตําบลบานกาศ อําเภอสูง
เมน จังหวัดแพร พระสังฆาธิการไดมีการตั้งกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ใหพุทธศาสนิกชนไดปฏิบัติ เมื่ออยูภายในบริเวณวัด
หามมีการสูบบุหรี่ หามมีการเลนการพนัน อบายมุข ทุกชนิด เพื่อไมใหเปนตัวอยางที่ไมดีแกเยาวชน ทางวัดไดมีการปฏิบัติ
ธรรม รั ก ษาศี ล ในวั น สํ า คั ญ ต า งๆ ทางพระพุ ท ธศาสนา และวั น พระ มี ก ารจั ด เตรี ย มหนั ง สื อ สวดมนต ไ ว ใ ห แ ก
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พุทธศาสนิกชน อยางเพียงพอ และทั้งนี้ทางวัดไดมีการสงเสริมการจัดประเพณีวันสําคัญตางๆ เชน วันวิสาขบูชา วันลอย
กระทง สวดมนตขามป อยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระพีระพล ปภากโร (สุขอาษา) (2550 : 25)
ทําการศึกษาเรื่อง บทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาวัดและพัฒนาชุมชน ของวัดอาวุธวิกสิตาราม และวัดสรอยทอง ผล
การศึกษาพบวา พระราชปริยัติวิมล (ทองดี ฐิตายุโก) เจาอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม และพระเทพปริยัตยาจารย (จัด โกวิ
โท) เจาอาวาสวัดสรอยทองมีภาวะการเปนผูนําในการบริหารจัดการวัด และบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมได
ประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เพราะทั้งสองทานนี้มีบุคลิกลักษณะนาเลื่อมใส คือ มีเมตตาบารมีสูงมาก ใหโอกาส
พระภิ กษุ แ ละสามเณร ไดศึ กษาเล าเรีย นจนมีโ อกาสจบการศึ กษาระดับ สู ง สุ ด ท านทั้ง สองมีม นุษ ยสัม พัน ธ ดีม าก มี
วิสัยทัศนอันกวางไกล สรางแรงบันดาลใจใหกับนักเรียน และครูอาจารย ในสํานักเรียน โดยมีกองทุนเพื่อการศึกษาทุก
ระดับชั้นเรียน ไดมีการพัฒนาวัดจนไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณตางๆ จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
บทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมีองค 8 กรณีศึกษา พระสังฆาธิการ ตําบลบานกาศ อําเภอสูง
เมน จังหวัดแพร ดานสัมมาสติ มีบทบาทระดับ ปานกลาง โดยสามารถมีสติคิดพิจารณาในการดําเนินไดอยางถูกตอง มี
วิสัยทัศนในการพัฒนาโดยการใชเหตุและผล จัดการดําเนินการ ใหสําเร็จรวมถึงนําความรูที่มีมาประยุกตแกไขสรางสรรค
สิ่งที่ดีงามได แตเนื่องจากพระสังฆาธิการในตําบลบานกาศ สวนใหญมีพรรษาเยอะ วุฒิการศึกษาอยูในระดับปานกลาง จึง
ทําใหการถายทอดความรูขาวสารตางๆ บางครั้งเกิดขอผิดพลาด ไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ พระครูสาครธรรม
ประสิทธิ์(2554 : 31) ที่ทําการวิจัยเรื่องหลักธรรมมรรคมีองค 8 ของเจาอาวาสวัดในเขตปกครองอําเภอเมืองสมุทรสาคร
ผลการศึกษา ดานสัมมาสติ พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมมรรคมีองค 8 ของเจาอาวาสวัดในเขตปกครองอําเภอ
เมืองสมุทรสาครดานสัมมาสติระลึกชอบโดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมีความสอดคลองไปในทางเดียวกันเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยสูงที่สุดเรื่องทาน
มีสติรูตัวอยูวาทานกําลังทําอะไรอยูรองลงมาเรื่องทานมีสติรูวาสิ่งนี้ดีควรทําตํ่าสุดเรื่องทานมีสติรูวาสิ่งนี้ไมดีไมควรทํา
จากแบบสอบถามทั้ ง หมด 354 ฉบั บ มี ผู ต อบแบบสอบถามข อ เสนอแนะ จํ า นวน 88 คน ร อ ยละ 24.85
ของแบบสอบถาม พบวา
ดานสัมมาทิฏฐิ พระสังฆาธิการในตําบลบานกาศมีอายุมาก ความรูทางดานการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานมี
นอย และขาดประสบการณในการเทศน จึงควรที่จะตองเรียนรูเพิ่มเติมเนื้อหาทางดานทางธรรม และทางโลก ใหมากยิ่งขึ้น
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนสงเสริมใหพระเขาไปปฏิบัติหนาที่การเรียนการสอนทางดานศีลธรรมตามโรงเรียน
ตางๆ ของชุมชน อยางนอย 1 ครั้ง /สัปดาห
ดานสัมมาสังกัปปะ ภายในวัดควรจะมีการจัดระเบียบในเรื่องของกฏระเบียบกติกาขอตกลงในการกระทําความผิดของ
พระสงฆและสามเณรอยางเครงครัด จํานวนหนังสือการทําวัตรสวดมนต มีจํานวนไมเพียงพอตอพุทธศาสนิกที่เขามารวม
สวดมนต ควรทําการจัดหาหนังสือสวดมนตเพิ่มเติมใหพอเพียงตอจํานวนพุทธศาสนิกที่เขารวมในการสวดมนตแตละครั้ง
การประชาสัมพันธในการทํากิจกรรมของวัดยังไมทั่วถึง ทําใหบางครั้งพุทธศาสนิกขาดโอกาสในการเขารวมกิจกรรมแตละ
ครั้ง
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ดานสัมมาวาจาพระสังฆาธิการใชวาจาในการพูดในสถานการณที่ไมสุภาพ การพูดจะไปในลักษณะเอาแตใจ
ตนเอง ซึ่งทําใหพุทธศาสนิกคิดวา เปนการใชคําพูดที่ไมมีความเหมาะสม
ดานสัมมากัมมันตะภายในวัดมีความขัดแยง ไมสนับสนุนสงเสริมการกีฬาในวัดการใชพื้นที่ภายในวัดในการจัด
กิจกรรมไมสะดวกและไมไดรับความรวมมือจากพุทธศาสนิกชนอยางเต็มที่ วัดไมคอยมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพราะ
พระเณรสวนมาก จะบวชชั่ว คราว และวัด ไมไ ดจัด ระเบียบในเรื่องของสภาพแวดลอมภายในวัด ใหเ หมาะสมตอการ
ประกอบศาสนพิธี
ดานสัมมาอาชีวะ พุทธศาสนิกชนตองการใหพระสังฆาธิการจากการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งมองวาเปนการผิดศีล 5 และ
เปนตัวอยางที่ไมดีแกพุทธศาสนิกชน
ดานสัมมาวายามะ การสงเสริมการอนุรักษโบราณวัตถุ โบราณสถานในชุมชนยังไมยั้งยืน และเอกสารตําราทาง
วัฒนธรรมยังอยูในสภาพการที่ใชงานไมได
ดานสัม มาสติ การดําเนินการในงานพิธีตางๆ ยังยึดติดในความคิดของพระสัง ฆาธิการมากเกิน ไป ขาดการ
เชื่อมโยงเครือขายความรู ในการถายทอดความรูตางๆ ที่ไดรับรูมา ยังมีรายละเอียดไมครอบคลุมกับปญหาที่ตองการ
แกไข พระสังฆาธิการสามารถสรางสรรคสิ่งที่ดีงามเพื่อเปนประโยชนกับการพัฒนาชุมชนไดในบางโอกาส
ดานสัมมาสมาธิพระสังฆาธิการไมสามารถที่จะควบคุมอารมณของตนเองได เมื่อเจอเหตุการณที่วุนวาย และไม
มีการบูรณาการหลักของศีล สมาธิ ปญญา เพื่อการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษา บทบาทของเจาอาวาสในการพัฒนาชุมชน ตามหลักมรรคมีองค 8 กรณีศึกษาพระสังฆาธิการ ตําบล
บานกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพรผูศึกษามีขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไปดังนี้
1. ควรแยกทําการวิจัยเชิงลึกตามวัตถุประสงคของแตละเรื่อง เชน เรื่องคุณลักษณะหรือคุณสมบัติความเปนผูนํา
ของเจาอาวาสตอการพัฒนาวัดเปนศูนยกลางชุมชน หรือ เรื่องแนวทางการบริหารและการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลาง
ชุมชนของเจาอาวาส หรือเรื่องปจจัยที่ชวยสงเสริมดานการบริหารและการจัดการวัดใหเปนศูนยกลางชุมชนของเจาอาวาส
2. ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบทั้งในเรื่องคุณลักษณะหรือคุณสมบัติความเปนผูนํา แนวทางการบริหารและการ
พัฒนาวัดและปจจัยที่ชวยสงเสริมการบริหารและการจัดการวัดใหเปนศูนยกลางชุมชนระหวางเจาอาวาสที่วัดนั้นๆ ตั้งอยู
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบสังกัดหมูบานที่พุทธศาสนิกที่สังกัดอยู เพื่อไดทราบบทบาทของพระสังฆาธิการในการ
พัฒนาชุมชน ของแตละหมูบานเพื่อเปนการพัฒนาชุมชนใหถูกแนวทาง

กิตติกรรมประกาศ
วิจัยฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดี จากความเมตตาอนุเคราะหอยางดียิ่งของ ดร.อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร อาจารยที่
ปรึกษา ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําระหวางการทําวิจัยดวยความเอาใจใสเปนอยางดียิ่งและยังชวยเหลือตรวจทาน
ปรับปรุงแกไข ทําใหสารนิพนธฉบับนี้บรรลุความสําเร็จอยางสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาส
นี้
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ขอขอบพระคุณ ดร.พงษสนิท คุณนะลา ดร.วีระ เลิศสมพร รองศาสตราจารยอุดม สุวรรณกาศ ที่กรุณาเปน
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของเครื่องมือวิจัย ตรวจทานความถูกตองและพิจารณาความตรง
เชิง
เนื้อหาของแบบสอบถาม ทําใหเครื่องมือวิจัยมีคุณภาพ สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล
ขอขอบพระคุณผูบริหารและเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลบานกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ในการ
ดําเนินการทดลองใชเครื่องมือ และเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยในครั้งนี้ขอขอบพระคุณพระสงฆ และพุทธศาสนิกชน ใน
ตําบลบานกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงทุกทาน ไดมาซึ่งขอมูลงานวิจัยใน
ครั้งนี้
ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน ในคณะบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา นโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เปนกําลังใจและใหความชวยเหลือตลอดระยะเวลาดําเนินการวิจัย ทําใหงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวง
ไดดวยดี
ประโยชนและคุณคาของวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณแดบิดามารดา ครูบาอาจารย ตลอดจน
ผูมีพระคุณทุกทาน
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการชุมชุนนิเวศอยางยั่งยืนของตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหมเทานั้น เนื่องจากพื้นที่นี้ไดรับการยกยองใหเปนชุมชนเชิงนิเวศตนแบบของจังหวัดเชียงใหม โดยใชเครื่องมือ คือ
เอกสารการจัดการของชุมชนออนใตและการสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการชุมชนเชิงนิเวศ ซึ่งไดแก
ผูนําทองที่ (กํานัน/ผูใหญบาน) ผูนํา ประชาคมหมูบาน/ตําบล จํานวนประชากรทั้งหมดจํานวน 20 คน โดยการสัมภาษณ
เจาะลึกแบบตัวตอตัว โดยวิเคราะหเนื้อหาเชิงบรรยายและสรุปตามขอเท็จจริง จากการศึกษาพบวาสภาพการจัดการ
ชุมชนมีกิจกรรมรักษาปาชุมชน ปลูกผักสวนครัวอินทรีย นําเศษใบไมไปทําปุย ปุยอินทรีย มีการคัดแยกขยะขาย รีไซเคิล
เศษอาหารไปทําปุยหมัก การอบรมเยาวชนใหเยาวชนไดสืบทอดกิจกรรม ประเพณีตางๆในชุมชน และการจัดหมวดหมูให
ชาวบานรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย แบงหนาที่ตามกลุมที่ตนเองสนใจ ตามที่ตนเองถนัด และจูงใจชาวบานให
เขามามีสวนรวมกับโครงการชุมชนนิเวศ และมีผูนําเปนผูควบคุมในการบริหารกิจกรรมตางๆ เพื่อใหสําเร็จตามแผนที่วาง
ไว เพื่อสรางชุมชนใหเปนชุมชนเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
คําสําคัญ : การจัดการชุมชน ชุมชนเชิงนิเวศอยางยั่งยืน
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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 ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–2559 ไดจัดทําขึ้นในชวงเวลาที่ประเทศไทยตอง
เผชิญกับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางรุนแรง
กวาชวงที่ผานมา จึงทําใหทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานํา
ทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพื่อให
การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 จึงเปนการนําภูมิคุมกันที่มี
อยู พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเป น
ธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการ
ผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกัน ยังจําเปนตองบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตหลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในสังคมไทย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ออนไลน)
ชุมชนนิเวศ (Eco – Village) ใหความสําคัญกับการพัฒนาดานตาง ๆ ดังนี้ ดานจิตวิญญาณ : เปาหมายชีวิตของ
คนในชุมชนไมไดอยูที่การสั่งสมความมั่งคั่ง อํานาจ และสถานะทางสังคม หากแตอยูที่การแสวงหาความสุข ความสงบ
ทางใจ การทํ า บุ ญ สุ น ทาน มี ค วามสมดุ ล ระหว า งการแสวงหาประโยชน ส ว นตนและประโยชน ส ว นรวม ด า น
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นิเวศวิทยา : ประชาชนมีวิถีชีวิตที่สอดคลองกลมกลืนกับระบบธรรมชาติ ดิน น้ํา ปา อากาศไดรับการทนุถนอมใหอุดม
สมบู ร ณ สะอาดจากมลภาวะต า งๆ วิ ถี ชี วิ ต การผลิ ต ของชุ ม ชนไม เ พิ่ ม ภาวะโลกร อ นให สู ง ขึ้ น ชุ ม ชนมี ก ารจั ด ระบบ
หมุนเวียนทรัพยากรมาใชใหมอยางจริงจัง ดานวัฒนธรรม : ชาวบานมีความภูมิใจในวัฒนธรรมของชุมชน รูรากเหงาของ
ตนเอง ประเพณีวัฒนธรรมดั้ง เดิม ไดรับการรักษาและสื บสาน อยางมีวิจารณญาณ คนรุนเกา รุนกลาง รุน ใหม เขา
ใจความเปนมาของชุมชน เขาใจสภาพปจจุบัน และมีวิสัยทัศนที่จะกาวรวมไปสูอนาคตดวยกัน ดานการเมือง : ชาวบานมี
สวนรวมในการตัดสินอนาคตของชุมชนรวมกัน ทั้งชนิดที่เปนทางการ เชน ผานกลไกของการเมืองทองถิ่น และไมเปน
ทางการ เชน กลไกทางจารีตประเพณี การตั้งสมภารเจาวัด การรับฟงคําสอนของคนเฒาคนแกที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น
เปนตน เมื่อมีปจจัยภายนอกที่มากระทบความเปนไปของชุมชน ชาวบานจะไดรับขาวสารอยางรอบดาน และมีสิทธิมีเสียงที่
จะพิจารณาวาจะรับหรือปฏิเสธอยางแทจริง ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิที่จะกําหนดวาจะใชทรัพยากรอยางไร การสราง
โรงงาน โครงการบ า นจั ด สรร การเป ด ศู น ย ก ารค า ฯลฯ ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากชุ ม ชนทั้ ง หมด
ด า น
เศรษฐกิ จ : เศรษฐกิ จ เป น ส ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต และสิ่ ง แวดล อ ม มิ ใ ช ว า สิ่ ง แวดล อ มเป น ส ว นหนึ่ ง ของระบบเศรษฐกิ จ
เกษตรกรรมปลอดสารพิษและงานหัตถกรรมเปนพื้นฐานหลักทางเศรษฐกิจ ถาในชุมชนมีการอุตสาหกรรม ควรเปน
อุตสาหกรรมที่สงเสริมงานดานการเกษตร ชาวบานมีการรวมกลุมกันแบบสหกรณ ทั้งในดานการซื้อและการขายเพื่อลด
การเอารัดเอาเปรียบของพอคาคนกลาง การผลิตเนนการซื้อขายในชุมชน และในทองถิ่นใกลเคียงเปนหลัก แทนการผลิต
เพื่อสงออกไปในที่ไกลๆ ดานเทคโนโลยี : ประชาชนรูจักตอรองกับโลกสมัยใหม เชน การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ไม
ทํ า ร า ยสิ่ ง แวดล อ ม เป น เทคโนโลยี ที่ ใ ช พ ลั ง งานทางเลื อ กแทนพลั ง งานหลั ก ซึ่ ง มี อ ยู จํ า กั ด น อ ยลงเรื่ อ ยๆ ด า น
การศึกษา : ประชาชนมีความรูเทาทันวัฒนธรรมบริโภคนิยมที่ไหลบาเขามาจากโลกสมัยใหม รูเทาทันสื่อ (Media Literacy)
เขาใจและหวงแหนระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณของทองถิ่น (ECO-Literacy) ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรของ
การศึกษาทองถิ่น เพื่อใหเยาวชนรักและภูมิใจในภูมิปญญา วัฒนธรรม ระบบนิเวศ วิถีชีวิตและประเพณีของทองถิ่น
เยาวชนพรอมที่จะอยูในชุมชน และสรางสรรคชุมชนใหนาอยูยิ่งๆขึ้นไป ดานความเปนธรรมทางสังคม : ชองวางระหวาง
รายไดและการเปนเจาของทรัพยสินของคนในชุมชน ไมมากจนเกินไป ชุมชนมีกลไกที่กอใหเกิดการแบงปนชวยเหลือซึ่งกัน
และกันในชุมชน เพื่อใหทุกคนอยูรวมกันดวยความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ (กรอบแนวคิด การขับเคลื่อน “ชุมชน
นิเวศ”(ECO Village), ออนไลน)
บริบทของเมืองเชียงใหมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การคา และ
การลงทุน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรที่ยายถิ่นฐานเขามาในพื้นที่ ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคม
ดังกลาว ไดสงผลใหจังหวัดเชียงใหมกําลังประสบพื้นที่แหลงทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายเริ่มลดลง เสื่อมโทรม ไม
เพียงพอตอความตองการ บางพื้นที่มีการบุกรุกทําลายปาและพื้นที่ปาตนน้ํา ในขณะที่ปญหาดานการการเปลี่ยนแปลง
ดานสังคม ภูมิปญญาพื้นบานและวัฒนธรรมทองถิ่นในหลาย ๆ พื้นที่เริ่มสูญหาย ขาดการสงเสริมใหเยาวชนคนรุนใหมเขา
มาสืบทอด จึงทําใหจังหวัดเชียงใหมตองวางยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง ดานเศรษฐกิจในการสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชากรอยูดีมีสุขบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานและสิ่งแวดลอมที่สมบูรณและยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการเขาถึงขอมูลและพัฒนาองคความรู เพื่อการ
บริหารเชิงปองกัน ปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิตและการบริโภคใหเกิดความยั่งยืน ควบคูกับการรื้อฟนภูมิปญญาทองถิ่น
ในการจัดการฐานทรัพยากรของตนเองและสรางทางเลือกของการพัฒนาบนความหลากหลายทางชีวภาพและความ
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หลากหลายทางวัฒนธรรม ที่สะทอนถึงความเขมแข็งและภูมิปญญาของชุมชนทองถิ่น โดยในลําดับตอไปจังหวัดจะ
ดําเนินการจัดทําแนวทางการดําเนินงาน หรือแผนแมบทในการจัดตั้งตําบลนาอยู (Eco Village) เพื่อใชสําหรับจัดทําชุมชน
ตนแบบเชิงนิเวศของจังหวัดเชียงใหมในทั้ง 25 อําเภอตอไปในอนาคต
ซึ่งตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เปนชุมชนโบราณอายุกวา 600 ป และเปนตําบลขนาดเล็ก
ดานทิศตะวันออกของเชียงใหม ดวยลักษณะเดนหลายประการของตําบลนี้ จึงไดรับการคัดเลือกใหเปนพื้นที่ชุมชนนิเวศ
ตนแบบของจังหวัดเชียงใหม โดยมีสภาพภูมิอากาศประเทศเปนพื้นที่ราบทามกลางหุบเขา 11 หมูบานของชุมชนแหงนี้
บรรยากาศรมรื่นดวยตนไมตลอดสองขางทางเขาหมูบาน มีโครงการพัฒนาพื้นที่หวยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมออน รายลอมดวยทุงนาสีเขียว สะทอนถึงการเปนวิถีเกษตรกรรมและระบบนิเวศที่อุดม
สมบูรณ ซึ่งเปนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ที่ไดจัดทําโครงการแผนแมบทการพัฒนาเชียงใหม เพื่อพัฒนา
ชุมชนตามกระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ ที่มุงเนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ยังมีความพรอม และยินดีที่จะสรางสรรคชุมชนใหเปนชุมชนเชิงนิเวศ อีกทั้ง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลออนใต ไดมียุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปสูความยั่งยืนและยุทธศาสตรการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศอยาง
ยั่งยืน(เมืองนาอยู: เชียงใหมพลิก 25 อําเภอสูชุมชนนิเวศยั่งยืน ปน “ออนใต” โมเดลตนแบบ Eco Village, ออนไลน) ดังนั้น
งานวิจัยนี้ผูวิจัยมุงเนนที่จะศึกษาสภาพการจัดการชุมชนเชิงนิเวศในเขตชุมชนตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
ในการวิจัยครั้งนี้ไดตั้งสมมติฐาน คือ ผูนํามีบทบาทตอการจัดการชุมชนเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของตําบลออนใต
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมในระดับมาก

กรอบแนวคิด
1. กิจกรรมในชุมชน
- แผนปลูกปา
- การรีไซเคิล
- การอบรมเยาวชน
- ความสัมพันธระหวางกัน
2. การบริหารทั่วไป
- การวางแผน
- การจัดองคการ
- การจูงใจ
- การควบคุม

สภาพการจัดการชุมชนเชิงนิเวศอยาง
ยั่ ง ยื นข องตํ า บล ออนใต อํ า เภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
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วิธีวิทยาการวิจัย
ในการศึกษาตามวัตถุประสงค เพื่ออธิบายใหเห็นสภาพการจัดการชุมชนเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของตําบลออนใต
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยใชเครื่องมือ คือ เอกสารการจัดการของชุมชนออนใต การสัมภาษณเชิงลึก (InDepth

Interview) กับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการชุมชนเชิงนิเวศ ของตําบล ออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัด

เชียงใหม ซึ่งไดแก ผูนําทองที่ (กํานัน/ผูใหญบาน) จํานวน 11 คน ผูนําประชาคมหมูบาน/ตําบล จํานวน 9 คน จํานวน
ประชากรทั้งหมดจํานวน 20 คน การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Context Analysis)

ผลการศึกษา
สภาพการจัดการชุมชนเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของตําบล ออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม พบวา ชุมชน
ตําบลออนใตไดมีกิจกรรมในชุมชน กิจกรรมรักษาปาชุมชน โดยความเปนมาการจัดตั้งปาชุมชนปาชุมชนดอยหวยโปง บาน
ปาตึง ในอดีตเปนปาที่อุดมสมบูรณมีตนไมขนาดใหญอยูเป นจํานวน มากเชนไมประดู เป นตน (ดอยกิ่วดู) และเปนปาที่
ใกลบานเปนแหลงทํามาหากินของคนในชุมชนอีกแหง หนึ่ง ปจจุบันจัดวาเป นปาที่เสื่อมโทรมหาตนไมขนาดใหญนั้นไมมี
เลย ตอมาในป 2549 นายสมศักดิ์ วงคแกวแปง ผูใหญบาน จึงไดประชุมหารือกับชาวบานวาขอผืนปาดอยหวยโปงไวเปน
ปาชุมชน โดยใหชุมชนรวมกันรักษาเพื่อใหปาไดกลับมาอุดมสมบูรณอีกครั้ง ชาวบานก็เห็นดวยและไดรางกฎระเบียบการ
ดูแลรักษาปารวมกัน ตั้งคณะกรรมการปาชุมชน และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และพันธุไม จากภาครัฐ เชน จาก
ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ 1 (เชียงใหม) ตั้งแตป 2549 จนถึงป 2552 เทศบาล ตําบลออนใตและตอมาไดมีองคกร
เอกชนคือ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) สาขาเชียงใหม เขามาสนับสนุนอีกทางหนึ่ง รวมกับวัดและชุมชน การ
ดูแลรักษาปาชุมชน ปจจุบันชุมชนไดกําหนดใหทุกคนไดมีสวนรวม โดยไดแบงพื้นที่โดยรอบปา ชุมชนใหกลุมหมวดตาง
จํานวน 13 หมวด แบงพื้นที่กันดูแล ทําแนวกันไฟ ปละ 1 ครั้ง ปลูกปาเสริม 1-2 ครั้ง/ ป หรือวันสําคัญตางๆ ชุมชนและ
คณะกรรมการจะตองมีบทบาทสําคัญในการดูและปาชุมชนแหงนี้ โดยการชวยเหลือตรวจสอบเปนหูเปนตาคนที่เขาบริเวณ
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 ชวงเวลาที่ชาวบาน มักจะเขาไปเก็บเห็ดหาอาหารปาเปน
ชวงฤดูฝน
2. เปนแหลงเชื้อเพลิง เนื่องจากเปนปาไมที่ใกลบานชาวบานมักจะเขาไปเก็บเศษไม ปลายไมแหงๆ หรือไมยืนตนที่
ตายแลว ตลอดจนไมที่โคนลมหรือหักลงมาจากแรงลม เพื่อนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในการหุงอาหาร ในครัวเรือน แตตอง
ไดรับการอนุญาตจากคณะกรรมการปาชุมชนเสียกอน
3. เปนแหลงสมุนไพร จากสภาพปาชุมชนปจจุบันก็ยังมีสมุนไพรที่ยังมีอยู เชน ตนมะเขือแจดิน จุงจา ลิง กระชาย
เครือแขงมา ฮอสะพายควาย และกลวยไมชนิดตาง ๆ
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4. เปนแหลงปลอยสัตวเลี้ยง ในชวงฤดูการทํานาและฤดูการเก็บเกี่ยวพืชขาว ในชวงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
ธันวาคม ของทุกป ชาวบานจะนําสัตวเลี้ยงเขาไปปลอยในปาเพื่อปองกันการไปรบกวน พืชผลทางการเกษตรของชาวบาน
กฎระเบียบขอบังคับปาชุมชนดอยหวยโปง ซึ่งชุมชนไดตั้งกฎขอบังคับขึ้น เพื่อใหมีการจัดการไดงายขึ้น
โดยมีขอบังคับ ดังตอไปนี้
1. กฎระเบียบของปาชุมชนดอยหวยโปงนี้ คณะกรรมการรวมกันรางกฎระเบียบออกประกาศบังคับใช เป นกฎขอ
หาม ดวยความเห็นชอบของคนในชุมชน
2. ปาชุมชนดอยหวยโปงมีคณะกรรมการปาชุมชน / คณะกรรมการหมูบาน / ชุมชนดูแลรักษารวมกัน
3. หามเขาไปตัดไมในพื้นที่ปาชุมชนดอยหวยโปง โดยมิไดรับอนุญาต เด็ดขาด
4. หากผูใดมีความจําเปนตองการเขาไปตัดไมในพื้นที่ปาชุมชน จะตองไดรับอนุญาตและไดรับความ เห็นชอบจาก
คณะกรรมการปาชุมชนกอนทุกครั้ง
5. ผูใดเขาไปหาผลประโยชน ในพื้นที่เขตปาชุมชน โดยไมไดรับอนุญาต จะมีโทษปรับตามระเบียบขอหามปา
ชุมชนของหมูบา น
6. การกระทําใด ๆ อันเกิดความเสียหายแกปาชุมชน โดยไมไดรับอนุญาต มีโทษปรับตามระเบียบขอ หามปา
ชุมชนของหมูบาน
7. ถามีผูใดเขาไปตัดไมในพื้นที่ปาชุมชนดอยหวยโป ง จะตองถูกปรับเปนเงินมูลคา 1,000 บาท ตอ นิ้ว / ฟุต
8. หากพบการกระทําผิดจากการเผาปา จะตองถูกปรับตามระเบียบ คิดเปนเงิน ตารางเมตรละ 1,000 บาท /
ครั้ง
9. ผูใดเคลื่อนยายทําลาย กลวยไม สมุนไพร และพืชพันธุตางๆ อันที่เปนสิ่งหวงหามของปาชุมชนดอย หวยโปง
จะตองถูกปรับเปนเงิน 1,000 บาท / ครั้ง
10. หามลาสัตวทุกชนิดภายในเขตปาชุมชนแหงนี้ ผูใดฝาฝ นจะตองถูกปรับเป นเงิน 1,000 บาท / ครั้ง (องค
ความรูชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบานปาตึง ม.7 ต.ออนใต อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม
การดูแลรักษาปา โดยมีการดูแลและจัดการดังนี้
1. การจัดเวรยามดูแลปา กลุมผูนําคณะกรรมการหมูบานจะผลัดเปลี่ยนกันไปทําหนาที่คอยดูแลการลักลอบตัด
ไมในเวลากลางคืน คืนละ 2 คน สําหรับในตอนกลางวัน ชาวบานทุกคนจะชวยกันสอดสองดูแลการลักลอบขโมยปาใน
พื้นที่ดังกลาว
2. การทําแนวกันไฟรอบพื้นที่ปาชุมชน ชวงกอนถึงฤดูไฟปาประมาณเดือนธันวาคมหรือเดือนมกราคม กรรมการ
หมูบานแตละคนและลูกบานที่ตนเองรับผิดชอบจะไปชวยกันทําแนวกันไฟรอบพื้นที่ปาชุมชน
3. ทําความสะอาดพื้นที่บริเณปาชุมชน ซึ่งจะทําในชวงเดือนเดียวกับการทําแนวกันไฟ เพื่อเปนการลดเชื้อเพลิงใน
พื้นที่ปา และมีการตัดแตงกิ่งไมที่ถูกภัยธรรมชาติลมอยูนําไปใชประโยชน ถาเปนเศษไมหรือปลายไมทางคณะกรรมการจะ
อนุญาตใหนําไปทําพื้นได แตถาเปนไมใหญจะชวยกันแปรรูปนําไปใชในการซอมแซมวัดและศาลากลางบานตอไป
4. การรวมกันดับไฟปา สวนมากไฟปาจะลุกลามมาจากภายนอก ถามีปริมาณไมมากนัก คณะกรรมการหมูบาน
จะชวยกันดับ แตถาปริมาณมากจะรองขอชาวบานมาชวยกันดับ (องคความรูชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบาน
ปาแพะ ม. 10 ต.ออนใต อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม)
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ความเชื่อถือ, พิธีกรรมกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยชุมชนนี้ตั้งแตตั้งหมูบานมา มีกิจกรรม
การเลี้ยงผีขุนน้ําเปนประจําทุกป จัดชวงเดือน 10 เหนือ หรือชวงเดือน มิถุนายน สัตวที่ใชเลี้ยงบูชาผีขุนน้ํา 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 ชื่อไมไหลนอง” มาทําเป นปลา
จอน) และสวนบริเวณจุดที่เปนตาน้ําชาวบานจะเรียกวา “หวยยุบ” หรือ “หวยน้ํารู” เชื่อกันวาพื้นที่บริเวณนี้เคยเปนที่ตั้ง
หมูบานวาหวยยุบมากอน เคยมีคนมาขุดพบสิ่งของมากมายและไดนําของไปเก็บไวที่บาน แตตองมีอันเปนไป ตางๆนานา
จนตองนําของมีคาเหลานั้นกลับมาคืนที่เดิม และชาวบานยังมีความเชื่อวาการที่มีน้ําไหลออกมา เพราะวามีผีปาคอย
ปกปองรักษาอยู ดังนั้น ในชวงระหวางเดือนสิงหาคมของทุกป ชาวบานจะนําเครื่องเซนไหวไป บูชาไดแก ไกและหมู
วัตถุประสงคเพื่อเปนการเลี้ยงผีปา และวิงวอนขอใหมีน้ําไหลอยูตลอดไป รวมทั้งเปนการขอใหฝนตกอีกดวย
ดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม “ประชากรทุกคนนับถือศาสนาพุทธมีวัดเปนศูนยรวมจิตใจ และเปนศูนยกลาง
ในการทํากิจกรรม ตาง ๆ ยังคงมีความเชื่อและนับถือผีปู ยา เชน เมื่อจะแตงงานจะตองไปบอกผีปู ยา เพื่อเปนการบอก
กลาว บรรพบุรุษ มีพิธีสืบชะตาบาน หรือจัดขึ้นเมื่อมีคนปวยใหหายจากโรค หรืองานมงคลขึ้นบานใหม เปนตน พิธีเลี้ยงผี
ขุนน้ําในชวงเดือน 10 กอนที่จะเขาสูฤดูการทํานา เพื่อบอกกลาวเทวาอารักษ ธรณีเจาที่ เจาปา เจาเขา และขุนน้ําตางๆ
เพื่อใหมีน้ําใชตลอดป ฤดูการทํานา ตลอดถึงการทําพิธีตามความเชื่อในวันสําคัญตางๆ เชน วันยี่เปง ประเพณีแขงบั้งไฟ
วันสงกรานต รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ แหไมก้ําสะหลี งานทําบุญประจําปข องหมูบาน เปนตน
เลี้ยงผีปูยา เดือน 9
(กรกฎาคม) สงกรานตประเพณีดําหัวเยาชนกลุมหนุมสาวจะมีการแหตีกลองดําหัวแตละบาน เพื่อสานความสัมพันธและ
สืบทอดประเพณี ชาวบานไดมีการปลูกผักสวนครัวอินทรีย ขายผักอินทรียที่ตลาดมหาวิทยาลัยแมโจ นําเศษใบไมไปทําปุย
ปุยอินทรีย ทํารวมกับมหาวิทยาลัยแมโจ มีการคัดแยกขยะขาย รีไซเคิลเศษอาหารไปทําปุยหมัก บางกลุมบางครอบครัวก็
เย็บผา ทอผา ปลูกยาสูบ” (นิคม ยะคําสัมภาษณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2558)
จากการสัมภาษณผูนําทั้ง 20 คน ดานการบริหารทั่วไปของชุมชน ผูนําและชาวบานตองมีการมีการกําหนด
เปาหมาย กลยุทธตาง ๆ และจัดทําแผนงานเพื่อประสานกิจกรรมตาง ๆ ที่จะกระทําในอนาคต เปนการเตรียมการเพื่อให
ประสบความสําเร็จ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการจัดการชุมชน เปนการพิจารณาถึงงานที่จะตองกระทํา
ใครเปนผูทํางานนั้น ๆ ตองมีการจัดกลุมงาน มีการรายงาน และมีผูตัดสินใจ นั่นคือการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
กําหนดสายการงาน โดยการจัดหมวดหมูใหชาวบานรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย แบงหนาที่ตามกลุมที่ตนเอง
สนใจ ตามที่ตนเองถนัด เพราะชาวบานเปนปจจัยที่สําคัญในการจัดการ เพราะชาวบานเปนผูปฏิบัติงานทุกอยางของชุมชน
หากชาวบานไมมีคุณภาพ การจัดการใหบรรลุเปาหมายของชุมชนยอมดําเนินไปไดยาก วัตถุประสงคของการจัดการงาน
บุคคลคื อ เพื่อเลื อกสรรคนที่มีความรูความสามารถมาปฏิบัติง านและควบคุมดูแ ลใหชาวบานเหลานั้นปฏิบัติง านให
บรรลุผลสําเร็จของชุมชน และการชักนํา (Leading) เปนการนําและจูงใจ การกระตุนใหชาวบานใชความพยายามอยาง
เต็มที่ ที่จะทําใหเกิดความสําเร็จ รวมทั้งแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ใหชาวบานเขามามีสวนรวมกับโครงการชุมชนนิเวศ
การจูงใจเปนการนําคน นํางานไปสูความสําเร็จ ผูนําตองกระตุนใหเพื่อนรวมงานเห็นดีเห็นชอบ ยอมรับ ทํางานดวยความ
พอใจ หรือมีความเห็นพองตองกันที่จะทํางานสรางประโยชนสูงสุดใหกับชุมชน ผูนําตองเปนผูจุดประกายความคิดให
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ชาวบานมารวมคิดรวมทํา ทุมเทแรงกายแรงใจใหกับชุมชน การนํา คือการที่ผูนํามอบหมายใหชาวบานปฏิบัติงานอยางใด
อยางหนึ่ง โดยการสั่งดวยวาจาหรือแบบลายลักษณอักษร การสั่งงานที่ดีตองเปนคําสั่งที่ผูรับคําสั่งสามารถปฏิบัติได ผูรับ
คําสั่งจะตองมีอํานาจ เวลา และอุปกรณในการดําเนินงานเพียงพอที่จะปฏิบัติตามคําสั่งนั้น และคําสั่งที่ดี คือ ตองเปนเรื่อง
ที่ผูรับคําสั่งสนใจ เปนคําสั่งที่เกี่ยวของกับชุมชน เปนคําสั่งที่เหมาะสม ชัดเจน เขาใจงาย ปฏิบัติได และเปนคําสั่งที่เปนลาย
ลักษณอักษรกระบวนการของการออกคําสั่ง ควรมีขั้นตอน คือ การกําหนดงานที่จะสั่งใหปฏิบัติ การเลือกคนที่จะรับคําสั่ง
การสั่งงานควรสั่งเปนลายลักษณอักษร การใหการสนับสนุนแกผูรับคําสั่งการตรวจสอบความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
การวัดความสําเร็จของงานเพื่อกระตุนการทํางานทําใหผูปฏิบัติงานมองเห็นความสําคัญของงาน การตัดสินใจ คือการ
เลือกทางปฏิบัติ ซึ่งมีอยูหลายทางเปนแนวปฏิบัติไปสูเปาหมายที่วางไวอยางดีที่สุด และบังเกิดผลประโยชนสูงสุดแกชุมชน
นั้น และผูนําเปนผูควบคุม (Controlling) การควบคุม การติดตามตรวจสอบกิจกรรมงาน และการปฏิบัติงานของชาวบาน
มีการดําเนินตามจุดมุงหมายที่ไดกําหนดเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวหรือไม มีการจัดโครงสรางที่ดีปฏิบัติตามอํานาจ
หนาที่ มีการคัดเลือกคน โยกยายประเมินผลที่ดีหรือไม หากมีขอบกพรองจะตองดําเนินการแกไข ตามวงจรของการ
ควบคุม คือการกําหนดมาตรฐาน การวัดผลปฏิบัติงาน เปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐาน หากผลการเปรียบเทียบต่ํากวา
มาตรฐานจะตองแกไขการปฏิบัติงาน ตองมีการตั้งมาตรฐานใหม วางแผนใหมการจัดองคการใหมและการสั่งการใหม
เพื่อสรางชุมชนใหเปนชุมชนเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของตําบล ออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

สรุปผลและอภิปรายผล
ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เปนชุมชนโบราณอายุกวา 600 ป และเปนตําบลขนาดเล็กดาน
ทิศตะวันออกของเชียงใหม ดวยลักษณะเดนหลายประการของตําบลนี้ จึงไดรับการคัดเลือกใหเปนพื้นที่ชุม ชนนิเ วศ
ตนแบบของจังหวัดเชียงใหม โดยมีสภาพภูมิอากาศประเทศเปนพื้นที่ราบทามกลางหุบเขา 11 หมูบานของชุมชนแหงนี้
บรรยากาศรมรื่นดวยตนไมตลอดสองขางทางเขาหมูบาน มีโครงการพัฒนาพื้นที่หวยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมออน รายลอมดวย ทุงนาสีเขียว สะทอนถึงการเปนวิถีเกษตรกรรมและระบบนิเวศที่
อุดมสมบูรณ ซึ่งเปนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ที่ไดจัดทําโครงการแผนแมบทการพัฒนาเชียงใหม เพื่อ
พัฒนาชุมชนตามกระบวนการพัฒนาชุมชนเชิงนิเวศ ที่มุงเนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ยังมีความพรอม และยินดีที่จะสรางสรรคชุมชนใหเปนชุมชนเชิงนิเวศ โดย
ความสัมพันธระหวางมิติสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอความสมดุลธรรมชาติ ภัยและอันตรายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม การ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ การใชประโยชนและการพัฒนา และอื่นๆ เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ Hamdi and Goethert,
1997 : 9 (อางในภนิดา หอมชื่น,2552,29) อธิบายถึงคุณลักษณะของแนวคิดเชิงนิเวศ คือการสรางความสมดุลและความ
ยั่งยืนของ 2 สวน คือ ความยั่งยืนเชิงนิเวศธรรมชาติ และความยั่งยืนทางสังคม เพื่อนําไปสูเปาหมายสําคัญคือ การอยู
อยางมีความสุขของมนุษย ดังนั้น ชุมชนเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จึงเปน
ความสัมพันธระหวางชุมชนและสิ่งแวดลอมชุมชนโดยใชกระบวนการ กลไก กฎเกณฑทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเปนการ
จัดการทางสังคมของชุมชนในการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีรากฐานมาจากการสั่งสมสืบทอดกันมาเปนองคความรูใน
การกําหนดแบบแผนการใชประโยชนทรัพยากรโดยการจัดความสัมพันธทั้งภายในและระหวางชุมชนที่สะทอนถึงความเอื้อ
อาทรตอกันระหวางคนในสังคมในการใชทรัพยากรโดยชุมชน โดยมีผูนําเปนผูบริหารจัดการชุมชน ตั้งแตการวางแผนชุมชน
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การจัดหมวดหมูใหชาวบานรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และจูงใจชาวบานใหเขามามีสวนรวมกับโครงการชุมชน
นิเวศ และมีผูนําเปนผูควบคุมในการบริหารกิจกรรมตางๆในชุมชน เพื่อใหสําเร็จตามแผนที่วางไว เพื่อสรางชุมชนใหเปน
ชุมชนเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของตําบล ออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
ขอเสนอแนะ
1. ศึ ก ษาบทบาทผู นํา ต อ การจัด การชุ ม ชนเชิ ง นิ เ วศอย า งยั่ง ยื น ของตํา บลออนใต อํ า เภอสั น กํ า แพง จั ง หวั ด
เชียงใหม
2. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการแสดงบทบาทผูนําตอการจัดการชุมชนเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของตําบลออนใต อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

กิตติกรรมประกาศ
ในการศึกษาบทบาทผูนําตอการจัดการชุมชนเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม ฉบับนี้เกิดขึ้นจากความกรุณาและความชวยเหลือจากบุคคลหลายฝาย ผูเขียนขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง
ดร.เกรียงไกร เจริญผล ประธานกรรมการที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปรารถนา ยศสุข ดร.นพวรรณ บุญธรรม อาจารยที่ปรึกษา
รวม ในการใหคําปรึกษาแนะนําและชว ยเหลืออยางดียิ่ง ขอขอบคุณผูนําทุกทานของตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหมที่ชวยใหขอมูลจนสําเร็จลุลวงดวยดี
สุดทายนี้ขาพเจาขอขอบพระคุณบิดา-มารดา ที่ใหความรัก ความอบอุน คอยเปนกําลังใจสนับสนุนการศึกษา
ของผูเขียนมาโดยตลอด และพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่มีสวนชวยใหการศึกษาครั้งนี้ผานลุลวงดวยดี ตลอดรวมถึงผูที่มีสวน
เกี่ยวของทุกทานที่ไมไดระบุนามที่ทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการจัดการปญหายาเสพติด 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) ดานการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน (6) ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ตามยุทธศาสตรพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติด ป พ.ศ. 2555 – 2557 ของศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ เปนกรอบ
แนวคิดหลัก การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บขอมูลจากประชาชนในจังหวัดพะเยา จํานวน 400 คน โดยใช
แบบสอบถามในการเก็บขอมูล
ผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายทั้ง 6 ดาน คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการสรางพลังสังคมและพลังชุมชน รองลงมา คือ ดานการแกไขปญหาผูเสพและผูติดยา
เสพติด ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ดานการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด ดานการปราบปรามยาเสพติดและการ
บังคับใชกฎหมาย และนอยที่สุด คือ ดานการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน และประชาชนสวนใหญมีขอคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ ป ญ หาอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น นโยบาย ดั ง นี้ (1) ประชาชนเข า ถึ ง ช อ งทางการแจ ง เบาะแสยาเสพติ ด ได ย าก
(2) นโยบายการจัดการปญหายาเสพติดถูกกําหนดมาจากสวนกลาง ทําใหไมสอดคลองกับปญหาในพื้นที่เทาที่ควร และมี
ขอเสนอแนะในการดําเนินนโยบาย ดัง นี้ (1) ใหดําเนินการกับผูคายาเสพติดโดยเด็ด ขาด ดวยการใชบทลงโทษสูงสุด
1
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คือ การประหารชีวิตทุกราย (2) ควรใชกฎของประชาคมหมูบานดําเนินการกับผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด (3) ควรมีการ
สรางแรงจูงใจใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป (1) ควรเพิ่มการเก็บขอมูลในรูปแบบการสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลในเชิง
คุณภาพ (2) ควรเพิ่มตัวแปรตนในเรื่องของภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถาม เนื่องจากในพื้นที่ที่อยูในเขตเทศบาลเมือง
ไมมีกํานัน ผูใหญบาน ทําใหขาดผูนํา ในการแกไขปญหาตางๆ และอาจสงผลตอการดําเนิน การตามของสั่งการหรื อ
นโยบายของรัฐบาล ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ ควรนําผลการวิจัยในครั้งนี้ ไปใชในการกําหนดแผนการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของจังหวัดพะเยาใหมีคุณภาพ ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา ประสิทธิผล

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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บทนํา
การแกไขปญหายาเสพติดของประเทศไทย เปนภารกิจที่รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยพยายามที่จะแกไขมาโดยตลอด
แตไมสามารถแกไขปญหาได กลับมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทั้งผูคา และผูเสพ เห็นไดจากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดของศูนย
อํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ ดังนี้ ป พ.ศ. 2555 จับกุมผูกระทําความผิดไดมากถึง 393,973 คดี
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 ของกลางที่จับกุมได
ไอซ 1,073.60 กิ โ ลกรั ม ยาบ า 96,155,912 เม็ ด เฮโรอี น 497.30 กิ โ ลกรั ม กั ญ ชา 28,104.45 กิ โ ลกรั ม และดํ า เนิ น
มาตรการดานทรัพยสินไดมากกวา 1,454.44 ลานบาท
การดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของจังหวัดพะเยา ก็ไดยึดถือตามยุทธศาสตรพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติดของระดับชาติ โดยมีคําสั่งจังหวัดพะเยาที่ 2009/2554 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เรื่องจัดตั้งศูนย
อํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา เพื่อเปนหนวยงานบัญชาการการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดภายในจังหวัดพะเยา มีผลการดําเนินการในป 2555 จับกุมได 1,206 คดี ผูตองหา 1,321 คน ยึด 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 คดี ผูตองหา 1,487 คน ยึดยาบา 2,000,126 เม็ด ไอซ1.5 กิโลกรัม กัญชา 670 กิโลกรัม โคเคน 0.5 กิโลกรัม
จากผลการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ระหวางป 2555 – 2557 ทั้งในระดับชาติ และจังหวัด
พะเยา แสดงใหเห็นวาผลการดําเนินการดังกลาว สามารถบงชี้ไดวาบรรลุเปาหมายในเชิงปริมาณอยางแนนอน แตการ
วัดผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพจะตองสามารถแสดงถึงผลการดําเนินการในเชิงคุณภาพไดดวย ซึ่งจะเปนตัวชี้วัดวา
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือไม เมื่อมีปฏิบัติการแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังตามแผนยุทธศาสตร ดวยเหตุนี้เอง
จึงทําใหผูศึกษาวิจัยมีความประสงคที่จะศึกษาถึงประสิทธิผลของการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ของ
ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผล ของการดําเนินนโยบายการจัดการปญหายาเสพติด ของศูนยอํานวยการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557
2. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดการปญหายาเสพติด ของศูนยอํานวยการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวความคิดที่ใชในการศึกษา
ไดศึกษาจากนโยบายยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด แผนงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
7 แผน จังหวัดพะเยาไดดําเนินการ 6 แผน ไดแก การสรางพลังสังคมและชุมชนเอาชนะยาเสพติด การแกไขปญหาผูเสพ
และผูติดยาเสพติด การสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใชกฎหมาย การสกัดกั้น
ยาเสพติดตามแนวชายแดน และการบริหารจัดการแบบบูรณาการ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยได ดังนี้
ตัวแปรอิสระ(Independent Variable)
ตัวแปรตาม(Dependent Variable)
ประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการจัดการปญหายาเสพติด
ปจจัยสวนบุคคล
1. ดานการสรางพลังสังคมและพลังชุมชน
1. เพศ
2. ดานการแกไขปญหาผูเสพและผูติดยาเสพติด
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
3. ดานการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
4. ดานการปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใชกฎหมาย
4. อาชีพ
5. ดานการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
5. รายได
6. ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
(อางอิงจาก ยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดป 2555.
(2555).ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ)

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
ของการดําเนินนโยบายการจัดการปญหายาเสพติด

สมมติฐานของการศึกษา
ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการจัดการปญหายาเสพติดของ
ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยา แยกเปนรายขอไดดังนี้
1. ประชาชนในจังหวัดพะเยาที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการจัดการปญหา
ยาเสพติด ของศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยาแตกตางกัน
2. ประชาชนในจังหวัดพะเยาที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการจัดการปญหา
ยาเสพติด ของศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยาแตกตางกัน
3. ประชาชนในจังหวัดพะเยาที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการ
จัดการปญหายาเสพติด ของศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยาแตกตางกัน
4. ประชาชนในจังหวัดพะเยาที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการจัดการ
ปญหายาเสพติด ของศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยาแตกตางกัน
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5. ประชาชนในจังหวัดพะเยาที่มีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการจัดการ
ปญหายาเสพติด ของศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยาแตกตางกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้มุงศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการจัดการปญหายาเสพติด
ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชน ที่มีภูมิลําเนาอยู
ในจังหวัดพะเยา จํานวน 400 คน โดยสอบถามขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งประชาชนกลุมตัวอยางไดมาจากประชาชนที่มี
ภูมิลําเนาในพื้นที่ 9 อําเภอของจังหวัดพะเยา รวม 418,705 คน โดยใชสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)
และนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สําหรับสถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลคือ
1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (x)
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับบรรยายปจจัยสวนบุคคล
2.สถิติอนุมานหรืออางอิง (Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบคาทีเทสต (t – test) การทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ LSD (Least - Significant Different)

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบาย ทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก
โดยทุกดานคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการสรางพลังสังคมและพลังชุมชน รองลงมา คือ
ดานการแกไขปญหาผูเสพและผูติดยาเสพติด ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ดานการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
ดานการปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใชกฎหมาย และนอยที่สุด คือ ดานการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
และประชาชนสวนใหญมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการดําเนินนโยบาย ดังนี้ (1) ประชาชนเขาถึงชองทางการ
แจงเบาะแสยาเสพติดไดยาก (2) นโยบายการจัดการปญหายาเสพติดถูกกําหนดมาจากสวนกลาง ทําใหไมสอดคลองกับ
ปญหาในพื้นที่เทาที่ควร และมีขอเสนอแนะในการดําเนินนโยบาย ดังนี้ (1) ใหดําเนินการกับผูคายาเสพติดโดยเด็ดขาด
ดวยการประหารชีวิตทุกราย (2) ควรใชกฎของประชาคมหมูบานดําเนินการกับผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด (3) ควรมีการ
สรางแรงจูงใจใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการทดสอบตามสมมติฐาน โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได
เฉลี่ยตอเดือน พบวา ปจจัยที่มีผลทําใหความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการจัดการปญหายา
เสพติดของศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยาระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 ตางกัน คือ
อายุ และอาชีพ สวนปจจัยที่ไมทําใหความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลการดําเนินนโยบายการจัดการปญหายา
เสพติดของศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยาระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 ตางกัน
คือ เพศ และรายได และระดับการศึกษา
1123

จากการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชน ในภาพรวมทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก เนื่องจาก
นโยบายการจัดการปญหายาเสพติด ในชวงระยะเวลาป พ.ศ. 2555 – 2557 สามารถตอบสนองความตองการ และความ
คาดหวังของประชาชนไดตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงค ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของดันน Dunn,1981,อางใน สุรสิทธิ์
วชิรขจร,2549:132 – 133 ซึ่งแสดงทัศนะไววา ประสิทธิผลเปนการพิจารณาถึงผลของนโยบายวาบรรลุวัตถุประสงค
ที่หรือไม ซึ่งไมสามารถพิจารณาเฉพาะการลงทุนและผลที่ไดรับเทานั้น แตตองพิจารณาถึงการบรรลุวัตถุประสงคดวย
นอกจากนี้ยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด ไดมุงเนนประชาชน มีสวนรวมรวม โดยเรียกประชาชนเหลานี้วา
“พลั ง แผ น ดิ น ” ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของไพรั ต น เตชะริ น ทร ( 2527) แสดงทั ศ นะไว ว า การมี ส ว นร ว มเป น
กระบวนการที่รัฐบาลสนับสนุนและสรางโอกาสใหประชาชนในชุมชน เขามามีสวนรวมในดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและนโยบาย
จากการที่ความคิดเห็นของประชาชน ทั้ง 6 ดาน แปลผลอยูในระดับมาก ยังอาจเปนผลมาจากการดําเนิน
นโยบายทั้ง 6 ดาน มีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน คือ เมื่อประชาชนมีความคิดเห็น ตอดานการสรางพลังสังคมและพลัง
ชุมชนอยูในระดับมาก จะสงผลใหการดําเนินงานในดานอื่นๆ ไดรับความรวมมือจากประชาชนมากยิ่งขึ้น จึงสง ผลใหมี
ประสิทธิผลอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของทัตพงศ เขื่อนธนะ (2547) เรื่อง ปจจัยในการ
ตอบสนองเอาชนะยาเสพติ ด ในหมู บ า นแนวชายแดน: กรณี ศึ ก ษาตํ า บลแม ต าว อํ า เภอแม ส อด จั ง หวั ด ตาก พบว า
ผลกระทบจากนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของหมูบานแนวชายแดน ทําใหภายในหมูบานมีจํานวนผูคา
และผูเสพยาเสพติดลดลง และยังสอดคลองกับการศึกษาของ อนิรุธ พิมพสราญ (2549) เรื่องผลกระทบของการแกไข
ปญหายาเสพติดของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม พบวาการดําเนินงาน
แกไขปญหายาเสพติดสงผลดานบวกทุกดาน ที่สําคัญคือ หมูบานมีความเขมแข็งมากขึ้น
เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานแปลผลอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานการสรางพลังสังคม
และพลังชุมชน รองลงมาคือ ดานการแกไขปญหาผูเสพและผูติดยาเสพติด ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ดาน
การสรางภูมิคุมกัน ดานการปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใชกฎหมาย และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการ
สกัดกั้นตามแนวชายแดน ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้
1. ดานการสรางพลังสังคมและพลังชุมชน ประชาชนมีความคิดเห็น ในภาพรวมอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นสูงสุดใน 6 ดาน อาจเปนผลมาจากมีการดําเนินนโยบายมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2555 - 2557
ซึ่งประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน และรับทราบนโยบายมาอยางตอเนื่อง อีกทั้งมีการจัดทําเวทีประชาคมคนหา
ผูเสพยาเสพติดเขาสูการบําบัด และกดดันผูคาภายในชุมชน สงผลใหการดําเนินงานในดานนี้เปนที่ยอมรับของประชาชน
เปนผลมาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดสนับสนุนงบประมาณการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดในคายปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมระดั บ อํ า เภอ การจั ด การกั บ ป ญ หาผู ค า และผู เ สพยาเสพติ ด ในหมู บ า นและชุ ม ชนได อ ย า งเด็ ด ขาดและ
ความสัมพันธเชื่อมโยงจากการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ตามที่ไดกลาวไปขางตน สงผลใหผูเสพลดลง และผูคาภายใน
ชุมชนไมสามารถขายยาเสพติดได ถูกกดดันจากการทําประชาคมหมูบาน ทําใหผูคาถูกจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมายและ
บางสวนหลบหนีออกนอกชุมชน
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เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือศูนยฯ สามารถชักนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมแกไขปญหายาเสพติดได ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดสนับสนุนงบประมาณการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดในคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับอําเภอ
รายการที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือศูนยฯ สามารถจัดการกับปญหาผูคาและผูเสพยาเสพติดในหมูบานและชุมชนไดอยาง
เด็ดขาด ซึ่งแปลผลในระดับมาก อาจเปนผลมาจากความสัมพันธเชื่อมโยงมาจากการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ตามที่ได
กลาวไปขางตน สงผลใหผูเสพลดลง และผูคาภายในชุมชนไมสามารถขายยาเสพติดได ถูกกดดันจากการทําประชาคม
หมูบาน ทําใหผูคาถูกจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมายและบางสวนหลบหนีออกนอกชุมชน สอดคลองกับการศึกษาของ
ทัตพงศ เขื่อนธนะ (2547) เรื่อง ปจจัยในการตอบสนองเอาชนะยาเสพติดในหมูบานแนวชายแดน: กรณีศึกษาตําบล
แมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา ผลกระทบจากนโยบายและมาตรการควบคุมการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดของหมูบานแนวชายแดน ทําใหปญหายาเสพติดภายในหมูบานลดลง รายการที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือศูนยฯ สามารถ
สรางศักยภาพผูนําหมูบานและชุมชน ในการเฝาระวังปองกันยาเสพติด ผลอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจากการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูนําหมูบานและชุมชน เปนการพัฒนาศักยภาพบุคคลเฉพาะกลุม ประชาชนไมมีสวนรวม
ประกอบกับผูนําหมูบานและชุมชน มีหนาที่หลากหลาย จึงไมสามารถนําความรูมาเผยแพรใหกับประชาชนไดอยางเต็มที่
ประชาชนสวนใหญจึงไมเห็นผลการดําเนินงานในดานนี้มากเทาที่ควร
2. ดานการแกไขปญหาผูเสพและผูติดยาเสพติด ประชาชนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยอาจ
เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูผานการบําบัดรักษา เมื่อกลับสูครอบครัว ชุมชน และมีพฤติกรรมไปใน
แนวทางที่ดีขึ้น เลิกใชยาเสพติด และมีทักษะในการประกอบอาชีพ ทําใหไดรับการยอมรับจากครอบครัว เพราะการ
ดําเนินงานในดานนี้ เปนการใหความรู อบรม และฝกอาชีพแกผูติดยาเสพติดที่ผานการบําบัดรักษา จึงทําใหผูผานการ
บําบัด ไดฝกทักษะวิชาชีพตามความประสงคของตนเอง ถึงแมวาจะไมสามารถสรางอาชีพที่มั่นคงได แตก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูผานการบําบัดใหมีพฤติกรรมในเชิงบวกมากขึ้น และไดรับการยอมรับจากครอบครัว ซึ่งจะทํา
ใหไมกลับมายุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีก รวมทั้งสามารถตอยอดการทํางานในสถานประกอบการตอไปได รวมทั้งการติดตาม
คนหาผูติดยาเสพติด เขาสูการบําบัดรักษา โดยไดมีการจัดชุดปฏิบัติการเรงรัดคนหาผูเสพและผูติดยาเสพติดของจังหวัด
และของอําเภอ ตั้งจุดตรวจในหมูบานและชุมชน และการจัดตั้งศูนยคัดกรองผูเสพและผูติดยาเสพติด ทําใหสามารถคัด
กรองผูเสพและผูติดยาเสพติด ตามระดับการเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ
เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือศูนยฯ สามารถใหความรู อบรม และฝกอาชีพแก
ผูติดยาเสพติดที่ผานการบําบัดรักษา แปลผลอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจากผูผานการบําบัด ไดฝกทักษะวิชาชีพตาม
ความประสงคของตนเอง ถึงแมวาจะไมสามารถสรางอาชีพที่มั่นคงได แตก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูผานการ
บําบัดใหมีพฤติกรรมในเชิงบวกมากขึ้น และไดรับการยอมรับจากครอบครัว ซึ่งจะทําใหไมกลับมายุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
รวมทั้งสามารถตอยอดการทํางานในสถานประกอบการตอไปได (ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
แหงชาติ: 2556,11) รายการที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือศูนยฯ สามารถติดตามคนหาผูติดยาเสพติด เขาสูการบําบัดรักษา
แปลผลอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจากการติดตามคนหาผูติดยาเสพติด เขาสูการบําบัดรักษา ไดมีการจัดชุดปฏิบัติการ
เรงรัดคนหาผูเสพและผูติดยาเสพติดของจังหวัดและของอําเภอ ตั้งจุดตรวจในหมูบานและชุมชน และการจัดตั้งศูนยคัด
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กรองผู เ สพและผู ติ ด ยาเสพติ ด ทํ า ให ส ามารถคั ด กรองผู เ สพและผู ติ ด ยาเสพติ ด ตามระดั บ การเสพติ ด ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ (ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ: 2556,10) สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
คือศูนยฯ สามารถแนะนําแนวทางในการประกอบอาชีพใหกับผูผานการบําบัดฟนฟู แปลผลอยูในระดับมาก อาจเปนผลมา
จากประชาชนมีความคิดเห็นวาผูผานการบําบัดรักษา สวนใหญไมมีการประกอบอาชีพเปนหลักแหลง ที่มีความมั่นคง จะมี
การเปลี่ ย นงานอยู ต ลอด ประกอบกั บ การฝ ก ทั ก ษะด า นวิ ช าชี พ ให ผู ผ า นการบํ า บั ด จะเป น การฝ ก ทั ก ษะเบื้ อ งต น
เปรียบเสมือนการจุดประกายความคิดใหผูผานการบําบัดรักษามีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินชีวิตตอไปขางหนา
โดยไมกลับมาเกี่ยวของกับยาเสพติดอีก ดังนั้น ผูผานการบําบัดรักษาจะตองตอยอดทักษะดานวิชาชีพดวยตนเอง
3. ดานการสรางภูมิคุมกัน ประชาชนมีความคิดเห็น ในภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจาก การสราง
ภูมิคุมกัน โดยเนนหนักไปที่เด็กและเยาวชน ทั้งในและนอก ใหไดรับรูถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด ปองกันผูเสพหนา
ใหม จึงทําให มีคาแปลผลอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของเฮเลน โนวลิส (Helen Nolis) อางในรัศมี
วิศทเวทย (2546.หนา 12 - 13) ตามแนวคิดรูปแบบสุขอนามัย ที่มองปญหายาเสพติดเปนเรื่องของสุขภาพอนามัยหรือ
โรคภัยไขเจ็บ จึงตองสรางภูมิคุมกันใหกับคน โดยใชมาตรการตางๆ เปนการดําเนินการโดยจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว (mobile
Team) ของจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ทํากิจกรรมรณรงคกับประชาชนในชุมชนเปนประจํา เดือนละ 3 ครั้ง ในครั้งแรกประชาชน
จะมีพฤติกรรมตอตานไมเห็นดวย แตพอไดรับทราบถึงบทบาทภารกิจ และวัตถุประสงคของการดําเนินงาน สงผลใหไดรับ
ความรวมมือจากประชาชนในแตละอําเภอเปนอยางดี
เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือศูนยฯ สามารถจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว (mobile Team)
ของจังหวัดพะเยา เขาดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนไดอยางเด็ดขาด ซึ่งแปลผลอยูในระดับมาก อาจ
เปนผลมาจากชุดเคลื่อนที่เร็ว (mobile Team) ไดลงพื้นที่ทํากิจกรรมรณรงคกับประชาชนในชุมชน โดยจะลงพื้นที่เปน
ประจําทุกเดือน เดือนละ 3 ครั้ง ในครั้งแรกประชาชนจะมีพฤติกรรมตอตานไมเห็นดวย แตพอไดรับทราบถึงบทบาท
ภารกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค ข องการดํ า เนิ น งาน ส ง ผลให ไ ด รั บ ความร ว มมื อ จากประชาชนในแต ล ะอํ า เภอเป น อย า งดี
สอดคลองกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม ในรูปแบบคอยเปนคอยไป (อางใน สมศักดิ์ เทศงามถวน
2539 : 41 – 42) เปนการสรางความเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดลอมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล และ
ดําเนินไปพรอมกัน โดยใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมในลักษณะคอยเปนคอยไป รายการที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือ ศูนยฯ
สามารถชักนําครอบครัวที่มีปญหาเกี่ยวกับยาเสพติดเขารับการอบรม เพื่อมิใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด เนื่องจากสิ่ง
สําคัญคือ การปองกันไมใหผูผานการบําบัดกลับมาเสพซ้ําอีก ดังนั้น จึงไดใหความสําคัญกับการใหการยอมรับ การให
โอกาสแกผูที่เคยหลงผิดไปใชยาเสพติด โดยเชิญผูปกครอง ของผูเขารับการบําบัดมาทํากิจกรรมรวมกัน ใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เกิดการยอมรับ การใหโอกาส กลับสูครอบครัว โดยกระบวนการสําคัญคือ จะตองปรับเปลี่ยน
สภาพแวดลอมเดิมที่ผูติดยาเสพติดเคยดํารงชีวิตอยู ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งในดานของบุคคลและ
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) เรื่อง การมีสวนรวม
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของประชาชน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวา การมีสวนรวมในการปองกันและ
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แกไขปญหายาเสพติดจากครอบครัวทําใหคนใกลชิดไมใหหลงผิดไปติดยามากที่สุด สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ
ศูนยฯ สามารถตรวจตรา จัดระเบียบสังคมสถานบริการที่อยูในชุมชน และศูนยฯ สามารถจัดการแกไขปรับปรุงพื้นที่เสี่ยง
หรือแหลงมั่วสุมในหมูบานและชุมชน ซึ่งแปลผลอยูในระดับมาก ซึ่งอาจเปนผลมาจากจํานวนเจาหนาที่ของรัฐ มีจํานวน
น อ ยไม ส ามารถตรวจตรา จั ด ระเบี ย บสั ง คมในสถานบริ ก าร ได อ ย า งทั่ ว ถึ ง จึ ง อาจทํ า ให ส ถานบริ ก าร หรื อ สถาน
ประกอบการตางๆ เปนแหลงมั่วสุมยาเสพติด สําหรับการแกไขปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงหรือแหลงมั่วสุมในหมูบานและชุมชน
จําเปนตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก ในชวงเวลาที่ผานมามีการปรับปรุงพื้นที่เสี่ยงโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
แตละพื้นที่ พัฒนาใหเปนลานกีฬา หรือสวนสาธารณะ ซึ่งตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก โดยจะสอดคลองกับทัศนะ
ของรัศมี วิศทเวทย (2546.หนา 10 - 11) ซึ่งกลาววาปญหายาเสพติดมีเหตุจากองคประกอบ 3 ประการ คือ คน ตัวยา
และสิ่งแวดลอม ในประเด็นของสิ่งแวดลอม มีทั้งสิ่งแวดลอมทางสังคม และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ที่สงผลตอปญหายา
เสพติด เชนเดียวกับผลการศึกษาของรอยเอกอนุสรณ เชียงแรง (2546) เรื่องการยอมรับในการปรับตัวของผูผานการ
บําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองคายฟนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดทหารบก
พะเยา จังหวัดพะเยา พบวา ทัศนคติของนักเรียนสวนใหญที่ไดรับการฟนฟูแลว ไมคิดจะกลับไปเสพซ้ํา แตมีสาเหตุมาจาก
ครอบครัว กลุมเพื่อชักชวน และชุมชนเปนแหลงคายาเสพติดหรือแหลงผลิต สงผลตอการกลับไปเสพซ้ํา
4. ดานการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใชกฎหมาย ประชาชนมีความคิดเห็น ในภาพรวมอยูในระดับมาก อาจ
เปนผลมาจาก ประสิทธิผลดานการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใชกฎหมาย มีการจับกุมผูคายาเสพติดตั้งแตรายยอย
จนถึงเครือขายรายใหญเปนประจําทุกเดือน ประกอบกับภูมิประเทศของจังหวัดพะเยา เปนเสนทางหลักในการลําเลียงยา
เสพติดเขาสูพื้นที่ตอนใน โดยสามารถเปนทางผานออกสูจังหวัดอื่นๆ ไดหลายจังหวัด ประกอบดวย ลําปาง แพร นาน
จึงทําใหจังหวัดพะเยามีผลการจับกุมคดียาเสพติดเปนจํานวนมาก สอดคลองกับการศึกษาของพลตํารวจตรีไชยยา
รุจจนเวท กาญจน ทองใหญ และกรีฑา สพโชค (2555) เรื่องการพัฒนากระบวนการสกัดกั้นการลักลอบลําเลียงยา
เสพติดของประเทศไทย พบวา ผูคา ผูลักลอบลําเลียงยาเสพติด มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการลักลอบลําเลียง และใช
เสนทางใหมๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเจาหนาที่ ทําใหเจาหนาที่ตองเพิ่มความเขมขนในการตั้งดานตรวจมากขึ้น
เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือศูนยฯ สามารถปฏิบัติการปดลอม ตรวจคน
จับกุม ผูคายาเสพติดในหมูบานและชุมชน ซึ่งแปลผลอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจากการกําหนดแผนปฏิบัติการกวาด
ลางอาชญากรรม และยาเสพติดเปนประจําทุกเดือน โดยมีผลการดําเนินงานเผยแพรสูประชาชนอยูอยางตอเนื่อง รายการ
ที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือศูนยฯ สามารถดําเนินการสืบสวน ขยายผล จับกุมผูคายาเสพติดรายใหญ แปลผลอยูในระดับมาก
อภิปรายผลไดวา สงผลมาจากจัง หวัดพะเยาเปน เสนทางหลักในการลําเลียงยาเสพติดเขาสูพื้นที่ต อนใน อยูบนถนน
พหลโยธิน – เชียงราย – พะเยา – แพรหรือลําปาง ซึ่งจะพบการลักลอบลําเลียงมากที่สุด จึงทําใหมีการเพิ่มความเขมขน
ในการสืบสวน ขยายผล จับกุมผูคายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือศูนยฯ สามารถถายทอด
ความรูเกี่ยวกับมาตรการและบทลงโทษของเกี่ยวของกับยาเสพติดใหประชาชนในหมูบานและชุมชนไดรับรู ซึ่งแปลผลอยู
ในระดับมาก อาจเปนผลมาจากมีการเนนหนักไปในดานการจับกุมผูคายาเสพติด มากกวาการฝกอบรมเพื่ อถายทอด
ความรูใหกับประชาชน จึงทําใหประชาชนมีความคิดเห็นตอประเด็นการถายทอดความรูใหประชาชน นอยกวาประเด็นอื่นๆ
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5. การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน ประชาชนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก แตมีคาเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นต่ําสุดใน 6 ดาน ที่เปนเชนนี้ เนื่องจากจังหวัดพะเยามีพื้นที่ชายแดนติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พบการลักลอบลําเลียงยาเสพติดผานเสนทางชายแดนดังกลาวนอยมาก แตอยางไรก็ตาม สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด คาดการณวา เครือขายยาเสพติดจะเปลี่ยนเสนทางลําเลียงยาเสพติด
จากชายแดนประเทศพมามาเปนชายแดนดานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพิ่มมากขึ้น (สถานการณปญหายา
เสพติดประเทศไทยป 2555 และแนวโนม: 2555,1) ทําใหมีการเพิ่มความเขมขนในตรวจสอบแนวชายแดนมากยิ่งขึ้น
เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือศูนยฯ สามารถจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดยาเสพ
ติดตามแนวชายแดน ซึ่งแปลผลอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจากการคาดการณของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติ ด ตามที่ ก ล า วมาข า งต น ทํ า ให มี ก ารเฝ า ตรวจตามแนวชายแดนมากยิ่ ง ขึ้ น สอดคล อ งกั บ
การศึกษาของวรพจน เลี้ยงหล่ํา(2553) เรื่องปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของสํานักงาน
ปองกัน และปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 พบวาป ญหาอุป สรรคในการปราบปรามยาเสพติด ของภาคเหนื อ คื อเป น
ถิ่นทุรกันดาร มีแนวชายแดนเปนปาเขาตลอดแนว ทําใหมีปญหาในการเฝาตรวจ จึงตองเพิ่มความเขมขนในการสกัดกั้น
พื้นที่ตอนใน รายการที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือศูนยฯ สามารถเสริมสรางศักยภาพของประชาชนตามแนวชายแดน ในการ
ปองกันยาเสพติดดวยตนเอง ซึ่งแปลผลอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจากการจัดทําโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ภาคประชาชนปองกันตนเอง ทําใหภาคประชาชนมีความเขมแข็งสามารถจัดการปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง สวนรายการที่
มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือศูนยฯ สามารถเสริมสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดตามแนวชายแดน มีผลอยูในระดับปานกลาง อาจเปนผลมาจากการดําเนินนโยบายการจัดการปญหายาเสพติดตาม
แนวชายแดน ไดมีการเนนหนักไปในดานชายแดนที่ติดกับประเทศพมา และการดําเนินการในดานความมั่นคงระหวาง
ประเทศ จะตองเปนการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการระหวางประเทศ จึงจะสามารถขับเคลื่อนไดอยางเปนรูปธรรม
6. ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ประชาชนมีความคิดเห็น ในภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะ
จังหวัดพะเยา เปนจังหวัดที่มีขนาดเล็ก ทําใหสามารถอํานวยการการจัดการปญหายาเสพติดภายในจังหวัดไดทั่วถึง และมี
ขอมูลยาเสพติดที่สมบูรณเปนปจจุบัน สามารถจัดทําแผนปฏิบัติการไดสอดคลองกับปญหาในพื้นที่ ซึ่งไดดําเนินการ
เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงสถานการณปญหายาเสพติด และผลของการจัดการปญหายาเสพติด
ของจั ง หวั ด พะเยา โดยใช ช อ งทางในการประชาสั ม พั น ธ ผ ลการดํ า เนิ น งานและรั บ ฟ ง ข อ คิ ด เห็ น ของประชาชน คื อ
www.drugphayao.co.th
เมื่ อพิ จ ารณาแตล ะรายการพบวา รายการที่ มี คา เฉลี่ ยสู ง สุด คื อ ศูน ย ฯ สามารถเผยแพร ประชาสัม พั นธ ใ ห
ประชาชนไดรับทราบถึงสถานการณปญหายาเสพติด และผลของการจัดการปญหายาเสพติดของจังหวัดพะเยา ซึ่งแปล
ผลอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจากมีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนยฯ เปนประจําทุกเดือน โดยจะตองสรุปผลงาน
นําเสนอตอคณะกรรมการ และมีชองทางในการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานและรับฟงขอคิดเห็นของประชาชน คือ
www.drugphayao.co.th สอดคลองกับการศึกษาของพลตํารวจตรีไชยยา รุจจนเวท กาญจน ทองใหญ และกรีฑา
สพโชค (2555) เรื่ อ งการพั ฒ นากระบวนการสกั ด กั้ น การลั ก ลอบลํ า เลี ย งยาเสพติ ด ของประเทศไทย พบว า การ
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานใหสาธารณชนทราบอยางทั่วถึงในความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
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ตามยุทธศาสตร จะทําใหกลไกขององคกร และการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ รายการที่มีคาเฉลี่ยรองลงมาคือศูนยฯ
สามารถจัดทําแผนปฏิบัติการแกไขปญหายาเสพติด ไดสอดคลองกับสถานการณปญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ ซึ่งแปล
ผลอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจากการมีระบบขอมูลสถานการณปญหายาเสพติดที่ครบถวนเปนปจจุบัน และมีการรับ
แจงเบาะแสยาเสพติดจากประชาชน จึงทําใหกําหนดแผนปฏิบัติการไดสอดคลองกับสถานการณในพื้นที่ สวนรายการที่มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือศูนยฯ สามารถติดตามประเมินผลการดําเนินงาน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอ
และหนวยงานภาคีเครือขาย ซึ่งแปลผลอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจากรูปแบบในการประเมินผลการดําเนินงานเพียง
รูปแบบเดียว คือ การประชุมเพื่อสรุปผลและติดตามผลประจําเดือน แตสําหรับในดานของการลงไปตรวจติดตามผลการ
ดําเนินงานในพื้นที่ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางครอบคลุมทุกพื้นที่
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรเพิ่มการเก็บขอมูลในรูปแบบการสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลในเชิงคุณภาพ จะทําใหการประเมินประสิทธิผล
นโยบายครอบคลุมมากขึ้น
2. ควรเพิ่มตัวแปรตนในเรื่องของภูมิลําเนาของผูตอบแบบสอบถาม เนื่องจากในพื้นที่ที่อยูในเขตเทศบาลเมืองไมมี
กํานัน ผูใหญบาน ทําใหขาดผูนํา ในการแกไขปญหาตางๆ และอาจสงผลตอการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ
ควรนําผลการวิจัยในครั้งนี้ ไปใชในการกําหนดแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของจังหวัดพะเยาใหมี
คุณภาพ ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารยที่ปรึกษาดร.อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร
และขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกทานที่ทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จดวยดี
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ตอ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา
Efficiency of Performance Assigned to Volunteer Guard of Phayao Province8’
สุรสิทธิ์ ลอยลม 1* และ รักษศรี เกียรติบตุ ร2
Surasit Loylom1* and Raksi Kiattibutra28’
40

บทคัดยอ
จากการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ตอภารกิจที่ไดรับมอบหมายของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดพะเยา โดยศึกษาจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดพะเยา แบงเปนกองรอยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดพะเยาที่ 2 และกองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอจํานวน 9 อําเภอ ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อ
ศึกษาบทบาทภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา (2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลและปจจัยจูงใจที่มี
ผลตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดพะเยา (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยจูงใจกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัด
พะเยา การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสอบถามกลุมตัวอยางในพื้นที่
ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ตอภารกิจที่ไดรับมอบหมายของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(อส.) จังหวัดพะเยา ในภาพรวม ทั้ ง 5 ด า น อยู ใ นระดั บ มาก เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา ดา นที่มีคา เฉลี่ย สูง สุด
ไดแก ดานสภาพการทํางาน ดานความมั่นคงในงาน ซึ่งมีคาแปลผลเทากันอยูในระดับมาก ดานความรับผิดชอบ ซึ่งมีคา
แปลผลอยู ใ นระดั บ มาก ด า นลั ก ษณะงาน ซึ่ ง มี ค า แปลผลอยู ใ นระดั บ มาก และด า นที่ มี ค า เฉลี่ ย ต่ํ า สุ ด ได แ ก ด า น
คาตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง และจากการทดสอบสมมติฐานการศึกษาสมมติฐานที่ 1
พบวาปจจัยสวนบุคคล สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่มีเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณปฏิบัติงาน
ตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาในภาพรวม ไมแตกตางกัน จะ
ไมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสมมติฐานที่ 2 พบวาปจจัยจูงใจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
พะเยาที่ม ีปจจัยจูง ใจตา งกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดิน แดนจังหวัด พะเยาใน
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 เปนองคการที่จัดตั้งขึ้นภายใตการกํากับของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องอาสารั ก ษาดิ น แดน พ.ศ.2497 (พระราชบั ญ ญั ติ ก องอาสารั ก ษาดิ น แดน พ.ศ.2497, 10
กุ ม ภาพั น ธ 2547, หน า 1) เป น หน ว ยงานเที ย บเท า กองทั พ ต า งๆ โดยมี รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยเป น
ผูบังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดน ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูชวยผูบัญชาการ และมีอธิบดีกรมการปกครองเปน
หัวหนาฝายอํานวยการ ซึ่งมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อันไดแกราษฎรในทองถิ่นที่อาสาเขามาปฏิบัติหนาที่
โดยผานกระบวนการ ขั้นตอน ตามระเบียบและกฎหมาย แตไมมีฐานะเปนขาราชการหรือลูกจางประจําของทางราชการ
มีหนาที่ในการบรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทําของขาศึก ทําหนาที่ตํารวจรักษาความสงบภายในทองที่
รวมกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ รักษาสถานที่สําคัญและการคมนาคม ปองกันการจารกรรม ฟงและรายงานขาว
ของขาศึก ชวยเหลือใหความสะดวกแกฝายทหารตามที่ทหารตองการ และตัดทอนกําลังขาศึก เปนกําลังสํารองสวนหนึ่งที่
พรอมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกําลังทหารไดเมื่อจําเปน แตในปจจุบันสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีบทบาทหนาที่เพิ่ม
มากขึ้นโดยไดรับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทที่สําคัญ ไดแก (กรมการปกครอง, สื่อออนไลน)
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1. การบริการประชาชน โดยสมาชิกกองอาสารักษาดิน แดนจะทํางานรวมกับฝ ายปกครองจัด ให บริการแก
ประชาชน อาทิ การบริการดานจราจร ตรวจสอบการใชรถใชถนน เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และเสียชีวิตของ
ประชาชน การรักษาความสงบเรียบรอย
2. การรักษาความสงบเรียบรอย ซึ่งกองอาสารักษาดินแดนเปนหนวยขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทย จึงมี
หนาที่หลักที่สําคัญในการปฏิบัติงานดานการรักษาความสงบเรียบรอยใหบังเกิดผล โดยปฏิบัติภารกิจรวมกับฝายปกครอง
ทหารและตํารวจ
3. การแกไขปญหายาเสพติด โดยสมาชิก อส. ปฏิบัติงานรวมกับฝายปกครองและตํารวจ เพื่อดําเนินการ
ปราบปรามยาเสพติด การตรวจสถานบริการเพื่อคนหายาเสพติด การเฝาระวังจุดตรวจ การบําบัดฟนฟูผูเสพและผูติดยา
เสพติด นําผูติดยาเสพติดเขาสูระบบการบําบัดรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐบาล สวนกลุมผูเสพจะตองนําเขาสูระบบ
การบําบัดรักษาและพัฒนาโดยใชชุมชนบําบัด กรมการปกครองไดรวมกับกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และการเฝา
ระวัง เลิกใชยาเสพติดอยางยั่งยืน โดยดําเนินการดานการสรางหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด ซึ่งสมาชิก อส. ทํา
หนาที่เปนผูประสานความรวมมือกับองคกร ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และกลุมพลังมวลชนในพื้นที่ ในการดําเนินการตาม
ขั้นตอนตาง ๆ ของหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะปญหายาเสพติด รวมปฏิบัติงานกับชุดปฏิบัติการประจําตําบล นอกจากนี้
ยังมี “โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนตานภัยยาเสพติด” เพื่อใชพลังเยาวชนอาสารักษาดินแดนในการเอาชนะยาเสพ
ติดอยางยั่งยืน โดยอบรมใหเยาวชนเห็นภัยยาเสพติดไมเขาไป เกี่ยวของและชวยกันสอดสองดูแลตานภัยยาเสพติดในสังคม
ของตน จะเปนผลทําใหเยาวชนมีจิตสํานึก ในการเปนเยาวชนที่ดี สงผลใหเปนผูใหญที่ดีในอนาคต
4. การปองกันภัยฝายพลเรือน อาทิ จัดใหมีการฝกอบรมใหมีความรูในเรื่องการปองกันภัยฝายพลเรือน มีการ
ฝกซอม และจัดหนวยปฏิบัติไวใหพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ไดทันที
5. การปฏิบัติการจิตวิทยา สมาชิก อส. มีบทบาทในการทํางานรวมกับประชาชน การพัฒนาชุมชน การอํานวย
ความเปนธรรม พัฒนาหมูบาน สรางและซอม สิ่งสาธารณประโยชน เชน ถนน เหมือง ฝาย การแสดงดนตรีในงานตาง ๆ
การบริการตัดผม และการบริการดานอื่น ๆ
6. การจัดระเบียบสังคม การตรวจสถานบริการตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย เชนการ
สั่งใชสมาชิก อส. ปฏิบัติงานรวมกับฝายปกครองและตํารวจในการปองกันปราบปราม และแกไขปญหา ยาเสพติดในสถาน
บริการ การหาขาวอาชญากรรมและการกระทําผิดในพื้นที่ รวมทั้งผูมีอิทธิพลและแหลงอบายมุขตาง ๆ
7. การสงเสริมการทองเที่ยว ไดจัดชุด “อส. ทองเที่ยว” ดูแลสถานที่แหลงทองเที่ยวตาง ๆอํานวยความสะดวก
บริการขอมูลแนะนําสถานที่ ทองเที่ยวภายในประเทศและรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว ฯลฯ
จากบทบาทหนาที่ที่กลาวมาขางตนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จะเห็นวามีภารกิจหนาที่เพิ่มมากขึ้น
จากอดีต แตจํานวนสมาชิก อส. ยังคงมีจํานวนเทาเดิม ซึ่งปจจุบันกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดกรอบอัตราสมาชิก อส.
ในจังหวัดพะเยา ใหมีไดเพียง 185 คน แตปจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น 228 คน และจะลดลงในทุกป เนื่องจากการเกษียณอายุ
การตาย และลาออกของสมาชิก อส. ซึ่งในจํานวนเทานี้ไมเพียงตอการปฏิบัติหนาที่อยางเรงดวนได ยิ่งในสภาวการณ
ปจจุบันในยุคของคณะ คสช. เปนรัฐบาล ที่ไดใชกําลังสมาชิก อส. รวมกับตํารวจ ทหาร ในการปฏิบัติการรักษาความสงบ
เรียนรอยในจังหวัด เพราะจํานวนที่นอย ปริมาณงานที่มาก และสมาชิก อส. จํานวนมากอายุมากกวาหาสิบป เปนตน โดย
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จังหวัดพะเยามีโครงสรางการบังคับบัญชาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแบงเปนสองสวน คือ 1. กองบังคับการกอง
อาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา (บก.อส.จ.พ.ย.) โดยมีสมาชิก อส. กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2 เปน
กองกําลังในการบังคับบัญชาของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา มีภารกิจหนาที่ครอบคลุมทั่วทั้ง
จังหวัด ทั้งในการปฏิบัติหนาที่ และการสนับสนุนอําเภออื่น ๆ ตามที่อําเภอรองขอการการสนับสนุน เนื่องจากการขาด
แคลนกําลังพล โดยมีผูวาราชการจังหวัดพะเยา เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดในจังหวัด 2. กองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอ
โดยมีสมาชิก อส. กองรอยอาสารักษาดินแดนของแตละอําเภอ เปนกองกําลังในการปฏิบัติภารกิจ มีนายอําเภอเปน
ผูบังคับบัญชา
ดวยสาเหตุดังกลาวขางตนผูศึกษาในฐานะผูบังคับบัญชา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนโดยศึกษาปจจัยดานตาง ๆ ที่มีผลตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน เชน เพศ อายุ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ เปนตน ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษานี้จะนํามาวิเคราะหและพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา ตอไป
8’

วัตถุประสงคในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาบทบาทภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา
2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลและปจจัยจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน จังหวัดพะเยา
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยจูงใจกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาที่ของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ john D.Millet แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ของ Mcgregor และ Maslow และแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ Herzberg พรอมทั้งประวัติความเปนมา โครงสราง ลําดับ
ชั้นบังคับบัญชา กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ของกองอาสารักษาดินแดน และไดสรุปเปนกรอบแนวคิด ดังนี้
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ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของ

กํ า ห น ด ตั ว แ ป ร ต น ต า ม แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี
แรงจูงใจ ความพึงพอใจ
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณปฏิบัติงาน

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
พะเยา 5 ประการ ตามทฤษฎี ข อง
John D.Millet
1. การบริการอยางเทาเทียม
2. การใหบริการรวดเร็ว ทันตอเวลา
3. การใหบริการอยางเพียงพอ
4. การใหบริการอยางตอเนื่อง

ปจจัยจูงใจ

5. การใหบริการที่มีความกาวหนา

- ลักษณะงาน
- ความรับผิดชอบ
- สภาพการทํางาน
- คาตอบแทนและสวัสดิการ
- ความมั่นคงในงาน

สมมติฐานของการศึกษา
1. ป จจั ย ส ว นบุค คล ไดแ ก เพศ อายุ ระดับ การศึ กษาสู ง สุ ด ประสบการณป ฏิบั ติง านที่แ ตกตา งกั นมี ผ ลต อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดพะเยา แตกตางกัน
2. ปจจัยจูงใจ ไดแก ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ สภาพการทํางาน คาตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคง
ในงาน ที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดพะเยา ตางกันกัน
8’

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ตอภารกิจที่ไดรับมอบหมายของสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ไดแก สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา จํานวน 228 คน กําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธ, 2550, หนา 155) ได
กลุมตัวอยาง จํานวน 145 คน โดยมีวิธีเลือกกลุมตัวอยางโดยกําหนดสัดสวน (Quota Sampling)(บุญใจ ศรีสถิตนรากุล,
2550, หนา 207) เพื่อเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยโดยใชอัตราสวน เปน 1: 1.6 ตอจํานวนสมาชิก อส. ในแตละ
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กองรอย และไดสุมคัดเลือกในแตละกองรอยอีกทีหนึ่งโดยพิจารณาจากความเหมาะสมและความสะดวกของบุคคลที่จะให
ขอมูล และพยายามใหมีการกระจายของประชากรและกลุมตัวอยางของประชากรแตละกลุมใหมากที่สุด
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 1 ฉบับ
ประกอบดวย 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา ประกอบดวย
เพศอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ชั้นยศ และประสบการณปฏิบัติงาน อยูลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจรายการ
(Checklist)
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประกอบดวย 5
ดาน ไดแก ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ สภาพการทํางาน คาตอบแทนและสวัสดิการ และความมั่นคงในงาน ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ตอนที่ 3 เปน คําถามความคิด เห็นเกี่ยวกับประสิทธิภ าพในการปฏิบัติง านประกอบดว ย 5 ดาน ไดแ ก การ
ใหบริการอยางเทาเทียม การใหบริการรวดเร็วทันตอเวลา การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการอยางตอเนื่อง และ
การใหบริการที่มีความกาวหนาลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่ง
ผู วิ จั ย ได มี ขั้ น ตอนการสร า งแบบสอบถาม โดย ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง สร า งแบบสอบถามให
ครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจัย จากนั้นนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง
แกไขปรับปรุงใหถูกตอง เหมาะสม คลอบคลุมตามขอบเขตของการศึกษาวิจัย และนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว
เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูศึกษาทําการเก็บรวบขอมูลดวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามใหกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
พะเยาและเก็บคืนแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน 145 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00
2. ผูศึกษานําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณเพื่อเตรียมวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุม ตัวอยาง มาประมวลผลและวิเคราะหขอมูลสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก T-test, OneWay ANOVA เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหแบบสอบถาม ดังนี้
ขอมูลตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา วิเคราะหโดยใชสถิติ
ไดแก คารอยละ(Percentage)
ขอมูลตอนที่ 2 เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใชสถิติไดแก การ
หาคาเฉลี่ย (Mean)
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ขอมูลตอนที่ 3เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใชสถิติไดแก การ
หาคาเฉลี่ย (Mean)
ขอมูลตอนที่ 4 เกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเรียบเรียง
นําเสนอในรูปแบบการบรรยาย

ผลการศึกษา
1. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปน
เพศชาย จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 95.86 สวนมากมีอายุ 50 ป ขึ้นไป จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 58.62 และ
ระดับการศึกษาสูงสุดสวนใหญ คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 60.69
2. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ตอภารกิจที่ไดรับมอบหมายของสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา ในภาพรวม ของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตอภารกิจที่ไดรับมอบหมายของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา ทั้ง 5 ดาน อยู ใ นระดั บ มาก
( X = 3.71) เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย สูง สุด ไดแก ดานสภาพการทํางาน ดานความมั่นคงในงาน ซึ่ง
มีคาแปลผลเทากันอยูในระดับมาก ( X = 3.88) ดานความรับผิดชอบ ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ( X = 3.59) ดาน
ลักษณะงาน ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ( X = 3.58) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ
ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.45)
3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน เปนการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร ใช
สถิติในการวิเคราะหขอมูลสําหรับปจจัยที่มีจํานวน 2 กลุม ไดแก การทดสอบคาที (t – test) และการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม ไดผลดังนี้
เปรียบเทียบความแตกตางระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา จําแนก
ตามเพศ อายุ การศึกษา และประสบการณปฏิบัติงาน พบวา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่มีเพศ อายุ
การศึกษา และประสบการณปฏิบัติงาน ตางกัน มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ ในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไม
เป น ไปตามสมมติ ฐ านข อ ที่ 1 อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งระดั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา จําแนกตามปจจัยจูงใจ พบวา สมาชิก
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่มีปจจัยจูงใจตางกัน มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ ในภาพรวมแตกตาง
กัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. สรุปเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติม พบวา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา ไดเสนอ
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คือ ควรเพิ่มคาตอบแทน สวัสดิการใหมากขึ้น
รวมถึงโอกาสในการเลื่อนตําแหนง เปนคาคิดเห็นสูงสุด จํานวน 14 คน รองลงมา คือ ผูบังคับบัญชาควรมีความยุติธรรม
ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาอยางเทาเทียม และมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน จํานวน 10 คน ผูบังคับบัญชาควรดูแล
เอาใจใส รับผิดชอบตอผูบังคับบัญชา จํานวน 6 คน เวลาออกปฏิบัติหนาที่ ควรมีอาวุธประจํากายทุกครั้ง จํานวน 5 คน
ทํางานนอกเหนือภารกิจหนาที่ของตนเอง ทําใหเปนภาระที่หนักเกินไป จํานวน 2 คน
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สรุปผลและอภิปรายผล
การวิเคราะหการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
พะเยา จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณปฏิบัติงาน และปจจัยจูงใจ ที่แตกตางกัน พบความแตกตางดังนี้
การเปรียบเทียบความแตกตางระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
พะเยา จําแนกตามเพศ พบวา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่มีเพศตางกัน มีระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่ ในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การเปรียบเทียบความแตกตางระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
พะเยา จําแนกตามอายุ การศึกษา และประสบการณปฏิบัติงาน พบวา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่มี
การศึกษา และประสบการณปฏิบัติงาน ตางกัน มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ ในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การเปรียบเทียบความแตกตางระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
พะเยา จํ า แนกตามป จ จั ย จู ง ใจ พบว า สมาชิ ก กองอาสารั ก ษาดิ น แดนจั ง หวั ด พะเยาที่ มี ป จ จั ย จู ง ใจต า งกั น มี ร ะดั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ ในภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
จากผลการศึกษา ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ตอภารกิจที่ไดรับมอบหมายของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(อส.) จังหวัดพะเยา ผูวิจัยไดประยุกตใชแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากผูวิจัยไดศึกษาถึงตัวแปรที่
คาดวาจะมีอิทธิพลตอการทํางานในระบบราชการเปนสําคัญ ซึ่งประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานทําใหเกิดความ
พึงพอใจและไดรับผลกําไรจากการปฏิบัติงานดังกลาว (Millet, 1954, p.4) ซึ่งความพึงพอใจนั้นหมายถึง ความพึงพอใจใน
การบริการใหกับประชาชน ซึ่งสอดคลองทฤษฎีประสิทธิภาพของ John D.Millet ดังนี้
1. การใหบริการอยางเทาเทียมกัน (equitable service) โดยยึดหลักวาคนเราทุกคนเกิดมาทุกคนเทาเทียมกัน
ความเทาเทียมกันนั้น หมายถึง ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิเทาเทียมกันทั้งกฎหมายและทางการเมือง การใหบริการของรัฐ
จะตองไมแบงแยกเชื้อชาติ ผิวหรือความยากจน ตลอดจนสถานะทางสังคม นั้น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)
จังหวัดพะเยา มีการใหบริการอยางเทาเทียม โดยไมมีการแบงแยกชนชั้นวรรณะ และพรอมใหบริการแกบุคคลทุกระดับชั้น
ซึ่ง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาในแตละกองรอยอาสารักษาดินแดน มีบทบาทในการทํางานรวมกับ
ประชาชน การพัฒนาชุมชน การอํานวยความเปนธรรม พัฒนาหมูบาน สรางและซอม สิ่งสาธารณประโยชน เชน ถนน
เหมือง ฝาย การแสดงดนตรีในงานตาง ๆ การบริการตัดผม และการบริการดานอื่น ๆ ในการออกอําเภอเคลื่อนที่หรือ
จังหวัดเคลื่อนที่ การรณรงคประชาสัมพันธการเลือกตั้ง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนตน จากการศึกษา
ประสิทธิภาพการทํางานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ดานการใหบริการอยางเทาเทียมกัน ซึ่งจากการวิเคราะห
ขอมูลพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การปฏิบัติ
ตอประชาชนทุกคนดวยความเต็มใจ โดยไมเลือกเพศ อายุ อาชีพ หรือสถานภาพอื่น ๆ ซึ่งมีการแปลผลอยูในระดับมาก
รองลงมา ไดแก การใหปฏิบัติงานตอประชาชนทุกคนโดยเทาเทียมกันเสมอ ซึ่งมีการแปลผลอยูในระดับมาก
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2. การใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา (timely service) จะไมมีผลงานสาธารณะใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพ หากไม
ตรงตอเวลาหรือทันตอเหตุการณ เชน รถดับเพลิงมาถึงหลังจากไฟไหมหมดแลว การบริการนั้น ก็ถือวาไมเปนสิ่งที่ถูกตอง
และนาพอใจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา มีการตั้งหนวยเฉพาะกิจเครื่องที่เร็ว เพื่อออกพื้นที่ที่
ไดรับมอบหมายในการใหบริการประชาชน อํานวยความสะดวก และการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน โดย
ปฏิบัติภารกิจรวมกับฝายปกครอง ทหารและตํารวจ จากการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน ในการใหบริการรวดเร็วทันตอเวลา ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
แตละรายการ พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูปฎิบัติสามารถปฏิบัติงานไดทันทีเมื่อไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา
เสมอ ซึ่งมีการแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ผูปฎิบัติสามารถปฏิบัติงานไดเสร็จตามเวลาที่ไดรับมอบหมาย
เสมอ ซึ่งมีการแปลผลอยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ผูปฎิบัติสามารถปฏิบัติงานไดทันตอเหตุการณ
หรือสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นไดทันเวลาเสมอ ซึ่งมีการแปลผลอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน
3. การใหบริการอยางเพียงพอ (ample service) นอกจากใหบริการอยางเทาเทียมกันและใหอยางรวดเร็วแลว
ตองคํานึงถึงจํานวนคนที่เหมาะสม จํานวนความตองการในสถานที่ที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสมอีกดวย นั้น สมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา มีการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับฝายปกครองและตํารวจ หนวยงานขางเคียงอื่น ๆ และปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายไดครบถวน
สมบูรณไดใหบริการที่มุงผลสําเร็จ และสามารถงานไดโดยลําพัง จากการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน การใหบริการอยางเพียงพอ ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาแตละรายการ พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูปฎิบัติสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น เพื่อใหงานประสบ
ความสํา เร็ จเสมอ ซึ่ง มีก ารแปลผลอยู ใ นระดับ มาก รองลงมา ไดแก ผูป ฎิบั ติส ามารถปฏิ บัติ ง านไดค รบตามที่ ได รั บ
มอบหมายเสมอ ซึ่งมีการแปลผลอยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ผูปฎิบัติสามารถปฏิบัติงานเพียงลําพัง
ไดสําเร็จ ในสถานการณที่ไมยากนัก ซึ่งมีการแปลผลอยูในระดับมาก
4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (continuous service) คือการใหบริการตลอดเวลาตองพรอมและเตรียมตัวบริการ
ตอความสนใจของสาธารณะชนเสมอ มีการฝกอบรมอยูเปนประจํา เชนการทํางานของตํารวจจะตองบริการตลอด 24
ชั่วโมง นั้น ในการที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา มีหนาที่ในการปองกันภัยฝายพลเรือน จึงไดมีการ
จัดใหมีการฝกอบรมใหมีความรูในเรื่องการปองกันภัยฝายพลเรือน มีการฝกซอม และจัดหนวยปฏิบัติไวใหพรอมที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ไดทันที และมีการฝกอบรมใหความรูเ พิ่มศักยภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดิน แดนอยางตอเนื่อง ได
ใหบริการอยางตอเนื่อง จากการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในดานใหบริการอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา รายการที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูปฎิบัติมีการเตรียมความพรอมกอนการปฏิบัติงานเสมอ ซึ่งมีการแปลผลอยูในระดับมาก รองลงมา
ไดแก ผูปฎิบัติเตรียมพรอมเพื่อปฏิบัติงานตลอดเวลา ถึงแมจะอยูนอกเวลาปฏิบัติงาน ซึ่งมีการแปลผลอยูในระดับมาก
และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ผูปฎิบัติแสวงหาความรู เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานใหดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ
ซึ่งมีการแปลผลอยูในระดับมาก
5. การใหบริการอยางกาวหนา (progression service) เปนการบริการที่มีความเจริญคืบหนาไปทั้งทางดานผลงาน
และคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย แนวคิดเชิงปทัสถาน (Normative Concepts) แนวคิดเชิงประจักษ (Empirical Concepts)
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นั้น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา ไดมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยในการรักษาความสงบของ
ประชาชน การบริการประชาชน และมีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นอยูเปนประจํา จากการศึกษา
ประสิทธิภาพการทํางานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ดานบริการที่มีความกาวหนา ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูล
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การปฏิบัติงาน
ของผู ป ฎิ บั ติ มี ก ารพั ฒ นาขึ้ น อย า งสม่ํ า เสมอ ซึ่ ง มี ก ารแปลผลอยู ใ นระดั บ มาก รองลงมา ได แก ผู ป ฎิ บั ติ ส ามารถนํ า
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใหในการปฏิบัติงานไดดีเสมอ ซึ่งมีการแปลผลอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับปาน
กลาง และจากการใหความคิดเห็นเพิ่มเติมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา ไดเสนอความคิดเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยเสนอวาควรเพิ่มคาตอบแทน สวัสดิการใหมากขึ้น ซึ่งเปน
ความคิดเห็นสูงสุด รวมถึงโอกาสในการเลื่อนตําแหนง ผูบังคับบัญชาควรมีความยุติธรรม ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาอยาง
เทาเทียม มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน และควรดูแลเอาใจใส รับผิดชอบตอผูใตบังคับบัญชา และในเวลาออกปฏิบัติ
หนาที่ ควรมีอาวุธประจํากายทุกครั้ง พรอมทั้งไมทํางานนอกเหนือจากภารกิจหนาที่ของตนเอง ทําใหเปนภาระที่หนัก
เกินไป โดยขอเสนอตาง ๆ เหลานี้ เปนการเสนอการจูงใจใหสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดพะเยา มีการ
พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งการจูงใจ หมายถึง ระดับความพรอมของพนักงานที่จะปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมายที่วางไว ซึ่งระดับความพรอมเกิดจากปจจัยตางๆ เชนความสําเร็จ การที่ผลงานเปนที่ยอมรับ ความ
รับผิดชอบ ความเจริญเติบโต สวนบุคคลและงานในตัวของมันเอง ภายหลังความตองการขั้นพื้นฐาน เชน เงินเดือน สภาพ
ความมั่นคงในงาน และสภาพการทํางานไดรับการตอบสนองแลว (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2535, หนา 258) ซึ่งการปฏิบัติงาน
จะมีประสิทธิภาพหรือไมขึ้นอยูกับผูปฏิบัติวา จะไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งภายในและภายนอก (external and
internal) มากนอยเพียงใด ซึ่งถาหากวาผูปฏิบัติงานไดรับการตอบสนองมาก การปฏิบัติงานก็ยอมมีประสิทธิภาพมากดวย
เชนกัน (Zaleanick, 1958, p.40)
8’

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงดวยความกรุณาจาก ดร.รักษศรี เกียรติบุตร ทานอาจารยที่ปรึกษา
ที่ใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกไข ตรวจทานความถูกตองเรียบรอย และขอบกพรองตาง ๆ ตลอดถึงผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ใน
การพิ จารณาเครื่ องมื อ คื อ 1. ดร.วี ร ะ เลิ ศ สมพร อาจารย มหาวิ ทยาลั ยพะเยา 2. ดร.พงษ ส นิ ท คุ ณ นะลา อาจารย
มหาวิทยาลัยพะเยา 3. คุณสุทิน จันทรงาม เจาพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ ที่ทําการปกครองจังหวัดพะเยา จน
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ ผูศึกษาขอขอบคุณเปนอยางสูง ไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัวที่เปนผูใหกําลัง ใจมาโดยตลอด ขอขอบคุณรุนพี่ เพื่อน ๆ
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านโยบายสาธารณะ ทุ ก ท า น ที่ ใ ห คํ า แนะนํ า และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณที่ดีในระหวางการศึกษาดวยดีมาโดยตลอด
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ขอขอบคุณ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาทุกทาน ที่เปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหนาที่ตอภารกิจที่ไดรับมอบหมายในการศึกษาคนควาครั้งนี้ และขอขอบพระคุณทุกทานที่มีสวนรวมในงานศึกษา
คนควานี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาคนควาขอมอบแด ผูมีพระคุณทุกทาน
การคนควาดวยตนเองครั้งนี้ หากมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพรองหรือผิดพลาดประการใด ผูศึกษาขออภัยมา ณ ที่นี้
ดวย และหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ คงจะเปนประโยชนกับผูที่สนใจ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตอไป
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทาง
เสนทาง พะเยา-บานแมกานาไรเดียว (สายที่ 2398) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะใน
การใชบริการรถโดยสารประจําทางเสนทางดังกลาว ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ประชาการที่อาศัยอยูในพื้นที่อําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จํานวน 127,242 คน กลุมตัวอยางจํานวน 399 คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม สถิติที่
ใช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ได แ ก ค า ความถี่ ค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน นํ า เสนอในรู ป แบบตาราง
ประกอบการบรรยาย
ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทาง เสนทาง พะเยา-บานแมกา
นาไร
เดียว (สายที่ 2398) โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก และเมื่อแยกออกเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยเรียง
ตามลําดับมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารจัดการการบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแก ดานความปลอดภัย
ดานอัตราคาบริการ และดานการอํานวยความสะดวก มีคาแปลผลอยูในระดับมาก ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่กําหนดไว สําหรับปญหา พบวา 1) มีการบรรทุกผูโดยสารเกินจํานวนที่นั่ง 2) พนักงานขับรถเร็ว ทําใหผูใชบริการเกิด
ความรูสึกไมปลอดภัย 3) กลุมตัวอยางตองการใชบริการรถโดยสารประจําทางนอกเวลาที่กําหนด แนวทางแกไขจาก
ผูตอบแบบสอบถาม คือ 1) ควรบรรทุกผูโดยสารใหพอดีกับที่นั่ง 2) ควรควบคุมอัตราความเร็วในการขับรถใหเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด 3) ควรขยายระยะเวลาการเดินรถใหมากกวาเดิม
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการใหบริการ
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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 สวนใหญจะตองเดินทางระหวางที่พักกับที่ทํางาน สถานศึกษา และสถานที่ตาง ๆ โดย
ใชบริการรถโดยสารประจําทางและใชรถสวนตัว จังหวัดพะเยาไดกําหนดเสนทางการเดินรถโดยสารประจําทางภายใน
จั ง หวั ด พะเยา เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการเดิ น ทางแก ป ระชาชนภายในจั ง หวั ด พะเยา โดยผ า นมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัดพะเยา และนายทะเบียนประจําจังหวัดพะเยาเปนผูออกใบอนุญาต
ประกอบการขนสงประจําทางในแตละเสนทางภายในจังหวัดพะเยาใหแกผูยื่นคําขออนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง
ดวยรถโดยสาร ซึ่งเปนผูดําเนินการจัดการเดินรถเพื่อบรรทุกผูโดยสารและสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทางที่ประชาชน
ตองการไปตามเสนทางที่ทางราชการกําหนด และสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา เปนหนวยงานราชการสวนภูมิภาค
สังกัดกรมการขนสงทางบก มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบการขนสง การจัด
ระเบียบการขนสงบกภายในจังหวัดพะเยา โดยการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การขนสงทางบก และกฎหมายวาดวยรถยนต กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับการขนสง ทางบก รวมทั้งวางแผนการขนสงทาง
บกและสงเสริมสวัสดิภาพการขนสงทางบกภายในจังหวัดพะเยา เพื่อใหระบบการขนสงทางบกภายในจังหวัดพะเยาเกิด
ความคลองตัว สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตทองที่อําเภอเมืองจังหวัดพะเยา เปนทองที่ที่มี
ประชากรมากที่สุด
จังหวัดพะเยาไดกําหนดเสนทางการขนสงดวยรถโดยสารประจําทาง ภายในอําเภอเมืองพะเยา จํานวน 1 เสนทาง
คือ เสนทาง พะเยา – บานแมกานาไรเดียว (สายที่ 2398) เปนเสนทางที่ใหบริการรับและสงผูโดยสารทองที่ชุมชนตําบล
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เวียง ตําบลแมต่ํา และตําบลแมกา ที่อยูในเสนทาง โดยเริ่มตนจากสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพะเยา ไปตามทางหลวง
แผนดินหมายเลขที่ 1 ผานโรงเรียนบุญสิษฐวิทยา บานแมต๋ํา บานหนองแกว บานโทกหวาก บานใหม บานหวยเคียน บาน
แมกาหวยหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา ไปสุดเสนทาง ณ จุดจอดรถโดยสารประจําทางบานแมกานาไรเดียว และมีเสนทาง
แยกชวง พะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเริ่มตนจากสถานีขนสงผูโดยสายจังหวัดพะเยา ไปตามทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 1 ผานโรงเรียนบุญสิษฐวิทยา บานแมต๋ํา บานหนองแกว บานโทกหวาก บานใหม บานหวยเคียน บานแมกา
หวยหลวง แยกขวาไปตามถนนไปสุดเสนทาง ณ จุดจอดรถโดยสารประจําทางบริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา และ
เสนทางนี้มีผูใชบริการเปนจํานวนมาก ในทางกลับกันผูประกอบการขนสงประจําทางเสนทางดังกลาวไดขอลดจํานวนรถ
โดยสารลงอยางตอเนื่อง ซึ่งอาจจะสงผลใหประชาชนไมไดรับความสะดวกในการเดินทางเทาที่ควร
ดวยเหตุนี้ผูศึกษาในฐานะเปนบุคลากรสังกัดสํานักงานขนสงจังหวัดพะเยา ซึ่งมีหนาที่ในการควบคุม กํากับดูแล
และจัดระเบียบการขนสงทางถนนภายในจังหวัดพะเยา ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.2522 และกฎ
ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารเสนทาง พะเยา –
บานแมกานาไรเดียว(สายที่ 2398) เพื่อใชเ ปนแนวทางในการพัฒ นาระบบการขนสง ดว ยรถโดยสารประจําทางของ
สํานักงานขนสงจังหวัดพะเยาตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทางเสนทาง พะเยา- บานแมกานาไรเดียว(สาย
ที่ 2398) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการใชบริการรถโดยสารประจําทางเสนทาง พะเยา-บานแมกา
นา
ไรเดียว (สายที่ 2398) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
สมมติฐาน
ประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทางเสนทาง พะเยา- บานแมกานาไรเดียว (สายที่ 2398)
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในแตละดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการการบริการ ดานความปลอดภัย ดานการอํานวย
ความสะดวกและดานอัตราคาบริการ มีประสิทธิภาพมาก
กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการศึกษาพระบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 31(อรุณ วิชกิจ หนา 10) เกี่ยวกับการกําหนด
เงื่อนไขไวในใบอนุญาตประกอบการชนสงประจําทาง และกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (2534) เกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ผูโดยสารและความปลอดภัยในการขนสง (อรุณ วิชกิจ หนา 161) และแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยในการประเมินคุณภาพของ
การบริการการ ของ Parasuraman et.al อางอิงในปนฑิตา ศิริวัฒน.(2551:11 – 12 ) ผูศึกษาจึงไดนําแนวคิดดังกลาวมา
ประมวลเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาดังตอไปนี้
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ตัวแปรอิสระ
เพศ
อายุ
ที่อยูอาศัย
รายได
วัตถุประสงคในการเดินทาง

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ
1.ดานการบริหารจัดการการ
บริการ
2.ดานความปลอดภัย
3.ดานการอํานวยความสะดวก
4.ดานอัตราคาบริการ

ตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพการ
ใหบริการ

วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึกษาประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทาง เสนทาง พะเยา-บานแมกานาไรเดียว (สายที่
2398) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยกําหนดพื้นที่ดําเนินการศึกษาในทองที่อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จํานวน
ประชากร 127,242 คน ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ ขอศึกษาจากประชาชนผูใชบริการรถโดยสารประจําทางเสนทาง พะเยา
– บานแมกานาไรเดียว(สายที่ 2398) ในชุมชนที่อยูในเสนทางไดแกทองที่ชุมชนตําบลเวียง ตําบลแมต๋ํา และตําบลแมกา
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยการสุมตัวอยางแบบกําหนดสัดสวน(quota sampling) ผูศึกษากําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 399 คน ซึ่งไดมาจากการใชสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane,1973 อางใน ธีรวุฒิ เอ
กะกุล, 2543) ที่ระดับความเชื่อมั่นเทากับรอยละ 95 และคาความคาดเคลื่อนที่ยอมรับไดเทากับ 0.05
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม(questionnaire) ที่ผูศึกษาสรางขึ้นตามวัตถุประสงคของ
การศึกษา ประกอบดวยคําถามเปนแบบปลายปด(close ended question)และคําถามแบบปลายเปด(open ended question)
โดยแบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนคําถามขอมูลสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ถิ่น
ที่อยูอาศัย รายได วัตถุประสงคที่ใชบริการ ความถี่ที่ใชบริการ
ตอนที่ 2 เปนคําถามขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทางเสนทางพะเยา-บาน
แมกานาไรเดียว(สายที่ 2398)
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ ในการพัฒ นาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทาง
เสนทางพะเยา-บานแมกานาไรเดียว(สายที่ 2398)
3. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ไดแก ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) S.D.
เกณฑการแปลผลความหมายของคาเฉลี่ยในการวิเคราะห ดังนี้
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คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00
คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80

มีประสิทธิภาพมากที่สุด
มีประสิทธิภาพมาก
มีประสิทธิภาพปานกลาง
มีประสิทธิภาพนอย
มีประสิทธิภาพนอยที่สุด

ผลการศึกษา
การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารของรถโดยสารประจํ า ทางเส น ทาง พะเยา – บ า นแม ก านาไร เ ดี ย ว
(สายที่ 2398) ในครั้งนี้ที่ไดจากแบบสอบถามจํานวน 399 ตัวอยาง แลวนํามาวิเคราะหประมวลผลขอมูลเพื่อคํานวณหา
คาสถิติตาง ๆ ผลการศึกษาสามารถนําเสนอไดดังนี้
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 กลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 20 – 29 ป จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42.40 อายุ
ระหวาง 30-39 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.30 และอายุ 40 ป ชึ้นไป ซึ่งมีจํานวนนอยที่สุด คือ 20 คน คิดเปน
รอยละ 5.00 เปนผูที่มีที่อยูอาศัยในเขตอําเภอเมืองพะเยา มากที่สุด จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 60.40 และผูที่
อยูอาศัยนอกเขตอําเภอเมืองพะเยามีจํานวนนอยกวาคือ 158 คน คิดเปนรอยละ 39.60 เปนผูที่มีรายไดตอเดือนระหวาง
0-5,000 บาท จํานวนมากที่สุด 281 คน คิดเปนรอยละ 70.40 รองลงมาไดแก รายไดระหวาง 5,001 – 10,000 บาท
จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.80 รายไดตั้งแต 15,001 บาทขึ้นไป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.30 และนอยที่สุด
คือกลุมรายไดระหวาง 10,001 – 15,000 บาท จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50 มีวัตถุประสงคในการเดินทางกลับ
ภูมิลําเนามากที่สุด จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.60 รองลงมาไดแก เรียนหนังสือ จํานวน 102 คน คิดเปนรอย
ละ 25.60 ทองเที่ยว 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) ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน ซึ่งไดแก
1. ดานการบริหารจัดการการบริการ พบวา มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.92 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.57 ทั้งนี้ จําแนกเปนรายขอและเรียงลําดับประสิทธิภาพการใหบริการดังนี้
1.1 พนักงานขับรถจอดรับ-สงผูโดยสารตรงจุดรับ-สงผูโดยสาร เปนดานที่กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นสูงสุด มี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 53.90 (คาเฉลี่ย 4.06)
1.2 พนักงานขับรถมีมารยาท อัธยาศัยไมตรี และเต็มใจในการใหบริการ มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิด
เปนรอยละ 50.60 (คาเฉลี่ย 4.02)
1.3 พนักงานขับรถมีบุคลิกภาพในการใหบริการที่สุภาพเรียบรอย มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอย
ละ 52.60 (คาเฉลี่ย 3.99)
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1.4 พนั กงานขั บ รถมี ก ารแตง กายสุ ภ าพเรีย บร อย มีป ระสิ ท ธิ ภาพอยู ใ นระดั บมาก คิ ด เป น รอ ยละ 52.10
(คาเฉลี่ย 3.93)
1.5 รถโดยสารมี ก ารดู แ ลรั ก ษาความสะอาดทั้ ง ภายนอกและภายในรถ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู ใ นระดั บ มาก
คิดเปนรอยละ 48.60 (คาเฉลี่ย 3.85)
1.6 พนักงานขับรถมีความกระตือรือรน มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 43.60 (คาเฉลี่ย 3.67)
2. ดานความปลอดภัย พบวา มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.89 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.64 ทั้งนี้ จําแนกเปนรายขอและเรียงลําดับประสิทธิภาพการใหบริการดังนี้
2.1 พนักงานขับรถไมสูบบุหรี่และดื่มสุราหรือของมึนเมาในขณะปฏิบัติหนาที่ มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 44.90 (คาเฉลี่ย 4.14)
2.2 พนั ก งานขั บ รถปฏิ บั ติ ถู ก ต อ งตามกฎจราจร มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู ใ นระดั บ มาก คิ ด เป น ร อ ยละ 51.60
(คาเฉลี่ย 4.05)
2.3 รถโดยสารประจําทางมีสภาพมั่นคงแข็งแรงพรอมใหบริการ มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอย
ละ 47.60 (คาเฉลี่ย 3.92)
2.4 พนักงานขับรถขับรถดวยความเร็วตามที่กําหนดกําหนด 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 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.73 ทั้งนี้ จําแนกเปนรายขอและเรียงลําดับประสิทธิภาพการใหบริการดังนี้
3.1 จุดรอรับสงผูโดยสารมีความเหมาะสมกับความตองการของผูใชบริการ มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 42.90 (คาเฉลี่ย 3.98)
3.2 ความเหมาะสมของจํานวนรถที่ใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ อยูในระดับที่มีประสิทธิภาพมาก คิดเปน
รอยละ 46.60 (คาเฉลี่ย 3.82)
3.3 การเดินรถตรงตามเวลาที่กําหนด มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 27.60 (คาเฉลี่ย 3.97)
3.4 ตารางแสดงอัตราคาโดยสารมีขนาดและรายละเอียดที่ชัดเจน 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 ทั้งนี้ จําแนกเปนรายขอและเรียงลําดับประสิทธิภาพการใหบริการดังนี้
4.1 อัตราคาโดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทาง มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 46.60
(คาเฉลี่ย 3.93)
4.2 มีการเก็บอัตราคาโดยสารตรงกับอัตราที่กําหนด มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 49.10
(คาเฉลี่ย 3.91)
4.3 ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับการเดินทางรูปแบบอื่น มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 50.40
(คาเฉลี่ย 3.84)
4.4 จําแนกราคาตามประเภทของผูใชบริการมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปน รอยละ
49.10 (คาเฉลี่ย 3.82)
เมื่อพิจารณาโดยรวม 4 ดานนั้น พบวา มีประสิทธิภาพการใหบริการอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.84 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานการบริหารจัดการการบริการ โดยรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก ทั้งนี้ เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา
พนักงานขับรถจอดรับ-สงผูโดยสารตรงจุดรับ-สงผูโดยสาร เปนดานที่กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นสูงสุด มีประสิทธิภาพ
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 53.90 (คาเฉลี่ย 4.06) รองลงมาไดแกพนักงานขับรถมีมารยาท อัธยาศัยไมตรี และเต็ม
ใจในการใหบริการ มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 50.60 (คาเฉลี่ย 4.02) พนักงานขับรถมีบุคลิกภาพใน
การใหบริการที่สุภาพเรียบรอย มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 52.60 (คาเฉลี่ย 3.99) พนักงานขับรถมี
การแตงกายสุภาพเรียบรอย มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 52.10 (คาเฉลี่ย 3.93) รถโดยสารมีการดูแล
รักษาความสะอาดทั้งภายนอกและภายในรถ มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก
คิดเปนรอยละ 48.60 (คาเฉลี่ย 3.85)
พนักงานขับรถมีความกระตือรือรน มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 43.60 (คาเฉลี่ย 3.67) ตามลําดับ
เปนไปตามสมมุติฐาน
ดานความปลอดภัย โดยรวมมีประสิทธิภาพการใหบริการอยูในระดับมาก ทั้งนี้ เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา
พนักงานขับรถไมสูบบุหรี่และดื่มสุราหรือของมึนเมาในขณะปฏิบัติหนาที่ 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)
พนักงานขับรถขับรถดวยความเร็วตามที่กําหนดกําหนด มี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 48.60 (คาเฉลี่ย 3.87) อุปกรณตาง ๆ ภายในรถโดยสารอยูในสภาพ
สมบูรณพรอมตอการใชงาน มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 46.60 (คาเฉลี่ย 3.79) การบรรทุกผูโดยสาร
จํานวนพอดีกับที่นั่ง มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 33.10 (คาเฉลี่ย 3.54)
ตามลําดับ เปนไปตามสมมุติฐาน
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ดานการอํานวยความสะดวก โดยรวมมีประสิทธิภาพการใหบริการอยูในระดับมาก ทั้งนี้ เมื่อจําแนกเปนราย
ขอ พบวา จุดรอรับสงผูโดยสารมีความเหมาะสมกับความตองการของผูใชบริการ มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิด
เปนรอยละ 42.90 (คาเฉลี่ย 3.98) รองลงมาไดแก ความเหมาะสมของจํานวนรถที่ใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ อยูใน
ระดับที่มีประสิทธิภาพมาก คิดเปนรอยละ 46.60 (คาเฉลี่ย 3.82) การเดินรถตรงตามเวลาที่กําหนด มีประสิทธิภาพอยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 27.60 (คาเฉลี่ย 3.97) ตารางแสดงอัตราคาโดยสารมีขนาดและรายละเอียดที่ชัดเจน 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
ความคิ ด เห็ น หรื อ คํ า ติ ช มจากผู ใช บ ริ ก าร อยู มี ประสิ ท ธิ ภาพอยู ในระดั บ มาก คิ ด เป น ร อ ยละ 38.10 (คา เฉลี่ ย 3.51)
ระยะเวลาในการรอรถโดยสารแตละเที่ยวไมนานเกินไป อยูในระดับที่มีประสิทธิภาพมาก คิดเปน รอยละ 34.10 (คาเฉลี่ย
3.47) ตามลําดับ เปนไปตามสมมุติฐาน
ดานอัตราคาบริการ โดยรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก ทั้งนี้ เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวา อัตรา
คา
โดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทาง มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 46.60 (คาเฉลี่ย 3.93) รองลงมา
ไดแก มีการเก็บอัตราคาโดยสารตรงกับอัตราที่กําหนด มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 49.10 (คาเฉลี่ย
3.91) ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับการเดินทางรูปแบบอื่น มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 50.40 (คาเฉลี่ย
3.84) จําแนกราคาตามประเภทของผูใชบริการมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก
คิดเปน รอยละ
49.10 (คาเฉลี่ย 3.82) เปนไปตามสมมุติฐาน
โดยรวมทั้ง 4 ดาน พบวา ประสิทธิภาพการใหบริการอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.84 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.55 ทั้งนี้ เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการการบริการ มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
3.92 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 รองลงมาไดแก ดานความปลอดภัย มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
3.89 สว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 ดานอัตราคาบริการ มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคา เฉลี่ย 3.88 สว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 และดานการอํานวยความสะดวก มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.66 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.73 แสดงใหเห็นวาผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทาง
เสนทาง พะเยา – บานแมกานาไรเดียว (สายที่ 2398) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวาการใหบริการมีประสิทธิภาพอยู
ในระดับมากทุกดานซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการดานความปลอดภัย ไดแก มีการบรรทุกผูโดยสาร
เกินจํานวนที่นั่งและพนักงานขับรถเร็ว และดานการอํานวยความสะดวก กลุมตัวอยางตองการที่ใชบริการรถโดยสาร
ประจําทางนอกเวลาที่กําหนด แนวทางแกไขตามความเห็นของตอบแบบสอบถาม คือ ควรบรรทุกผูโดยสารใหพอดีกับที่
นั่ง ควรควบคุมอัตราความเร็วในการขับรถใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และควรขยายระยะเวลาการเดินรถใหมากกวา
เดิม
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สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา
สรุปผล
การวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูใชบริการรถโดยสารประจําทางเสนทาง พะเยา –
บานแมกานาไรเดียว(สายที่ 2398) สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนมากเปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวา 20 ป มีที่อยูอาศัยใน
เขตอําเภอเมืองพะเยา เปนผูที่มีรายไดตอเดือนระหวาง 0-5,000 บาท มีวัตถุประสงคในการเดินทางกลับภูมิลําเนา
ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทางเสนทาง พะเยา – บานแมกานาไรเดียว(สายที่
2398) ในภาพรวมทุกดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน
การ
บริหารจัดการการบริการ รองลงมาไดแก ดานความปลอดภัย ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานการอํานวย
ความ
สะดวก
1. ดานการบริหารจัดการการบริการ พบวา ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.92 เมื่อ
พิจารณารายขอแลว ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ พนักงานขับรถจอดรับ-สงผูโดยสารตรงจุดรับ-สงผูโดยสาร(คาเฉลี่ย
4.06) รองลงมาคือ พนักงานขับรถมีมารยาท อัธยาศัยไมตรี และเต็มใจในการใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.02) และประเด็นที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ พนักงานขับรถมีความกระตือรือรน มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.67)
2. ดานความปลอดภัย พบวา ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.89 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอแลว ประเด็นที่ มีคา เฉลี่ยสู ง สุ ด คื อ พนั กงานขั บรถไม สูบบุ ห รี่ แ ละดื่ม สุราหรื อ ของมึน เมาในขณะปฏิ บัติห นา ที่
(คาเฉลี่ย 4.14) รองลงมาคือ พนักงานขับรถปฏิบัติถูกตองตามกฎจราจร (คาเฉลี่ย 4.05) และประเด็นที่คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ
การบรรทุกผูโดยสารจํานวนพอดีกับที่นั่ง (คาเฉลี่ย 3.54)
3.ด า นการอํ า นวยความสะดวก พบว า ในภาพรวมประสิ ท ธิ ภ าพอยู ใ นระดั บ มาก มี ค า เฉลี่ ย 3.66
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ จุดรอรับสงผูโดยสารมีความเหมาะสมกับความตองการของ
ผูใชบริการ (คาเฉลี่ย 3.98) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของจํานวนรถที่ใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ (คาเฉลี่ย 3.82)
และประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ระยะเวลาในการรอรถโดยสารแตละเที่ยวไมนานเกินไป (คาเฉลี่ย 3.47)
4. ดานอัตราคาบริการ พบวา ในภาพรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.88 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอแลว มีประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ อัตราคาโดยสารมีความเหมาะสมกับระยะทาง (คาเฉลี่ย 3.93) รองลงมาคือ
มีการเก็บอัตราคาโดยสารตรงกับอัตราที่กําหนด (คาเฉลี่ย 3.91) และประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ จําแนกราคาตาม
ประเภทของผูใชบริการมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.82)
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทางเสนทาง พะเยา – บาน
แมกานาไรเดียว(สายที่ 2398) อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวาการใหบริการมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากทุกดาน
เปนไปตามสมมุติฐาน
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ ในดานความปลอดภัย คือการบรรทุกผูโดยสารเกินจํานวนที่นั่งและขับรถเร็ว ทําให
ผูใชบริการเกิดความรูสึกไมปลอดภัย และดานการอํานวยความสะดวก กลุมตัวอยางตองการใชบริการรถโดยสารประจํา
ทางนอกเวลาที่กําหนด
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อภิปรายผลการศึกษา
จากการสรุปผลการศึกษา เรื่อง ประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทางเสนทางพะเยา – บานแม
กานาไรเดียว(สายที่ 2398) ใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการการบริการ ดานความปลอดภัย ดานการอํานวยความ
สะดวก ดานอัตราคาบริการ สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
การวิเคราะหประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทางเสนทาง พะเยา – บานแมกานาไรเดียว(สายที่
2398) โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา ประสิทธิภาพการใหบริการของ
รถโดยสารประจําทางในเสนทางดังกลาวโดยรวมมีประสิทธิภาพมาก ตอบสนองความตองการของประชาชนทุกดาน และ
การจัดการเดินรถเปนไปตามกฎ ระเบียบ ซึ่งใชควบคุมและกํากับในการจัดการเดินรถโดยสารประจําทาง เปนไปตาม
นโยบายสาธารณะในการจั ด ให มี บ ริ ก ารเพื่ อ เป น การอํ า นวยความสะดวกให กั บ ประชาชน สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย
ของปณฑิตา ศิริวัฒน (2526,บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทางเทศบาลนครเชียงใหม
พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญมียานพาหนะสวนตัว สาเหตุที่ใชรถบริการรถโดยสารประจําทางคือตองการประหยัด คุณภาพ
การใหบริการ 4 ดาน ไดแก ดานลักษณะภายนอก พนักงานที่ใหบริการมีมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก รถโดยสารมีความพรอมใชงาน มีจุดรับ-สงความเหมาะสมตอการใหบริการ ดานกระบวนการดําเนินงาน
สนองความตองการของผูใชบริการ ดานอัตราคาบริการ มีความเหมาะสม
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น พบว า ประสิ ท ธิ ภ าพอยู ใ นระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการให บ ริ ก ารของรถโดยสาร
ประจําทางเสนทาง พะเยา – บานแมกานาไรเดียว(สายที่ 2398) โดยรวมดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีคาตัวแปลผลอยูใน
ระดับที่มีประสิทธิภาพมาก คือดานการบริหารจัดการการบริการ รองลงมาคือ ดานความปลอดภัย ดานอัตราคาบริการ
และดานที่คาเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งมีคาตัวแปลผลอยูในระดับที่มีประสิทธิภาพมากคือ ดานการอํานวยความสะดวก แสดงใหเห็น
วา การใหบริการของรถโดยสารประจําทางเสนทาง พะเยา – บานแมกานาไรเดียว(สายที่ 2398) ทุกดานมีประสิทธิภาพ
มาก สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนผูใชบริการไดมาก ตามสภาพของทางเศรษฐกิจและสังคมปจจุบันใน
เขตพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดพะเยา เปนไปตามวัตถุประสงคของกิจการคือการจัดใหมีการใหบริการสาธารณะที่อาศัย
ปจจั ยที่สําคัญคือ คน เครื่องจักร เงินทุน และวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการบริหารจัดการในการบริการสาธารณะใหมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารของธงชัย สันติวงษ (2541:14) อางในสุพัตรา มหาวัน
(2555:31) ไดกลาวถึงปจจัยในการจัดการที่เปนมูลเหตุพื้นฐานที่สําคัญที่ผูบริหารทุกคนตองหันมาสนใจในงานดานการ
จัดการ เพื่อใชดําเนินการตามวัตถุประสงคของกิจการจะประกอบดวยปจจัยคน(Man) คือทรัพยากรที่ถือไดวาเปนปจจัยที่
สํ า คั ญ ยิ่ ง ที่ จ ะก อ ผลสํ า เร็ จ ให กั บ กิ จ การได อ ย า งมาก ทั้ ง ในแง ข องปริ ม าณงานและคุ ณ ภาพงาน ป จ จั ย เครื่ อ งจั ก ร
(machine) คือ เครื่องจักร อุปกรณที่จัดหาและซื้อมาอยางพิถีพิถัน เพื่อใชปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา
ปจจัยเงินทุน (Money) นับวาเปนปจจัยที่สําคัญในการใหการสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรเพื่อหลอเลี้ยงและเอื้ออํานวย
ใหกิจกรรมขององคการดําเนินไปโดยไมติดขัด ซึ่งเงินทุน นี้มีทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงราคาตนทุน ของเงินคื อ
ดอกเบี้ยอีกดวย และปจจัยวัสดุสิ่งของ (material) ถือเปนปจจัย ที่มีปริมาณและมูลคาสูงไมตางไปจากปจจัยอื่น ๆ เพราะ
วัตถุดิบและวัตถุสิ่งของเหลานี้จะตองมีการจัดหามาใชดําเนินการผลิตหรือสรางบริการตลอดมา
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การทดสอบสมมุติฐาน
จากการศึกษา พบวา ประชาชนผูใชบริการไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสาร
ประจําทาง เสนทาง พะเยา – บานแมกานาไรเดียว(สายที่ 2398) ในแตละดาน มีประสิทธิภาพมาก เปนไปตามสมมุติฐาน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษานี้ ในการนําผลไปประยุกตใช ดังนี้
1. ดานความปลอดภัย เกี่ยวกับการบรรทุกผูโดยสารเกินจํานวนที่นั่งและขับรถเร็ว ควรมีการกําชับให
ผูประกอบการขนสงและพนักงานขับรถตระหนักถึงความปลอดภัยของผูโดยสารและประชาชนผูใชรถใชถนนรวมกัน
2. ดานการอํานวยความสะดวก เกี่ยวกับความตองการใชบริการรถโดยสารประจําทางนอกเวลาที่กําหนด ควรมี
การสํารวจขอมูลความตองการของผูโดยสารและความพรอมของผูประกอบการขนสงนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใหบริการรถโดยสารประจําทาง อํานวยความ
สะดวก และสรางรายไดใหแกประชาชน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการใหบริการของรถโดยสารประจําทางภายในจังหวัดทุกเสนทางเพื่อนําผลมา
เปรียบเทียบและรวบรวมปญหาอุปสรรคในการจัดใหมีบริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการ
ใหบริการสาธารณะใหดียิ่งขึ้น
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การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ดร. รักษศรี เกียรติบุตร อาจารย ที่
ปรึกษา ที่ใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกไขตรวจทานขอบกพรองใหความถูกตองเรียบรอย และผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ไดให
คําแนะนําปรึกษาตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควา
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ รวมถึงประชาชนทุกคนที่ใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณ
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ปจจัยที่นําไปสูการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด : ศึกษากรณีจังหวัดนาน
Factors that Contribute to the Election of the Province Governor : A Case Study
of Nan Province
ชัยณรงค วงคใหญ 1* และ พงษสนิท คุณนะลา2
Chainarong Wongyai1* and Pongsanit Koonnala2
43

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด2.เพื่อศึกษาถึง
ปจจัยที่มีผลสนับสนุนตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด และ 3.เพื่อศึกษาทัศนะคติของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการ
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม และสถิติที่
ใชในการวิจัยไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที-เทส และคาเอฟ-เทส
ผลการวิจัย พบวา
1. รู ป แบบการกระจายอํ า นาจโดยเฉพาะในเรื่ อ งความเป น ไปได ใ นการเลื อ กตั้ ง ผู ว า ราชการจั ง หวั ด พบว า
สวนกลางยังไมมีการกระจายอํานาจเทาที่ควร แตทั้งนี้พบวาความเปนไปไดในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดยังอยูใน
ระดับนอย เนื่องจากขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชนที่เขมแข็งและมีความรูความเขาใจมากเพียงพอตอการเลือกตั้ง
ผูวาราชการจังหวัด
2. ปจจัยที่มีผลสนับสนุนตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด พบวา ปจจัยที่มีผลสนับสนุนตอการเลือกตั้ง เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และรายได อาชีพ และรายไดตอเดือน มีความสําคัญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นคติ ข องผู ต อบแบบสอบถามที่ มี ต อ การเลื อ กตั้ ง ผู ว า ราชการจั ง หวั ด พบว า ด า นการตอบ
สนองตอบตอการปกครองระบบประชาธิปไตย อยูในระดับมากที่สุด(𝑥̅ = 4.54)ดานการพัฒนาความเจริญของจังหวัด อยู
ในระดับมาก(𝑥̅ = 4.10) และดานรูปแบบการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด อยูในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.80)
คําสําคัญ: การเลือกตั้ง, 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 (𝑥̅ = 4.54) in the development of the province. At a high level (𝑥̅ =
4.10) and the form of the governorship election. Was moderate (𝑥̅ = 3.80).
Keywords: Election , the Governor

บทนํา
การบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ไดกําหนดระเบียบบริหารราชการแผนดิน ออกเปน ๓ สวน คือ ๑) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ไดนําเอาหลักการ
รวมอํ า นาจปกครองมาใชเ ปน หลักสํ าคัญ หมายถึ ง การบริห ารราชการที่อยูในความรับผิด ชอบขององคการบริห าร
สวนกลาง ไดแก กระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการอื่น ๆ ของสวนกลาง และมีอํานาจหนาที่ ริเริ่มกําหนดนโยบาย
วินิจฉัยสั่งการ จัดทํางประมาณ และควบคุมดูแลใหราชการบริหารสวนอื่น ๆ ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ทั้งหลาย ๒) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค เปนการนําเอาหลักการแบงอํานาจและมอบอํานาจปกครองมาใชเปน
หลักสําคัญ หมายถึง การบริหารราชการสวนกลางไปจัดตั้งหนวยงานของตนขึ้นในสวนภูมิภาคตาง ๆ และแบงอํานาจ
บางอยางไปใหปฏิบัติและรับผิดชอบแทนสวนกลาง โดยราชการบริหารสวนกลางยังคงมีอํานาจควบคุมบังคับบัญชาการ
ปฏิบัติงานอยู ซึ่งหนวยงานนี้ไดแก จังหวัด และอําเภอ ๓) ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น เปนการนําเอาหลักการ
กระจายอํานาจปกครองมาใชเปนหลักสําคัญ หมายถึงการบริหารราชการที่อยูในความรับผิดชอบขององคการที่มาจาก
การเลื อ กตั้ ง ของประชาชนในท อ งถิ่ น นั้ น ๆ โดยองค ก ารดั ง กล า ว มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งานต า งๆ
ที่เกี่ยวของกับประชาชนในทองถิ่นหรือเฉพาะในเขตชุมชนนั้นโดยมีผูบริหารหรือองคการบริหารที่เปนบุคคลในทองถิ่นนั้นๆ
ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพ และเมืองพัทยา เปนตน (กนิฏฐี สุนทรเกศ, ๒๕๓๘:หนา ๑)
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เมื่อพิจารณาการจัดระเบียบราชการทั้ง ๓ สวนแลว จะเห็นไดวาประชาชนสวนใหญของประเทศและพื้นที่เกือบ
ทั้งประเทศอยูภายใตการบริหารราชการสวนภูมิภาค หรือแมแตในเขตที่มีรูปแบบการปกครองตนเองในรูปราชการบริหาร
สวนทองถิ่นนั้นก็มีราชการสวนภูมิภาคเขาไปชวยปฏิบัติงานหรือควบคุมดูแลอยางใกลชิด ดังนั้นการบริหารราชการสวน
ภูมิภาค จึงเปนลักษณะของการกระจายอํานาจบางสวน (Deconcentration) จากสวนกลางไปใหเจาหนาที่ที่เปนตัวแทนและ
ไดรับแตงตั้งใหไปประจําอยูในเขตปกครองสวนภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ ซึ่งบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดคือ ผูวาราชการ
จังหวัด ซึ่งเปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มา
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับภูมิภาคในเขตจังหวัด รวมทั้งรับผิดชอบในการบริหารราชการจังหวัด และอําเภอ (กนิษฐ ประสานสุข
, ๒๕๓๘: หนา ๒)
ในพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดไวโดย
สรุ ป ดั ง นี้ คื อ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด จะต อ งบริ ห ารราชการตามกฎหมายและระเบี ย บแบบแผนของทางราชการตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ ผูวาราชการจังหวัดจะตองกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตามที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทยสั่ ง การภายในจั ง หวั ด นั้ น ๆ และยั ง ต อ งประสานงานและร ว มมื อ กั บ
ขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการอัยการ ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และขาราชการครู
ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการดังกลาว นอกจากนี้ผูวาราชการจังหวัดยังมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแลการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดในนามของรัฐบาลกลางอีกดวย จะเห็นไดวาตามรูปแบบการแบงสวนการบริหาร
ราชการออกไปเป น ส ว นภู มิ ภ าคและส ว นท อ งถิ่ น แล ว ก็ ต ามโดยอํ า นาจหน า ที่ ใ นทางกฎหมายและในทางปฏิ บั ติ แ ล ว
สว นกลางยั ง เป นผู กํา กับ ควบคุ ม ดู แ ลทั้ง ทางดา นงบประมาณ และบุ คคลากร อีก ทั้ง หน ว ยงานต าง ๆ ในจั ง หวัด บาง
หนวยงานไมไดอยูในความดูแลรับผิดชอบของผูวาราชการจังหวัด แตอยูในความดูแลโดยตรงจากหนวยงานตนสังกัดใน
สวนกลาง ดังนั้นตําแหนงผูวาราชการจังหวัดจึงไมไดมีฐานะเปนผูบริหารสูงสุดในจังหวัดอยางแทจริง เพราะหัวหนาสวน
ราชการในจังหวัดตางปฏิบัติตามคําสั่งของหนวยงานตนสังกัดในสวนกลางเปนสําคัญ ทําใหไมเห็นถึงความจําเปนที่จะตอง
ฟงคําสั่งจากผูวาราชการจังหวัด ทําใหเกิดปญหาความรวมมือประสานงานระหวางหนวยงานราชการในการปฏิบัติหนาที่
เพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกประชาชนในพื้นที่
ผูวาราชการจังหวัดเปนบุคคลสําคัญในจังหวัดที่มีอํานาจหนาที่และบทบาทสําคัญทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มี
ประวัติความเปนมาชานานเคียงคูกับการบริหารราชการแผนดินของไทยตั้งแตกรุงสุโขทัยเปนราชธานี แตเดิมนั้นเรียก
ตําแหนงผูวาราชการจังหวัดวา พอเมืองบางแบบพอปกครองลูก เจาเมืองบางตามระบอบศักดินา ขาหลวงประจําจังหวัด
บาง การดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดในอดีตเปนไปตามพระราชประสงคของพระมหากษัตริย 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
เกิดแนวคิดจากบุคคลบางกลุมเสนอวาผูวาราชการจังหวัดควรมาจากหนวยงานอื่นบาง เชน สํานักนายกรัฐมนตรี กระทวง
ศึกษาธิการ แทนที่จะผูกขาดโดยกระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียว เพื่อตองการมีสวนรวมในการปกครองประเทศ
นอกจากนั้นยังมีแนวคิดจากนักการเมืองบางคนเสนอใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดในบางจังหวัดที่มีความพรอม
ดวยเหตุผลเพื่อใหประชาชนคัดเลือกบุคคลที่จะมาบริหารงานในจังหวัดดวยตนเอง
ผูวาราชการจังหวัดเปนขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เปนผูบริหารราชการตามที่ราชการบริหารสวนกลาง
มอบหมาย จะเห็นไดวาผูวาราชการจังหวัดตองรับผิดชอบงานราชการในจังหวัดทั้งหมดแทนทุกกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมี
ขอบเขตการปฏิบัติงานกวางขวางมาก และในการปกครองบังคับบัญชานั้น กฎหมายกําหนดใหมีอํานาจบังคับบัญชา
ขาราชการฝายบริหารสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดนั้น ๆ และในพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ได
กําหนดอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดไวโดยสรุปดังนี้คือ ผูวาราชการจังหวัดจะตองบริหารราชการตามกฎหมาย
และระเบียบแบบแผนของทางราชการตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ ผูวาราชการจังหวัดจะตองกํากับ
ดูแลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งการภายในจังหวัดนั้น ๆ และยังตอง
ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการอัยการ ขาราชการในสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน และขาราชการครู ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการดังกลาว นอกจากนี้ผูวาราชการจังหวัดยังมีอํานาจหนาที่
ในการควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดในนามของรัฐบาลกลางอีกดวย จะเห็นไดวาตามรูปแบบการ
แบงสวนการบริหารราชการออกไปเปนสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นแลวก็ตามโดยอํานาจหนาที่ในทางกฎหมายและในทาง
ปฏิบัติแลว สวนกลางยังเปนผูกํากับควบคุมดูแลทั้งทางดานงบประมาณ และบุคคลากร ซึ่งเปนผลทําใหการพัฒนาทองถิ่น
การกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคไมสมบูรณและเจริญกาวหนาเทาที่ควร ระบบการแตงตั้งผูวาราชการจังหวัด ถือวา
ผูวาราชการจังหวัดเปนขาราชของรัฐบาลกลาง ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัด ประจําหนวยการ
ปกครองภูมิภาคตาง ๆ ผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับการแตงตั้งใหบริหารงานรับผิดชอบตอรัฐบาลกลาง ไมมีอํานาจอิสระที่
จะกําหนดนโยบายและตัดสินใจไดเหมือนกับระบบเลือกตั้ง ผูวาราชการจังหวัดถือวาเปนตัวแทนของรัฐบาลกลางที่อาจถูก
แตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน เมื่อไหรก็ได อีกทั้งหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดบางหนวยงานไมไดอยูในความดูแลรับผิดชอบของ
ผูวาราชการจังหวัด แตอยูในความดูแลโดยตรงจากหนวยงานตนสังกัดในสวนกลาง ดังนั้นตําแหนงผูวาราชการจังหวัดจึง
ไมไดมีฐานะเปนผูบริหารสูง สุด ในจัง หวัดอยางแทจริง เพราะหัวหนาสวนราชการในจัง หวัดตางปฏิบัติต ามคําสั่ง ของ
หนวยงานตนสังกัดในสวนกลางเปนสําคัญ ทําใหไมเห็นถึงความจําเปนที่จะตองฟงคําสั่งจากผูวาราชการจังหวัด ทําใหเกิด
ปญหาความรวมมือประสานงานระหวางหนวยงานราชการในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกประชาชนใน
พื้นที่
กระแสแนวคิดที่จะใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด เปนกระแสหนึ่งที่เกิดขึ้นในวงวิชาการที่ตองการให
ประเทศไทยมีระบบการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด เพราะคิดวาจะทําใหมีอํานาจในการบริหารจัดการไดมากขึ้น นั้นเปน
มุมมองที่ไมลึกซึ้ง โดยกลาวอางวาระบบผูวาราชการจังหวัดจากการแตงตั้ง มีขอเสีย คือไมมีอํานาจเปนของตนเอง ตองรอ
รับฟงคําสั่งจากสวนกลาง ทําใหจังหวัด ไมอาจจะแกไขปญหาไดดวยตนเอง แตสิ่งที่เปนขอเท็จจริงคือ แมปญหาดังกลาว
จะมีอยูจริงแตปญหาดังกลาวไมไดขึ้นอยูกับความรูความสามารถหรือคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัด
ที่มาจากการแตงตั้ง แตเปนปญหาทางดานโครงสราง กลาวคือขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาลหรือตัวบทกฎหมายวาจะให
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อํานาจแกจังหวัดมากนอยเพียงใด หากมีกฎหมายกําหนดใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจในการบริหารจัดการมาก ก็
สามารถบริหารจัดการไดมากขึ้น
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา78 (3) กําหนดใหรัฐตองกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน
ทอ งถิ่ น พึ่ ง ตนเองและตั ด สิ น ใจในกิ จ การของท อ งถิ่ น ได เ องส ง เสริ ม ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ส ว นร ว มในการ
ดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐพัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอด
ทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศรวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญโดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้นแตเนื่องจากปจจุบันยังไมมี
กฎหมายรองรับหลักการดังกลาวอีกทั้งการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบปจจุบันตามที่
กําหนดในกฎหมายตางๆยังไมสงเสริมใหเกิดการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นอยางแทจริงดังนั้นเพื่อใหการปกครองสวน
ทองถิ่นบรรลุเจตนารมณของรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา281ที่ตองการใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นภายใตหลักความเปนรัฐเดี่ยวตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตลอดจนเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับกลไกการปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบัน
อันจะนําไปสูการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและการมีสวน
รวมในการตัดสินใจแกปญหาในพื้นที่เพื่อประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่นตลอดจนการพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอม
ใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญตามเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา เรื่อง ปจจัยที่นําไปสูกระบวนการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด: ศึกษากรณีจังหวัด
นาน เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการกระจายอํานาจโดยเฉพาะในเรื่องความเปนไปไดในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดปจจัยที่มี
ผลสนับสนุนตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด และทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการเลือกตั้งผูวาราชการ
จังหวัดตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลสนับสนุนตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด
2. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด
3. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดการจิจัย
ตัวแปรตน

ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายไดตอเดือน

ตัวแปรตาม
ปจจัยที่มีผลสนับสนุนตอการ
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด
1. ปจจัยสวนตัว
2. ปจจัยดานสังคม จิตวิทยา และ
จริยธรรม
3. ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย
ความรู ความเขาใจ ที่มีตอการ
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด
1. ดานการตอบสนองตอบตอการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย
2. ดานการพัฒนาความเจริญของ
จังหวัด
3. ดานรูปแบบการเลือกตั้งผูวา
ราชการจังหวัด
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานของการศึกษา
สมมติฐานที่ 1 ประชากรที่มีเพศตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้งผูวาราชการ
จังหวัด ตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ประชากรที่มีอายุตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้งผูวาราชการ
จังหวัด ตางกัน
สมมติฐานที่ 3 ประชากรที่มีส ถานภาพตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลื อกตั้ง ผูวา
ราชการจังหวัด ตางกัน
สมมติฐานที่ 4 ประชากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้งผูวา
ราชการจังหวัด ตางกัน
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สมมติฐานที่ 5 ประชากรที่มีอาชีพตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้งผูวาราชการ
จังหวัด ตางกัน
สมมติฐานที่ 6 ประชากรที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้งผูวา
ราชการจังหวัด ตางกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรประชาชนชาวจังหวัด นาน ทั้งหมด 477,912 ราย ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ผูมีสิทธิ์เลื อกตั้ง เปนกลุม
ตัวอยาง
ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ผูศึกษาไดใชวิธีโดยสุมตัวอยาง โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane,1973 อางในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) และการ
สุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน
การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูศึกษาสรางขึ้นเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดย
แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลสนับสนุนตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด จําแนกออกเปน 3 ดาน
ไดแก ปจจัยสวนตัว ปจจัยดานสังคม จิตวิทยา และจริยธรรม และปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย
สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ปรับปรุงจาก
แบบสอบถามของ จําแนกออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานการตอบสนองตอบตอการปกครองระบบประชาธิปไตย ดานการ
พัฒนาความเจริญของจังหวัด และดานรูปแบบการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ

ผลการศึกษา
จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 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
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลสนับสนุนตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ทั้ง 3 ดาน พบวา
ดานปจจัยสวนตัว โดยรวมอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลวพบวา นโยบาย
ของพรรคการเมืองที่นาสนใจและเอื้อประโยชนตอทาน อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 รองลงมา พรรค
การเมืองที่ชอบและสนับสนุน อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 และความสัมพันธสวนตัวกับหัวคะแนน อยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36
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ดานปจจัยสังคม จิตวิทยา และจริยธรรม โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 เมื่อจําแนกเปน
รายขอแลวพบวา มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของสังคม อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 รองลงมา เปน
การเสนอความคิดเห็นผานทางการออกเสียงเลือกตั้ง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 และไดดําเนินการตาม
อุดมการณในการเลือกตั้ง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46
ดานการเมืองและกฎหมาย โดยรวมอยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลวพบวา
สิทธิที่จะไดรับในการใชสิทธิ์เลือกตั้ง อาทิเชน สามารถไปลงสมัครรับเลือกตั้งในการเมืองทองถิ่นได เปนตน อยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 รองลงมา ความถี่ในการจัดการเลือกตั้งมีผลตอการออกไปใชสิทธิของทาน อยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 และการใชสิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิและหนาที่ที่ประชาชนทุกคนตองปฏิบัติ อยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86
อีกทั้งเมื่อศึกษาความรู ความเขาใจ ที่มีตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ทั้ง 3 ดาน พบวา
ดานการตอบสนองตอบตอการปกครองระบบประชาธิปไตย โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.36 เมื่อจําแนกเปนรายขอแลวพบวา ผูวาราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งจะเปนตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง
อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 4.44 รองลงมา การเลื อ กตั้ ง ผู ว า ราชการจั ง หวั ด นั บ ว า ถู ก ต อ งตามหลั ก
ประชาธิปไตย เพราะเปนการปกครองโดยประชาชนและเพื่อประชาชน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 และ
การเลือกตั้ง ผูวาราชการจังหวัดนับวาถูกตองตามหลักประชาธิปไตย เพราะเปนการปกครองโดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37
ดานการพัฒนาความเจริญของจังหวัด โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 เมื่อจําแนกเปนราย
ขอแลวพบวา การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดเปนการทําใหเอกภาพและความมั่นคงของประเทศลดลง อยูในระดับ มาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 รองลงมา ผูวาราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งคือผูเสนอตัวเขามารับใชและแกปญหา
ของประชาชน และ การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดจะทําใหไดผูมีอิทธิพลเขามากอบโกยเอาผลประโยชนไปสูตนเองและ
พวกพอง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 และผูวาราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งจะทําใหการอนุมัติตอ
โครงการใด ๆ ของจังหวัดเร็วขึ้นเนื่องจากไมตองขอคําอนุมัติจากสวนกลาง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38
ดานรูปแบบการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 เมื่อจําแนก
เปนรายขอแลวพบวา ตองเปนบุคคลผูซึ่งมีภูมิลําเนา อยูในจังหวัดไมนอยกวา 6 เดือน อยูในระดับ มากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.60 รองลงมา ผูวาราชการจังหวัดควรมีสัญชาติไทย อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 และมีระบบ
การแจงผลการเรียนใหกับผูปกครองทราบอยางรวดเร็วและชัดเจน และควรเปดโอกาสใหบุคคลโดยทั่วไป ไมจําเปนวา
จะตองเปนผูมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดนั้น ๆ เพื่อความเสมอภาคกัน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53
และเมื่อทดสอบสมมติฐาน พบวา
สมมติฐานขอที่ 1 ประชากรที่มีเพศตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้งผูวาราชการ
จั ง หวั ด น า น ต า งกั น ใน ป จ จั ย ด า นการเมื อ งและกฎหมาย ป จ จั ย ด า นการตอบสนองตอบต อ การปกครองระบบ
ประชาธิปไตย ปจจัยดานการพัฒนาความเจริญของจังหวัด และปจจัยดานรูปแบบการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานขอที่ 2 ประชากรที่มีอายุตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้งผูวาราชการ
จังหวัดนาน ตางกัน ในปจจัยดานสังคม จิตวิทยา และจริยธรรม ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย ปจจัยดานการตอบ
สนองตอบตอการปกครองระบบประชาธิปไตย ปจจัยดานการพัฒนาความเจริญของจังหวัด และปจจัยดานรูปแบบการ
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานขอที่ 3 ประชากรที่มีสถานภาพตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้งผูวา
ราชการจังหวัดนาน ตางกัน ในปจจัยสวนตัว ปจจัยดานสังคมจิตวิทยาและจริยธรรม และปจจัยดานการตอบสนองตอบ
ตอการปกครองระบบประชาธิปไตย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานขอที่ 4 ประชากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้ง
ผูวาราชการจังหวัดนาน ตางกัน ในปจจัยดานสังคมจิตวิทยาและจริยธรรม ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย ปจจัยดาน
การตอบสนองตอบตอการปกครองระบบประชาธิปไตย และปจจัยดานรูปแบบการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานขอที่ 5 ประชากรที่มีอาชีพตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้งผูวาราชการ
จั ง หวั ด น า น ต า งกั น ในป จ จั ย ด า นการเมื อ งและกฎหมาย ป จ จั ย ด า นการตอบสนองตอบต อ การปกครองระบบ
ประชาธิปไตย ปจจัยดานการพัฒนาความเจริญของจังหวัด และปจจัยดานรูปแบบการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานขอที่ 6 ประชากรที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีการสนับสนุน และความรูความเขาใจตอการเลือกตั้ง
ผูวา ราชการจั ง หวัด นา น ต างกัน ในปจ จัย สว นตัว ป จจั ยดา นสั ง คมจิ ตวิท ยาและจริ ยธรรม ปจจั ยด านการเมื องและ
กฎหมาย และปจจัยดานการพัฒนาความเจริญของจังหวัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลสนับสนุนตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ทั้ง 3 ดาน สามารถอภิปรายผลไดวา
ดานปจจัยสวนตัว โดยรวมอยูในระดับ มาก อาจเปนเพราะ นโยบายของพรรคการเมืองที่นาสนใจของผูวาราชการจังหวัด
เอื้อประโยชนตอประชาชนมาก จึงสนใจและสนับสนุน ที่จะเลือกบุคคลดังกลาวเปนผูวาราชการจังหวัด ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เจนศิริ จันทรศิริ (2538) ไดทําการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของกํานันและผูใหญบาน อําเภอดอยสะเก็ดตอการ
เลื อ กตั้ ง ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม ได ก ล า วว า ประชาชนเป น ตั ว แปรสํ า คั ญ ในการเลื อ กตั้ ง ดั ง นั้ น ถ า
นโยบายของพรรคใดนาสนใจหรือมีผลประโยชนตอประชาชน จะทําใหประชาชนเลือกพรรคการเมืองดังกลาวในการดูแล
ชุมชน อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของพัฒนา พุตตาล (2537) ไดทําการศึกษาเรื่อง การกระจายอํานาจ: แนวโนมและ
ความเปนไปไดในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ไดกลาววา ระบบการเมืองที่เอื้อประโยชนใหกับประชาชนในทองถิ่น จะ
เปนตัวเรงในการทําใหเกิดการกระจายอํานาจ อีกทั้งยังสืบเนื่องทําใหระบบเศรษฐกิจพัฒนาเพิ่มขึ้น
ดานปจจัยสังคม จิตวิทยา และจริยธรรม โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด อาจเปนเพราะประชาชนมีสวนรวมใน
การกําหนดทิศทางของสังคม เชน การไดเสนอความคิดเห็นผานทางการออกเสียงเลือกตั้ง และการไดดําเนินการติดตาม
อุดมการณในการเลือกตั้ง ของพรรคการเมืองดังกลาวจึงทําใหอยากที่จะสนับสนุนบุคคลดังกลาวเปนผูวาราชการจังหวัด
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กนิษฐ ประสานสุข (2538) ไดทําการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของขาราชการตํารวจตอการ
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เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด: ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดกลาววา การปกครองของผูวาราชการ
ที่มาจากความตองการของประชาชนจะทําใหประชาชนตองการที่จะสนับสนุนผูวาราชการคนดังกลาว อีกทั้งยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ พัฒนา พุตตาล (2537) ไดทําการศึกษาเรื่อง การกระจายอํานาจ: แนวโนมและความเปนไปไดในการ
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ไดกลาววา ประชาชนมีความชื่นชอบในการกระจายอํานาจในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด
จึงมีการสนับสนุน และติดตามอุดมการณของพรรคการเมืองดังกลาว และพรอมที่จะสนับสนุนบุคคลดังกลาวในพรรคนั้น
เขามาเปนผูวาราชการจังหวัด
ดานการเมืองและกฎหมาย โดยรวมอยูในระดับ มาก อาจเปนเพราะสิทธิที่จะไดรับในการใชสิทธิ์เลือกตั้งของ
ประชาชน อาทิเชน สามารถไปลงสมัครรับเลือกตั้งในการเมืองทองถิ่นได เปนตน ทําใหมีผลตอการออกไปใชสิทธิของของ
ประชาชน และนอกจากนั้นประชาชนยังเชื่อวาการใชสิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิและหนาที่ที่ประชาชนทุกคนตองปฏิบัติ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พัฒนา พุตตาล (2537) ไดทําการศึกษาเรื่อง การกระจายอํานาจ: แนวโนมและความเปนไปได
ในการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ไดกลาววาประชาชนมีการตื่นตัวในการรักษาสิทธิของตนเองมากขึ้น เห็นไดจากการ
ออกไปใชสิทธิเลือกตั้งไมต่ํากวา 300,000 คน ทั้งนี้เพื่อ ขจัดปญหาการใชอํานาจเงินในการซื้อเสียงเขามาเปนผูวาราชการ
อันเปนผลเสียตอการบริการได อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นงนภัส รัฐผไท (2538) ไดทําการศึกษาเรื่อง ทัศนคติ
ของอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหมตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ไดกลาววา ตัวชี้วัดในการสนับสนุน
การเลือกตั้งผูวาราชการของประชาชน คือ ประชาชนมีความสนใจในผลประโยชนที่ตนเองไดรับจึงปกปองสิทธิของตนเอง
โดยการไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง
อีกทั้งเมื่อศึกษาความรู ความเขาใจ ที่มีตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ทั้ง 3 ดาน สามารถอภิปรายผลไดวา
ดานการตอบสนองตอบตอการปกครองระบบประชาธิปไตย โดยรวมอยูในระดับ มาก อาจเปนเพราะ ประชาชน
คิดเห็นวาผูวาราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งจะเปนตัวแทนของประชาชนอยางแทจริง นับไดวา ถูกตองตามหลัก
ประชาธิปไตย เพราะเปนการปกครองโดยประชาชนและเพื่อประชาชน อยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กนิษฐ
ประสานสุข (2538) ไดทําการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของขาราชการตํารวจตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด: ศึกษาเฉพาะ
กรณี อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดกลาววา ผูวาราชการที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะตองมีบทบาท ความรู
ความสามารถการนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติไดอยางแทจริง อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นงนภัส รัฐผไท
(2538) ไดทําการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหมตอการเลือกตั้งผูวาราชการ
จังหวัด ไดกลาววา ประชาชนเห็นวาการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดจะตองสามารถแกไขปญหาตาง ๆ และเปนตัวแทนของ
ประชาชนไดอยางแทจริง
ดานการพัฒนาความเจริญของจังหวัด โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด อาจเปนเพราะประชาชนเกรงวาการ
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดเปนการทําใหเอกภาพและความมั่นคงของประเทศลดลง เนื่องมาจาก ผูวาราชการจังหวัดที่มา
จากการเลือกตั้ง อาจไมไดเขามาเพื่อรับใชและแกปญหาของประชาชน แตเขามาเพื่อกอบโกยเอาผลประโยชนไปสูตนเอง
และพวกพอง ก็เปนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ไกรสร กองสอาด (2539) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ
ขาราชการบริหารสวนภูมิภาคที่มีตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดขอนแกน ไดกลาววา
ประชาชนสวนใหญยังไมแนใจตอแนวทางการกระจายอํานาจโดยการเลือกตั้งผูวาราชการเนื่องจากกลัววาผูวาราชการที่
เลือกมานั้นจะมากอบโกยผลประโยชนเขาสูตนเองและพวกพอง อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เจนศิริ จันทรศิริ
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(2538) ไดทําการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของกํานันและผูใหญบาน อําเภอดอยสะเก็ดตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม ไดกลาววา ควรเปดโอกาสใหบุคคลอื่นเขามาบริหารไมวาจะเปนนักพัฒนา นักเศรษฐศาสตร นักบริหารงาน
บุคคล นักอนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปะ วัฒนธรรม นักประชาสัมพันธ ที่ไมเปนผูมีอิทธิพลในจังหวัดมาบริหารเพื่อปองกัน
นักการเมืองที่เขามาเพื่อกอบโกยเอาผลประโยชนที่นําไปสูตนเองและพวกพอง
ดานรูปแบบการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด อาจเปนเพราะประชาชนเห็นวา
ตองการบุคคลทองถิ่นมีภูมิลําเนาในจังหวัดนาน ไมนอยกวา 6 เดือน มีสัญชาติไทย เนื่องจากจะไดทราบความตองการ
และแกไขปญหาของประชาชนไดอยางรวดเร็วและชัดเจน และนอกจากนั้นเพื่อความเสมอภาคกัน ทางราชการควรเปด
โอกาสใหบุคคลโดยทั่วไป ไมจําเปนวาจะตองเปนผูมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดนั้น ๆ เขามาบริหารงานดวยเนื่องจากทั่วไป
อาจจะมีมุมมองที่แตกตางในการบริหารจังหวัดไดทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กนิษฐ ประสานสุข
(2538) ไดทําการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของขาราชการตํารวจตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด: ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ไดกลาววา รูปแบบการปกครองทองถิ่นทุกรูปแบบ สามารถตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น
และการกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทางการเมือง นอกจากนั้นยังสอดสอดคลองกับงานวิจัยของ เจนศิริ จันทร
ศิริ (2538) ไดทําการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของกํานันและผูใหญบาน อําเภอดอยสะเก็ดตอการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหมไดกลาววา ประชาชนสวนใหญเห็นวาผูวาราชการที่มาจากการเลือกตั้งจะดีกวาการแตงตั้ง เพราะจะทํางาน
ตอบสนองประชาชนไดดีกวา นอกจากนั้นประชาชนยังเห็นวาในทศวรรษหนาวาควรเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปที่มีบทบาท
เปนนักพัฒนา นักเศรษฐศาสตร นักบริหารงานบุคคล นักอนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปะ วัฒนธรรม นักประชาสัมพันธ ที่
สําคัญตองไมเปนผูมีอิทธิพลในจังหวัดมาชวยดูแลจังหวัด
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการศึกษา
จากการศึกษาพบวาประชาชนมีความตองการอยากไดตัวแทนของจังหวัดในการเปนผูวาราชการอยางแทจริง จึง
ตองการอยากไดคนในพื้นที่ที่อยูในภูมิลําเนามาดูแล เพื่อที่บุคคลดังกลาวจะไดทราบความตองการและปญหาของทองถิ่น
ที่แทจิรง และในอนาคตควรสงเสริมใหผูมีความรูทักษะในดานตาง ๆ เขามาดูแลดวย เชน นักพัฒนา นักเศรษฐศาสตร นัก
บริหารงานบุคคล นักอนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปะ วัฒนธรรม และนักประชาสัมพันธ ที่ไมเปนผูมีอิทธิพลในจังหวัดมาชวยกัน
พัฒนาเพื่อเสริมจุดบกพรองของจังหวัด และพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตอไป
อีกทั้งประชาชนยังกังวลวาผูวาราชการที่เลือกมาดังกลาวนั้นจะเขามาเพื่อกอบโกยผลประโยชนและ ไมไดเขามา
เพื่อรับใชและแกปญหาของประชาชนอยางแทจริงจึงตองการที่ไดคนที่ตั้งใจทํางาน และรับใชจังหวัดจริง ๆ
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรทําการศึกษา ปญหาของทองถิ่นที่ควรแกไข เพื่อใหผูวาราชการทราบปญหาที่แทจริงของประชาชน
และนํามาพัฒนาปรับปรุงปญหาของจังหวัดตอไป
2.2 ควรทําการศึกษาบทบาทของผูวาราชการ นักพัฒนา เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดนํามาเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาควบคูกันไป
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บทคัดยอ
พื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลม เปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับทองถิ่นที่ถูกคุกคามและอาจสูญเสียสภาพความ
เปนพื้นที่ชุมน้ําอันเนื่องมาจากการกระทําของมนุษยและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ บทความนี้เปนผลของการศึกษาที่ให
ความสํ า คั ญ กั บ ระบบและกลการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ชุ ม น้ํ า แบบมี ส ว นร ว มเพื่ อ การใช ป ระโยชน อ ย า งยั่ ง ยื น โดยมี
วัตถุประสงคในการศึกษา 2 ประการ ประกอบดวย 1) เพื่อศึกษาสถานการณของการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนอง
หลม และ2) เพื่อเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมแบบมีสวนรวมเพื่อ การใชประโยชน
อยางยั่งยืน โดยผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมขาดการบริหารจัดการอยางเหมาะสม ซึ่งนําไปสู
การถูกคุกคามและสูญเสียไปจากสาเหตุหลักอันเนื่องมาจากการเกษตรและการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ชุมน้ํา ในการนี้
ประเด็นที่เปนขอเสนอตอระบบและกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมประกอบดวย (1)การจัดการเขตพื้นที่
เพื่อการใชประโยชน (2) การกําหนดองคกรที่ภารกิจหลักในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ํา (3) การกําหนดมาตรการ
ขอกําหนดหรือสิ่งที่ควรดําเนินการและไมควรดําเนินการในพื้นที่ชุมน้ํา และประการสุดทายซึ่งเปนกลไกในการขับเคลื่อน
การดําเนินการ ไดแกคณะกรรมการทั้งในระดับชาติ 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
พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) เปนพื้นที่ที่ประชาชนสวนใหญของโลกใชประโยชนในการดํารงชีวิตมานาน จากการ
ใหบริการทางนิเวศของพื้นที่ชุมน้ําทั้งในดานการเปนแหลงน้ํา แหลงอาหาร สมุนไพร และไมฟน รวมไปจนถึงการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ปรับสมดุลใหกับสภาพแวดลอม การหมุนเวียนธาตุอาหาร การหมุนเวียนของน้ํา
เปนตน จากบทบาทความสําคัญดังกลาวนี้เอง นานาประเทศจึงไดลงนามรวมกันในอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา หรือ
อนุสัญญาแรมซาร ซึ่งมีการรับรองในวันที่ 2 กุมภาพันธพ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) ณ เมืองแรมซาร ประเทศอิหราน มีผล
บังคับใชในป ค.ศ. 1975 โดยเปนกลไกสําคัญในการรักษาคุณคาและความสําคัญของพื้นที่ชุมน้ําตามวัตถุประสงคหลักคือ
การอนุรักษและการใชประโยชนอยางชาญฉลาดตอพื้นที่ชุมน้ํา (ยนต มุสิก และคณะ, 2543: 15) ซึ่งไมไดหมายถึงการ
อนุรักษ ที่เนนปกปองรักษา (หามใชประโยชน) แตหมายรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ชุมน้ําใหมีความยั่งยืนตามแนวคิดหลักของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนจนถึงรุนลูกหลาน (C.Max Finlayson, et al. (2005:183-275)
สําหรับประเทศไทยที่ไดเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา มาตั้งแตปพ.ศ. 2541 ทั้งนี้ผลจากการประชุม
คณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา ครั้งที่ 1/2557 (วันที่11 มีนาคม 2557 ณ หองประชุมชั้นที่ 17 อาคารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เวลา 13.30 – 16.30 น.) ไดระบุวาระยะเวลากวา 2 ทศวรรษที่ผานมา พื้นที่ชุมน้ําใน

ประเทศไทยสวนใหญกลับถูกคุกคามอยางหนัก การใชประโยชนในพื้นที่ชุมน้ําเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ไมถูกตอง ไม
เหมาะสม ทั้งๆ ที่พื้นที่ชุมน้ํามีความสําคัญและมีบทบาทหนาที่มากมาย แตองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้งในเมืองและชนบท ยังขาดความรู ความเขาใจที่ถูกตองและเพียงพอ ประเด็นสําคัญ
คือการดูแลพื้นที่ชุมน้ํา ซึ่งเปนพันธกิจหลักของอนุสัญญาพื้นที่ชุมน้ําในประเทศไทยที่ผานมุงใหความสําคัญกับพื้นที่ชุมน้ํา
ที่ขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติและนานาชาติ (Ramsar Site) ไมรวมถึงพื้นที่ชุมน้ําที่ยังไมไดรับการ
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ขึ้นทะเบียนและพื้นที่ชุมน้ําในระดับทองถิ่น ดวยเหตุนี้เองที่สงผลใหพื้นที่ชุมน้ําระดับทองถิ่นถูกบุกรุก คุกคาม เปลี่ยนแปลง
สภาพจนกลายเปนพื้นที่เสื่อมโทรมและสูญเสียความเปนพื้นที่ชุมน้ําไปในที่สุด จึงเปนความทาทาย ที่สําคัญอีกดานหนึ่ง
ของประเทศไทยในเวลานี้คือจะบรรลุซึ่งจุดมุงหมายของการเขาเปนภาคีของอนุสัญญาฯที่จะตองมีแนวทางการใชประโยชน
จากพื้นที่ชุมน้ําอยางชาญฉลาดและยั่งยืนดวยการดูแลพื้นที่ชุมน้ําตามกรอบแนวทางการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุมน้ํา รวมทั้ง
การใชประโยชน การพัฒนา ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งจะสามารถดูแลรักษาพื้นที่ชุมน้ํา
ในระดับทองถิ่นเอาไวไดอยางไร
พื้นที่ชุมน้ํา “เวียงหนองหลม” เปนพื้นที่ชุมน้ําระดับทองถิ่น ตั้งอยูระหวางรอยตอของอําเภอแมจันกับอําเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเปนหนองน้ําสลับกับที่ลุมชื้นแฉะอยูในลุมน้ําสาขาหนึ่งของลุมน้ํากก และเชื่อมโยงกับ
แมน้ําโขง ในอดีตรวมกวา 30,000 ไร ปจจุบันเหลือเพียงประมาณ 15,000 – 20,000 ไรหรือนอยกวานี้ ซึ่งเปนผลมาจาก
การตกอยูภายใตสถานการณถูกบุกรุก คุกคาม เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศใหเสื่อมสภาพอันเปนสถานการณที่เกิดขึ้นและมี
ลักษณะเชนเดียวกับพื้นที่ชุมน้ําอื่น ๆ ประกอบดวย (1) การขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรมการนําพื้นที่หนองน้ําสาธารณะ
ไปจัดสรรเปนที่ทํากิน นําไปสูการออกโฉนดใหเปนกรรมสิทธิ์เอกชนในพื้นที่ชุมน้ํา (2) โครงการพัฒนาตาง ๆ ที่สงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทําลายโครงสรางพื้นฐานความเปนพื้นที่ชุมน้ํา (3) การดึงน้ําออกจากหนองน้ําธรรมชาติ ไปใช
มากเกินไปโดยเฉพาะการใชน้ําทําการเกษตรในฤดูแลง (นาปรัง) (4) การใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ํามากเกินกวาขีด
ความสามารถในการเกิดขึ้นใหมไดเองทางธรรมชาติ รวมไปจนถึง (5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ลวนแลวแตมี
ผลตอการเสื่อมโทรมและสูญเสียพื้นที่ชุมน้ําทั้งสิ้น
ผูวิจัยไดพิจารณาตามมุมมองทางรัฐประศาสนศาสตรแลวพบวา พื้นที่ชุมน้ํามีลักษณะเปนทรัพยสินสวนกลาง
หรือ สาธารณสมบัติของแผนดิน ตามที่ระบุไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตร 1304 ที่มีไวเพื่อประชาชนไดใช
ประโยชนรวมกัน และเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองบริหารจัดการใหเกิดการควบคุม คุมครองปกปองและใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน ในขณะที่ปญหาการบุกรุกคุกคามทําใหพื้นที่ชุมน้ําตองสูญเสียไปลวนมีสาเหตุหลักที่มาจากการกระทําของมนุษย
แทบทั้งสิ้น ดัง นั้นการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําจึงมีความจําเปนตองนําฐานคิด การบริหารจัด การภาครัฐแนวใหมม า
ประยุกตใช โดยเฉพาะกรณีการบริหารจัดการที่รองรับการเปลี่ยนแปลงและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ดวยเหตุนี้
ผูวิจัยจึงตั้งคําถามตอการวิจัยในครั้งนี้วา การบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบันเปน
อยางไร ระบบและกลไกที่เหมาะสมตอการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมที่จะนําไปสูการใชประโยชนอยางชาญฉลาดและ
ยั่งยืนควรเปนอยางไร

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสถานการณของการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลม
2. เพื่อเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมแบบมีสวนรวมเพื่อการใชประโยชน
อยางยั่งยืน
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยสรุปไดวา การบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําเปนประเด็นที่ทา
ทายอยางมาก เมื่อพิจารณาจากหัวใจสําคัญของแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management)
คือการยึดประชาชนเปนหลัก (Customer Oriented) การมีระบบการบังคับบัญชาที่สั้น คลองตัว และเนนการทํางานแบบ
แนวราบมากกวาแนวดิ่ง และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายมีสวนรวมกันในการบริหารจัดการเพื่อใหการปรับปรุงคุณภาพการ
บริการ และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งแนวคิดการมีสวนรวมตอการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําที่ควรจะเปนการริเริ่ม
กระทําโดยประชาชน (Citizen Action) หมายถึง ประชาชนเปนผูริเริ่มและควบคุมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ประชาชน
เปนผูกําหนด จึงเปนที่นาสนใจวาการบริหารจัดการพื้น ที่ชุมน้ําแบบมีสวนรวมจะมีระบบหรือการนําปจจัยตางๆ มา
ผสมผสานการทํา งานรว มกั น เพื่ อให บรรลุ เ ปา หมายไดอ ย างไร รวมถึง กลไก หรื อขั้ นตอนการดํ าเนิน งานตา งๆ ที่ มี
ความสัมพันธและเชื่อมโยงกันใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายไดอยางไร ดังนั้นผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
โดยมีปจ จัยนํ าเข าที่ป ระกอบด ว ย แนวคิด พื้ นที่ชุ ม น้ํา แนวคิ ด การบริ ห ารจัด การภาครั ฐ แนวใหม การมี สวนร ว มของ
ประชาชนรวมทั้ ง เนื้ อ หาจากการตรวจเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง เข า สู ก ระบวนการในการศึ ก ษาให ท ราบถึ ง
สถานการณการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําในพื้นที่วิจัย มุงคนหาการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําแบบมีสวนรวม ซึ่งเกี่ยวของ
กับ ระบบและกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ํา การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อใหทราบถึง
แนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําแบบมีสวนรวมนําไปสูการใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําอยางยั่งยืน ดังแสดงใน
แผนภาพ

Input

Process

แนวคิดและการทบทวนเอกสาร
ที่เกี่ยวของ
- พื้นที่ชุมน้ํา ระบบนิเวศและสิงแวดลอม
- อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา มาตรการ
กฎหมายและแนวทางการบริหารจัดการ
พื้นที่ชุมน้ํา
- การใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําอยาง
ชาญฉลาด
- แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม
- การมีสวนรวม
- งานวิจัยที่เกี่ยวของ

พื้นที่ชุมน้ํา
เวียงหนองหลม
สภาพทางกายภาพ
ชีวภาพ ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอม
การบริหารจัดการ
พื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลม
ในอดีต และการ
เปลี่ยนแปลงที่นํามาสูการ
บริหารจัดการในปจจุบัน

Output

Outcome

ระบบและกลไก
การบริหาร
จัดการ
พื้นที่ชุมน้ํา
เวียงหนองหลม
แบบมีสวนรวม

การใช
ประโยชน
อยางยั่งยืน

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
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ที่มา: แผนภาพปรับปรุงมาจากแนวคิดองคประกอบของระบบ โดยโวน เบอรทาเลนฟ (Von Bertalanffy,1968)

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยบทความนี้ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเปนการรวบรวม
ขอมูลเพื่อศึกษาสถานการณของการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมและเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการ
พื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมแบบมีสวนรวมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน วิธีการวิจัยประกอบดวย การรวบรวมขอมูลดวย
การศึกษาเอกสารการเขารวมประชุม วิชาการเนื่องในวันพื้นที่ชุมน้ําโลก และการสัม ภาษณกลุม ตัวอยางจากผูมีสว น
เกี่ยวของภาคสวนตาง ๆ จํานวน 50 คน ประกอบดวย (1) ผูใหขอมูลสําคัญในภาคประชาชนที่เปนผูใชประโยชนจากพื้นที่
ชุมน้ําเวียงหนองหลม จํานวน 25 คน (2) ผูแทนจากภาคสวนราชการ จํานวน 22 คน และ (3) ผูแทนจากองคกรพัฒนา
เอกชน จํานวน 3 คน (สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณผูวิจัยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลความคิดเห็นจากประชาชนรอบพื้นที่ชุม
น้ําเวียงหนองหลมซึ่งมีประชากรรวมทั้งสิ้น 27,005 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ตามตาราง
ทาโร ยามาเน ไดจํานวน 400 คน ในขณะที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนการจัดสนทนากลุมรวมกับการสังเคราะหตัวแบบ
การบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําแบบมีสวนรวมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยมีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 3 ทาน โดยจะได
นําเสนอผลการวิจัยในโอกาสตอไป)

ผลการศึกษา
1. สถานการณของการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลม
การรวบรวมขอมูลสถานการณของการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือ
การวิจัยประกอบดวย การศึกษาเอกสาร การเขารวมประชุมวิชาการเนื่องในวันพื้นที่ชุมน้ําโลก และการสัมภาษณกลุม
ตัวอยาง จํานวน 50 คน ซึ่งผลของการวิจัยมุงประมวลใหเห็นถึง สภาพทางกายภาพ ชีวภาพ ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
ของพื้นที่ชุมน้ํา เวียงหนองหลม การบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมในอดีต และการเปลี่ยนแปลงที่นํามาสูการ
บริหารจัดการในปจจุบัน ตลอดจนรูปแบบการบริหารจัดการที่จะทําใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมในการบริห ารและ
การจัดการพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมที่จะนําไปสูความสมดุลระหวางการอนุรักษและการพัฒนา ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอใน
ประเด็นที่เกี่ยวของดังนี้
1.1 สภาพทางกายภาพและระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลม
พื้ น ที่ ชุ ม น้ํ า เวี ย งหนองหล ม เป น ส ว นหนึ่ ง ของแอ ง เชี ย งแสน มี ลั ก ษณะโดยรวมเป น ที่ ร าบลุ ม ล อ มรอบ
ดวยเนินเขา สําหรับบริเวณที่เรียกวาพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมตั้งอยูในบริเวณรอยตอระหวางอําเภอแมจันกับอําเภอ
เชียงแสน ประกอบดวยพื้นที่ 3 ตําบลของอําเภอแมจัน ไดแกตําบลจันจวา ตําบลจันจวาใต และตําบลทาขาวเปลือก
สํ า หรั บ พื้ น ที่ ข องอํ า เภอเชี ย งแสนคื อ ตํ า บลโยนก ตามลํ า ดั บ ภายในพื้ น ที่ ชุ ม น้ํ า เวี ย งหนองหล ม ประกอบด ว ย
หนองน้ําธรรมชาติเปนจํานวนมาก เชน หนองยาว หนองแสนตอ หนองผึ้ง หนองหลวง หนองเกาหาบ หนองมด หนองไคร
ฯลฯเปนตน แหลงน้ําตนทุนของพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมมาจาก 4 แหลง ไดแก
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1.1.1 พื้นที่ปาธรรมชาติบนเนินเขาที่ตั้งอยูรอบพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลม ซึ่งประกอบดวยบริเวณ
ที่สําคัญ ดังนี้
1) ลําหวย 6 สายจากเนินเขาในพื้นที่ชุมชนบาน ปาสักหลวง บานกิ่วพราว ตําบลจันจวาใต และลําหวย
อีกไมนอยกวา 13 สายในเขตชุมชนบานหวยน้ําราก ตําบลจันจวา
2) ลําน้ําจากปาธรรมชาติจากเนินเขาในบริเวณตําบลทาขาวเปลือก ไดแก ลําน้ําแมหะ และลําน้ําแมลาก
3) น้ําหลากจากแมน้ําโขงและแมน้ํากกเขามาในพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมผาน ลําน้ําแมลัว
4) น้ําฝนจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต โดยจะเริ่มมีฝนตกในเดือนเมษายน จนถึงเดือนตุลาคม
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งปมีคา 1,702 มิลลิเมตร จํานวนวันที่ฝนตกตลอดทั้งปโดยเฉลี่ย 140 วัน/ป สวนใหญ จะตกในชวง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน
5) การระบายน้ําเพื่อการเกษตรจากหนองเขียวและหนองมโนราหตําบลจันจวาใตเขาสูพื้นที่การเกษตร
ในชุมชนบานปาสักหลวง บานดง บานตนยาง และไหลเขาสูพื้นที่เมืองหนองบริเวณบานหวยน้ํารากกลับไปยังบานปาสัก
หลวง และกระจายลงสูบานปาถอน บานแมหะ (ตําบลทาขาวเปลือก) ตามลําดับ
ความสําคัญของพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมประกอบดวย (1) การเปนแกมลิงทางธรรมชาติที่ทําหนาที่เก็บกักน้ํา
จากลุมน้ํายอยตาง ๆ ในลุมน้ําแมกก และแมน้ําโขง (2) เปนแหลงที่อยูอาศัยของพืชและสัตวที่พบความหลากหลายทาง
ชีวภาพเปนจํานวนมาก อาทิ พืชอยางนอย 214 ชนิด ปลาอยางนอย 23 ชนิด นกอยางนอย 78 ชนิด สัตวอื่น ๆ อีกจํานวน
มาก (3) พบแหลงโบราณคดีทั้งโบราณสถานประเภท วัดเกา กูเกา อีกกวา 77 แหลง โบราณวัตถุอีกเปนจํานวนมาก ซึ่ง
สอดคลองกันกับเรื่องราวตามพงศาวดารโยนกนครอาณาจักรโบราณที่กลาวไววาตั้งอยูในบริเวณนี้กอนการตั้งเมืองเชียง
แสนและเชียงราย และไดกลายเปนเอกลักษณเฉพาะรวมถึงเปนภูมินามที่เรียกกันวา “เวียงหนองหลม” มาจนถึงปจจุบัน
(4) เปนแหลงเลี้ยงควายที่ผูเลี้ยงปลูกเพิงพักรวมกันหรือเรียกวา “ปางควาย” ที่ใหญที่สุดในจังหวัดเชียงราย ตลอดจน (5)
เปนแหลงที่อยูอาศัยของนกน้ํานกอพยพนกหายาก และนกประจําถิ่นหลายชนิด นกที่สําคัญคือ นกเหยี่ยวทุงดางดําขาว
นกอีโกง (ไกฮอม) เปนตน (6) ปจจุบันยังเปนแหลงที่ประชาชนกวา 7 กลุมชาติพันธุอาศัยอยูรวมกันมานานโดยใชประโยชน
จากพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลม เปนแหลงอาหาร แหลงเลี้ยงควายรวมกันนับเวลามากกวา 100 ป (ศูนยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2552: 10 ) นับไดวาพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมเปนทั้งแหลงสั่งสมความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ตลอดจนเปนแหลงโบราณคดีที่สําคัญของจังหวัด
เชียงราย
1.1.2 การบริหารจัดการในพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมในอดีต สภาพการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการ
บริหารจัดการในปจจุบัน
สืบเนื่องมาจากพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมเปนแหลงน้ําขนาดใหญครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง และ
เปนพื้นที่ “หนาหมู” ที่ประชาชนใชประโยชนรวมกันไดโดยเสรี ใชแนวลําน้ําแมลัวเปนเกณฑการแบงเขตพื้นที่ระหวางตําบล
จันจวากับตําบลทาขาวเปลือก ในอดีตการใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลม ประกอบดวย การประมง หาของปา
และลี้ยงสัตว ซึ่ง ใชทักษะ และเครื่องมื อจากภูมิปญญาทองถิ่นเปนหลัก เชน ไซ ตุม ยอ แหลน เปนตน ประกอบกับ
พื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมมีความอุดมสมบูรณ มีขีดความสามารถในการฟนฟูตนเองไดตามธรรมชาติอยูในระดับสูง
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ดังนั้นที่ผานมาจึงไมมีระบบ กฎเกณฑ กติกาใด ๆ ที่มีลักษณะเปนการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ํา พบเพียงความเชื่อเรื่องเจา
ที่ และเจาของทรัพยากรตาง ๆ ที่อยูในพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลม เชน การหาปลาตองบอกกลาวเจาหนอง เจาที่เสียกอน
และยังเชื่ออีกวาพื้นที่บริเวณนี้เคยเปนเมืองเกาที่ลมสลายลงไป เมื่อพบของเกา อิฐเกา จะไมเก็บนําติดตัวกลับมาบาน
เด็ดขาด เปนตน
อยางไรก็ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบันเปนผลมาจากการแบงเขตการปกครองเปน
ตําบล และยกระดับเปนเทศบาลซึ่งตองมีการสอบเขตเพื่อระบุขอบเขตพื้นที่อยางชัดเจนในแตละตําบลจึงนําไปสูกรณี
พิพาท พื้นที่ทับซอน และการระบุตําแหนงขอบเขตของแตละตําบลกลายเปนกรณีความขัดแยงแนวเขตระหวางตําบล
จันจวากับตําบลโยนก และตําบลจันจวาใตกับตําบลทาขาวเปลือก
“ปญหาของพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมมาจากไมไดมีการออกเอกสารราชการแสดงเนื้อที่และขอบเขตที่
ชัดเจนเอาไวตั้งแตตน ... ในสวนของจันจวาออกไปแลวประมาณ 4,000 ไร มีพื้นที่บริเวณที่ยังมีแนวเขตทับซอนกันกับ
เทศบาลตําบลทาขาวเปลือก ซึ่งเปนที่นาตกใจวาพื้นที่ของเขตเทศบาลตําบลทาขาวเปลือกกลายเปนพื้นที่เอกสารสิทธิ์
หรื อ โฉนด ซึ่ ง เท า กั บ ว า พื้ น ที่ ที่ จ ะเป น พื้ น ที่ ส าธารณะจริ ง ๆ จะถู ก ออกโฉนดไปแทน ... สํ า หรั บ พื้ น ที่ ข องตํ า บลท า
ขาวเปลือกก็พบวามีการบุกเบิกปรับพื้นที่หนองน้ําเปนพื้นที่ทํานาใหกับประชาชน มีการออกเอกสารสิทธิ์และมีนายทุนเขา
มาซื้อที่ดินและบุกเบิกจับจองพื้นที่ใหมไปเรื่อย ๆ แม ปปป. (หรือ ปปช.) จะมีมติชี้มูลความผิดในการออกเอกสารสิทธิ์แต
ยังไมไดเพิกถอนอยางจริงจัง และมีการบุกเบิกพื้นที่ทํานาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกป จึงทําใหขอบเขตของพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนอง
หลมเปลี่ยนไปจากอดีตมาก และจํานวนเนื้อที่ก็กลายเปนเอกสารสิทธิ์พื้นที่ทํากินมากขึ้นดวยนั่นเอง” (จาเอกปรีดา
ลาภใหญ นิติกรประจําเทศบาลตําบลจันจวา, สัมภาษณ, 27 กุมภาพันธ 2558)
จากคํากลาวขางตน สะทอนใหเห็นถึงผลกระทบของ แนวคิดเรื่องระบอบทรัพยสินที่รัฐรับรองทรัพยสิน
ของชาวบานเพียงระบบเดียว ไดแก ทรัพยสินเอกชน ในขณะที่สมบัติชุมชนที่เคยมีมา มีสภาพเปนสมบัติเปดใหใครเขาไป
ใชไดอยางเสรี แนวคิดนี้สงผลใหเกิดกระบวนการบุกเบิกพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมเปนที่ทํากินแลวนําไปออกเปนเอกสาร
สิทธิ์ครอบครองพื้นที่ที่เคยเปนพื้นที่สาธารณะอยางกวางขวางโดยเฉพาะเขตตําบลทาขาวเปลือกและตําบลโยนก สงผลให
พื้นที่บางสวนที่เปนสมบัติสาธารณะเปลี่ยนมาเปนสมบัติเอกชนหรือสมบัติสวนบุคคลเพื่อปลูกพืชพาณิชยและการขยายตัว
ของพื้นที่เกษตรที่ในบริเวณพื้นที่ราบลุมและเนินเขาโดยรอบสงผลกระทบตอประชาชนที่ใชประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ําใน
รูปแบบในอดีตที่ทํามา
ตอกรณีนี้ แมวาเมื่อป พ.ศ. 2538 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ (ปจจุบันคือ ปปช.) มีมติชี้มูลความผิดในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในบริเวณพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมเขต
ตําบลทาขาวเปลือกมีที่ดินที่เขาขายตองถูกเพิกถอนจํานวน 124 แปลงเนื้อที่รวมกวา 3,000 ไร แตที่ผานมากวา 20 ป
จนถึงป 2558 นี้ไดดําเนินการเพิกถอนไปเพียง 24 แปลงเนื้อที่ราว 900 ไร สวนที่เหลือยังอยูในระหวางการดําเนินการโดย
กรมที่ดิน โดยประเด็นนี้นายศักดิ์ณรงค พิชัยณรงค เจาพนักงานชํานาญการ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแมจัน
ไดกลาวในที่ประชุมอําเภอแมจันสัญจร (การประชุมอําเภอแมจันสัญจร,19 กุมภาพันธ 2558) สรุปไดวา
“การเพิกถอนที่ดินที่ออกโฉนดในเขตตําบลทาขาวเปลือก ซึ่ง ปปป.ในขณะนั้นชี้มูลความผิดวาพื้นที่
บริ เ วณที่ อ อกโฉนดนั้ น เป น พื้ น ที่ ชุ ม น้ํ า ที่ ดิ น ที่ อ อกเอกสารไปอยู บ นหนองน้ํ า ธรรมชาติ จึ ง มี ม ติ ชี้ มู ล ความผิ ด ทํ า ให
กรมที่ดินตองทําการเพิกถอนจํานวนรอยกวาแปลง แตที่เพิกถอนยังไมครบเนื่องจากเปนระบบขั้นตอนของราชการที่เมื่อ
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ออกโฉนดไปแลวการเพิกถอนยอมกระทบตอผูไดรับประโยชน การดําเนินการจึงตองมีระเบียบขั้นตอนที่ลาชา ...ในอดีตที่
ผานมาการออกโฉนดมีความไมชัดเจน ไมสามารถระบุตําแหนงที่แนชัดไดวาหลักเขต แนวเขตเปนอยางไร เพราะในอดีต
เปนหนองน้ํา อยางไรก็ตามเมื่อการดําเนินการเพิกถอนแลว ประชาชนตองรวมกันรักษาและใชประโยชนรวมกัน ตลอดจน
ควรออกเปนเอกสารหนังสือสําคัญที่หลวงเปนลําดับตอไป”
การขาดการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ชุ ม น้ํ า จนนํ า ไปสู ก ารออกเอกสารสิ ท ธิ์ ที่ ทํ า กิ น และยั ง ไม ส ามารถ
เพิ ก ถอนได ยั ง ส ง ผลกระทบไปยั ง กลุ ม อาชี พ ประมงและกลุ ม อาชี พ เลี้ ย งควายในเขตตํ า บลจั น จว า และจั น จว า ใต
อันเนื่องมาจากการดึงน้ําจากหนองน้ําธรรมชาติมาใชในฤดูแลงมากเกินไปจนหนองน้ําหลายแหงแหงจนดินแตกระแหง พืช
น้ําที่เปนหญาอาหารของควายไมส ามารถเจริญเติบโตได และเปนสภาพที่ทําใหไมยราบยักษซึ่งเปนชนิดพัน ธุตางถิ่น
แพรขยายพันธุเปนบริเวณกวาง ดังตัวอยางการใหสัมภาษณในกรณีนี้ เชน
“...ชวงหลังสัก 20 -30 ปที่ผานมาทุกอยางเปลี่ยนแปลงไปมาก น้ําแหงจนดินแตกระแหง ควายไมมี
หญากิน พื้นที่ขางเคียงก็บุกเบิกทํานา ขอบเขตพื้นที่ติดตอกันก็กลายเปนนา ตอนนี้แนวเขตยังทับซอนกัน หาขอตกลงยัง
ไมได ... ปญหาเวียงหนองหลมเปนปญหาใหญ เกินขีดความสามารถของอปท. ตองใหหนวยงานระดับที่สูงขึ้นมาชวยเหลือ
...” (นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลจันจวา, สัมภาษณ 28 กุมภาพันธ 2558)
“...ทุกวันนี้น้ําแหง ปงแตก ตั้นอั้นตาย และถูกเผาเอาของปาทุก ๆ ป เวียงหนองหลมจึงแหงแลงและทํา
มาหากินไดยากลําบากมาก ตอนนี้ผมจับกุงขาย และตองเชานาทํากิน เพราะพอไมมีที่ดิน รายไดประจําวันมาจากการจับ
กุงไปขายสงลูกเรียนหนังสือ เมื่อกอนได 300 – 500บาท ทุกวันนี้จับไดอยางมากกิโลกวา ขายได 100 – 150 บาท ไมทําก็
ไมมีกิน...” (นายไกรทอง รินตา, สัมภาษณ 17 กันยายน 2557)
“...คนเลี้ยงควายใชเมืองหนองเลี้ยงควายมานาน เมื่อกอนน้ํา หญา อุดมสมบูรณ เลี้ยงควายไดสบาย
ไมมีการทํานา พื้นที่เลี้ยงจึงกวาใหญทั้งโยนก ทาขาวเปลือก เอาควายไปเลี้ยงรวมกันได ชวงน้ําเยอะมาก ๆ อยางกลาง
พรรษานี่ก็ปลอยควายขึ้นไปหากินเนินเขา น้ําลดจึงนํากลับมาเลี้ยงในหนอง แตพอมีการทํานาหนอง คือเอาหนองไปทํานา
กันมากขึ้น ประกอบกับที่ดินเชิงเขาถูกขายใหกับนายทุน มาทําสวนสม ยางพารา การเลี้ยงควายก็ลําบากมากขึ้น ... พื้นที่
หนองลดลงทุก ๆ ป” (นายผัด แกวรากมุก, สัมภาษณ 17 กันยายน 2557)
จากที่ ก ล า วมาข า งต น สรุ ป ได ว า พื้ น ที่ ชุ ม น้ํ า เวี ย งหนองหล ม ยั ง ขาดระบบการบริ ห ารจั ด การอย า ง
เหมาะสม โดยมีกรณีความขัดแยงแนวเขตระหวางตําบล ตลอดจน การออกเอกสารสิทธิ์ที่ทํากินในพื้นที่ชุมน้ําที่แมจะมี
การชี้มูลความผิด แตก็ยังไมสามารถดําเนินการบังคับใชกฎหมาย หรือแนวทางในการบริหารจัดการใด ๆ ไดทวาไดสงผล
กระทบการใชประโยชนของประชาชนกลุมผูใชประโยชนดานประมง และเลี้ยงสัตว ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพความ
เปนพื้นที่ชุมน้ําที่อาจเสื่อสภาพและสูญเสียพื้นที่ชุมน้ําไปในที่สุด
2. ขอเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการในพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลม
จากการศึกษาถึงระบบและกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทยซึ่งสาระสําคัญจากการประชุม
เนื่องในวันพื้นที่ชุมน้ําโลกประจําป 2558 จัดขึ้นในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ 2558 ณ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร
จังหวัดเพชรบุรี ไดขอสรุปรวมกันวาที่ผานมาประเทศไทยยังขาดระบบและกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพแมประเทศไทยจะเขารวมเปนภาคีและตองปฏิบัติตามพันธกรณีในการอนุรักษ ฟนฟูและดูแลรักษาพื้นที่ชุม
น้ํา ตามอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา หรืออนุสัญญาแรมซาร จากการศึกษาเอกสารรายงานการติดตามประเมินผลการ
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บริหาจัดการพื้นที่ชุมน้ําในประเทศไทย (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2557) ผูวิจัยได
พบวา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 โดยเห็นชอบกับการขึ้นทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ
ระดับนานาชาติและระดับชาติ รวมทั้งมาตรการอนุรักษ ซึ่งยังไมครอบคลุมกับพื้นที่ชุมน้ําที่อยูในระดับทองถิ่น จึงไดมีการ
เสนอใหมีการปรับปรุงใหมีการสํารวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ชุมน้ําในระดับทองถิ่นและมีมาตรการอนุรักษเพิ่มขึ้นรวม
ทั้งสิ้น 17 ประการซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ในดานองคกรและหนวยงานรัฐที่
มีอํานาจหนาที่และภารกิจเกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ํานั้นคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดมีมติเมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ 2547 แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่ชุมน้ําเปนองคกรหลักเพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผนการ
จัดการพื้นที่ชุมน้ําของประเทศ โดยมีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทําหนาที่เปนฝาย
เลขานุการ พรอมกันนี้ ยังไดมีการแตงตั้งคณะทํางานวิชาการพื้นที่ชุมน้ําขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เพื่อทําหนาที่ใน
การพิจารณากลั่นกรองแผนการจัด การพื้นที่ชุม น้ําในแตล ะพื้น ที่กอนนําเสนอขอความเห็น ชอบจากคณะกรรมการฯ
แนวทางที่กลาวมานี้ไดกระจายอํานาจหนาที่และภารกิจที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่ใหกับหนวยงานตาง ๆ
จํานวน 18 หนวยงาน และมีกฎหมายที่เกี่ยวของอีกจํานวนทั้งสิ้น 12 ฉบับ ซึ่งมีเพียง 4 ฉบับที่กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การอนุรักษพื้นที่ ระบบนิเวศและพื้นที่ชุมน้ําและสิ่งมีชีวิตไวโดยตรง ประกอบดวย (1) พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. 2504 (2) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 (3) พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 และ
(4) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
ประกอบกับการบริห ารจัด การตามแนวทางที่ก ลาวมาขางต น ได มุง ไปยัง พื้น ที่ชุม น้ํา ที่มีความสําคั ญระดั บ
นานาชาติเปนหลัก ในขณะที่พื้นที่ชุมน้ําระดับทองถิ่นอยูภายใตองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งไมมีภารกิจหลักในการ
บริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ํา แมจะมีหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงานแตหนวยงานเหลานั้นยังขาดการบูรณาการภารกิจ
ดําเนินการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ํารวมกัน นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับงบประมาณที่หนวยงานตาง ๆ ยังมีขอจํากัดในการ
บริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําเนื่องจากไมไดมีภารกิจโดยตรงจึงไมสามารถจัดสรรงบประมาณหรือไมไดรับงบประมาณในการ
ดําเนินการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ํา
สําหรับประเด็นที่เกี่ยวของกับระบบและกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลม รวมถึงพื้นที่ชุมน้ําอื่น
ๆ ในประเทศไทย ผูวิจัยไดรวบรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของแบงออกเปนแนวทางๆไดดังนี้
1. การขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุมน้ําใหเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ หรือระดับชาติโดยใชเกณฑตาม
อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา ซึ่งกรณีพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมนั้น นางศิริกุล บรรพพงศ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแสดงความคิดเห็นตอการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมไว
ความวา
“จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลม ซึ่งพบวามีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพลง
ไปมาก แนวทางการแกไขปญหาที่ควรจะเปนคือการประกาศใหพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมเปน Ramsar Site สวนขยายจาก
พื้นที่ชุมน้ําหนองบงคายซึ่งไดประกาศใหเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ หรือ Ramsar Site ไปกอนหนานี้
เมื่อพิจารณาลักษณะทางกายภาพแลวพื้นที่ชุมน้ําทั้งสองแหงนี้มีขอบเขตติดตอกัน ซึ่งอาจตองศึกษาปริมาณของนกน้ํา
หรือสัตวน้ําเพื่อใชเปนเกณฑการขึ้นทะเบียนตามที่อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํากําหนดไว นอกจากนี้ยังตองประสานความ
รวมมือใหองคการบริหารสวนทองถิ่นทั้ง 3 แหงบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมรวมกัน นอกจากนี้ สผ.ยังไดทํา
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หนังสือถึงจังหวัดเชียงรายเพื่อใหจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการพื้นที่ชุมน้ําจังหวัดเชียงรายและเสนอใหมีคณะทํางานใน
ระดับพื้นที่ชุม น้ํา โดยพื้นที่ชุม น้ําเวียงหนองหลม ก็มีคณะทํางานของพื้นที่ชุม น้ํา เวียงหนองหลม เพราะหากไมมีการ
ดํา เนิน การเตรี ย มการ เตรี ย มความพรอ มพื้น ที่ ชุม น้ํ าเวี ย งหนองหลม อาจเสีย หายไป ทั้ ง จากการเข ามาของกลุ ม ทุ น
โดยเฉพาะจากประเทศจีน หรือแมกระทั่งจากหนวยงานของรัฐที่เขามาใชประโยชนและดําเนินการพัฒนา เชน บึงกะโลง
จังหวัดอุตรดิตถ ก็ไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนา เปนตน...” (นางศิริกุล บรรพพงศ, กลาวในการประชุม 20
สิงหาคม 2557)
2. การบริหารจัดการโดยประกาศใหเปนพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว เปนแนวคิดที่เสนอโดย คุณสมประสงค
โขมพัศ ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)โดยไดกลาวในการประชุม (20 สิงหาคม 2557) โดย
แนะนําใหหนวยงานภาครัฐมุงใหความสนใจกับ พระราชบัญญัติการทองเที่ยว พ.ศ. 2551 โดยภาครัฐควรเปนหลักในการ
จัดทําแผนการพัฒนาการทองเที่ยวเวียงหนองหลมภายใตนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ มุงใหเกิดยุทธศาสตรการใชพื้นที่
ชุมน้ํา การพัฒนาพื้นที่เชียงแสนและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง เปนพื้นที่พิเศษสําหรับการทองเที่ยว การพัฒนา และการอนุรักษ ซึ่ง
หากดําเนินการในลักษณะนี้พื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมจะเกิดการจัดการพื้นที่เพื่อการใชประโยชน (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. การบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําโดยกําหนดใหมีกฎหมายที่ใหอํานาจกับองคกรที่มีภารกิจโดยตรงกับพื้นที่ชุมน้ํา
และมีกระบวนการบริหารจัดการที่เปนการบูรณาการอยางมีสวนรวมจากทุกฝายในประเด็นนี้ ดร.อนุวัฒน นทีวัฒนา
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการพื้นที่คุมครองทางทะเลและชายฝง ไดแสดงความคิดเห็นไวดังนี้
“ปญหาของพื้นที่ชุมน้ําคือไมมีเจาภาพในการดําเนินการบริหารจัดการ สผ.เองทําไดเพียงกําหนดนโยบายที่
หนวยงานที่เกี่ยวของตองนํานโยบายไปจัดทําเปนแผนปฏิบัติงาน แตที่ผานมาไมมีเจาภาพที่รับผิดชอบ ตรงนี้มีบทเรียนจาก
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยมีปญหาในลักษณะเดียวกันกับการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ํา โดยที่
ผานมาขาดหนวยงานที่เปนเจาภาพหลักในการดําเนินการ การแกไขปญหาจึงไดเสนอใหมีพระราชบัญญัติสงเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝงขึ้นเพื่อใหมี คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงแหงชาติ รวมทั้งบทบัญญัติที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการคุมครองทรัพยากรฯ ใหอํานาจแกหนวยงานที่
เกี่ยวของ และมีบทลงโทษที่ชัดเจน ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมในลักษณะของเครือขายชุมชนเพื่อบริหารจัดการ
รวมกัน ที่สําคัญการมีหนวยงานระดับกรมเกิดขึ้นคื อ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีอธิบดีกรมทําหนาที่เ ปน
กรรมการเลขานุการ ซึ่ง จะเปนกลไกสําคัญในการประสานงานและการสั่ง การใหเ กิดการบริห ารจัดการในทุกระดับ
ตามลําดับ” (ดร.อนุวัฒน นทีวัฒนา, สัมภาษณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2558)
4. การประกาศใหพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมเปนพื้นที่คุมครองทางสิ่งแวดลอม เปนขอเสนอจากการประชุมเนื่อง
ในวันพื้นที่ชุมน้ําโลก 3 กุมภาพันธ 2558 ณ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี โดยไดกลาวถึง พื้นที่
อนุรักษสิ่งแวดลอมที่กําหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 โดยเนื้อหา
กลาวถึงพื้นที่ที่ไมเปนเขตอุทยาน เขตรักษาพันธุสัตว เขตสงวนเพื่อการทองเที่ยว หรือพื้นที่คุมครองอยางอื่น ที่มีลักษณะ
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เปนตนน้ําลําธาร มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจไดรับผลกระทบจากกิจกรรมใด ๆ ตลอดจนพื้นที่ที่มีความวิกฤติซึ่ง
หนวยงานราชการไมมีอํานาจแกไขได แตจําเปนตองไดรับการแกไขอยางทันที พื้นที่ลักษณะดังที่กลาวมานี้สารถเสนอให
เปนพื้นที่คุม ครองทางสิ่งแวดลอมได และพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลม ก็เ ปนพื้นที่ที่อยูในขายที่ส ามารถเสนอชื่อเพื่อให
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพื่ออกกฎกระทรวงกําหนดเขตคุมครองซึ่งจะนําไปสู (1)
การกําหนดรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน (2) กําหนดหามประกอบกิจกรรมที่กระทบตอสภาพแวดลอม (3) กําหนดประเภท
หรือขนาดโครงการที่ตองศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (EIA) กอนดําเนินโครงการ (4) กําหนดวิธีการเฉพาะเพื่อการ
บริหารจัดการพื้นที่ และ (5) กําหนดมาตรการที่จําเปน เชน มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม มาตรการควบคุมอาคาร เปน
ตน อีกทั้งยังสามารถยืนเสนอขอรับงบประมาณดําเนินการจากกองทุนสิ่งแวดลอมไดอีกดวย

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้สรุปไดวา จากการรวบรวมขอมูลในพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมเปนพื้นที่ชุมน้ําระดับทองถิ่นที่มี
บทบาทสําคัญในการเปนแหลงน้ํา แหลงอาหาร แหลงที่พักอาศัยของนกอพยพ อีกทั้งยังเปนแหลงเลี้ยงควายแบบปาง
ควายที่สําคัญของภาคเหนือ แตสถานการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมสะทอนใหเห็นวายังขาดการบริหาร
จัดการอยางเหมาะสม ทั้งจากรณีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ทํากินในพื้นที่ชุมน้ําเขตตําบลทาขาวเปลือก ความขัดแยงแนวเขต
ระหวางตําบลจันจวากับตําบลโยนก และตําบลจันจวาใตกับตําบลทาขาวเปลือก รวมถึงผลกระทบจากการดึงน้ําไปใชทํา
นาในฤดูแลงทําใหพื้นที่ทําการประมง และเลี้ยงสัตวลดลง เปนตน ผูวิจัยไดตรวจสอบขอมูลในประเด็นนี้ดวยการเขารวม
ประชุมวิชาการเนื่องในวันพื้นที่ชุมน้ําโลกเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2558 ที่ผานมา และพบขอสรุปตรงกันวาประเทศไทยยัง
ขาดการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําอยางชาญฉลาดและยั่งยืนตามพันธกิจในการเขารวมเปนภาคีในอนุสัญญาพื้นที่ชุมน้ํา
แมพื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ (Ramsar Site) เองยังคงประสบปญหา
การถูกคุกคามและไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ในขณะที่พื้นที่ชุมน้ําระดับทองถิ่นหลายแหง
ตางถูกคุกคมและมีแนวโนมสูญเสียพื้นที่ชุมน้ําไปดวยเชนกัน
สําหรับขอเสนอที่เกี่ยวของกับระบบและกลไกในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมแบบมีสวนรวมเพื่อ
การใชประโยชนอยางยืนนั้น ประกอบดวยทางเลือก 4 แนวทาง ประกอบดวย
1. การขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุมน้ําใหเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ หรือระดับชาติโดยใชเกณฑตาม
อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา โดยเปนสวนตอขยายจากพื้นที่ชุมน้ําหนองบงคาย และแตงตั้งคณะกรรมการพื้นที่ชุมน้ําระดับ
จังหวัด และในระดับพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลม เปนเปนกลไกการขับเคลื่อนใหบรรลุผลในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ํา
อยางยั่งยืน
2. การบริหารจัดการโดยประกาศใหเปนพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว โดยใชพรบ.การทองเที่ยว ป พ.ศ. 2551
ประกาศใหพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมเปนพื้นที่พิเศษสําหรับการทองเที่ยว การพัฒนา และการอนุรักษ เพื่อใหเกิดการ
จัดการพื้นที่เพื่อการใชประโยชน (Land Use Zoning) ไดแก (1) เขตบริการ/เขตการใชพื้นที่เขมขน (2) เขตการทองเที่ยว
ศึกษาหาความรูและนันทนาการ (3) เขตอนุรักษพิเศษ (4) เขตสงวนสภาพธรรมชาติ (5) เขตกิจกรรมพิเศษ และ (6) เขต
ฟนฟูสภาพทางธรรมชาติ
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3. การบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําโดยกําหนดใหมีกฎหมายที่ใหอํานาจกับองคกรที่มีภารกิจโดยตรงกับพื้นที่ชุมน้ํา
และมีกระบวนการบริหารจัดการที่เปนการบูรณาการอยางมีสวนรวมจากทุกฝาย โดยดําเนินการจัดทําพรบ.พื้นที่ชุมน้ํา มี
องคกรระดับกรมที่มีภารกิจโดยตรงกับพื้นที่ชุมน้ําและมีคณะกรรมการพื้นที่ชุมน้ําแหงชาติที่มีอธิบดีกรมทําหนาที่เปน
เลขานุการเพื่อเปนกลไกการกํากับและประสานงานทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
4. การประกาศใหพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมเปนพื้นที่คุมครองทางสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิด การกําหนดรูปแบบ
การใชประโยชนที่ดิน การกําหนดสิ่งที่ควรและหามดําเนินการในพื้นที่ชุมน้ํา รวมทั้งการขอรับงบประมาณดําเนินการจาก
กองทุนสิ่งแวดลอม ตามลําดับ
จากขอเสนอทั้ง 4 ประการจะเห็นไดวาระบบการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมนั้นเกี่ยวของกับระบบ
การบริหารจัดการดังนี้คือ (1)การจัดการเขตพื้นที่เพื่อการใชประโยชน (2) การกําหนดองคกรที่ภารกิจหลักในการบริหาร
จัดการพื้นที่ชุมน้ํา (3) การกําหนดมาตรการ ขอกําหนดหรือสิ่งที่ควรดําเนินการและไมควรดําเนินการในพื้นที่ชุมน้ํา รวมถึง
กลไกในการขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น การ ได แ ก ค ณะกรรมการทั้ ง ในระดั บ ชาติ ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ ท อ งถิ่ น การ
ประสานงาน รวมถึงการเขาถึงแหลงบประมาณ เชน กองทุนสิ่งแวดลอม ตามลําดับ ซึ่งผูวิจัยอยูระหวางการดําเนินการ
วิจัยคนหาตัวแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมแบบมีสวนรวมเพื่อกาใชประโยชนอยางยั่งยืน
เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของและขยายผลสูพื้นที่ชุมน้ําอื่น ๆ ตอไป
อภิปรายผลการวิจัย
จากสถานการณที่พบในพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลม เปนปรากฏการณที่สอดคลองกันกับยนต มุสิก และคณะ
(2543: 51 – 94) ที่ไดกลาวถึงปญหาในพื้นที่ชุมน้ําเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการใชประโยชนของมนุษยทั้งสิ้น และสิ่งที่ควบคุม
ไดยากคือ ความตองการที่ไมมีที่สิ้นสุดของมนุษย ขณะที่การขยายตัวองประชากรยังคงเพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติยังมีอยู
เทาเดิม และเกิดความเสื่อสลายลง ประเด็นปญหาที่พบไดบอยในพื้นที่ชุมน้ํา คือ
1. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชประโยชน การบุกรุก คุกคาม ใชทรัพยากรอยางไมระมัดระวัง
2. การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ สูญเสียแหลงแพรขยายพันธุ คุณภาพน้ําเสื่อมโทรม ขาดแคลนแหลงน้ํา
3. ปญหาเศรษฐกิจของชุมชนเปลี่ยนแปลงจากการเนนผลิตเพื่อบริโภคไปสูการผลิตเพื่อขาย เนนสงเสริมการ
ผลิตสมัยใหม
4. ภาครัฐและองคกรประชาชนขาดความรูความเขาใจในระบบนิเวศ การจัดทําแผนการพัฒนาที่เหมาะสม ขาด
การประสานงานระหวางภาครัฐกับภาครัฐ ภาครัฐกับประชาชน และภาครัฐกับเอกชน ขาดการเชื่อมโยงศาสตรสาขา
ตาง ๆ ในการพัฒนา
5. ขาดระบบการบริหารจัดการ การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ไมมีการควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย
ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการควบคุมความตองการของมนุษยอยางมีระเบียบแบบแผน รวมกันสราง
กระบวนการเรียนรูรวมกัน และนําไปสูการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ํารวมกัน
ประเด็นสําคัญที่พบอีกประการหนึ่งคือความขัดแยงแนวเขตระหวางตําบล ซึ่งพบขอเสนอของ วิชาภรณ สุทธิ
ประภา (2552: บทคัดยอ) จากการวิจัยคนหาแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ํากรณีศึกษา:พื้นที่ชุมน้ําหนองปลา
คูณ อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งก็พบวาพื้นที่ชุมน้ําหนองปลาคูณจัดเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับชาติที่กลัง
เผชิญปญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอมและเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งยังพบ
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ความขัดแยงในการแบงเขตพื้นที่รับผิดชอบของหนวยงานที่ยังไมชัดเจน ทําใหไมสามารถบริหารจัดการหรือพัฒนาพื้นที่
รวมกันไดอยางเต็มที่ จึงไดเสนอใหการใชหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน 4 ประเด็น คือ (1) การบริหาร
จัดการทรัพยากรแบบองครวมคํานึงถึงความสัมพันธกันในระบบนิเวศ (2) การบริหารจัดการทรัพยากรโดยคํานึงถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ (3) การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีลักษณะกระจายอํานาจสูชุมชนโดยประชาชนมีสวนรวม
โดยตรงในการจัดการเพื่อประโยชนสวนรวม และ (4) การบริหารจัดการทรัพยากรโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
บทบาทในกาสรางความตระหนักแกชุมชนใหมีพลังสําหรับการรักษาและบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
อีกทั้งยังพบรูปแบบการจัดการเขตพื้นที่เพิ่มเติมจากผลการวิจัยของ อภินันท สีมวงงาม (2553: บทคัดยอ) ได
เสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยวางอยูบนหลักการของศักยภาพในการพัฒนาและความสามารถในการรองรับของพื้นที่
โดยแบงพื้นที่ออกเปน 5 สวนคือ (1) พื้นที่อนุรักษทางนิเวศภูมิทัศน (2) พื้นที่อนุรักษเพื่อการอยูอาศัย (3) พื้นที่อนุรักษ
เพื่อการเกษตร (4) พื้นที่กันชน และ (5) พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
แตเมื่อยอนกลับไปพิจารณาถึงประเด็นดานการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทยซึ่งยังไมบรรลุผลตาม
พันธกิจของอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํานั้น พบงานวิจัยของ สุชาดา วัฒนา (2550: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
การเมืองของพื้นที่ธรรมชาติในทองถิ่น ภายใตวาระนโยบายสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวาง
ประเทศ ในประเทศไทย ซึ่งพบวา ชุมชนนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญ (Epistemic Community) มีบทบาทสําคัญในการใช
ภาษา และความรูของผูเชี่ยวชาญนิยามความหมายของพื้นที่ธรรมชาติในทองถิ่น ใหเปนทรัพยากรประเทศตาง ๆ ตองใช
รวมกัน (International Commons) นอกจากนี้การเมืองและกระบวนการนโยบายในการจัดการพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ
ระหวางประเทศแบบมีสวนรวม ยังเปนการเมืองของผูเชี่ยวชาญ (Politics of Expertise) หรือการที่ชุมชนผูเชี่ยวชาญมี
อิทธิพลในการครอบงํา ควบคุมชีวิต และการตัดสินใจนโยบาย
ดวยเหตุนี้เองที่ตองพิจารณาตอไปวาทําอยางไรประชาชนผูใชประโยชน องคกรภาครัฐ และผูเชี่ยวชาญจะรวมกัน
เปนเจาของ ตัดสินใจ และขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่ชุมน้ําใหบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกันกับแนวคิดการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ที่ภาครัฐตองปรับตัวการบริหารจัดการใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลง ยึดประชาชนเปนศูนยกลางและสรางเครือขายและทํางานรวมกับประชาชนและภาคเอกชนแบบพันธมิตร
รวมทั้งเปดโอกาสให ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายมีสวนรวมกันในการบริหารจัดการเพื่อใหการปรับปรุงคุณภาพการบริการ
และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนําสูการเปนเครื่องมือสําคัญในการทบทวนบทบาทและภาระหนาที่ใหมและสรางเครือขายเปน
พันธมิตรประสานงานใหเกิดการบูรณาการบทบาทของภาคสวนที่เกี่ยวของ(วันชาติ นภาศรี , 2557: 31 – 32) ซึ่งมีผูมีสวน
เกี่ยวของกับพื้นที่ชุมน้ําอยู 6 สวนหลัก ๆ คือ (1) องคกรภาคประชาชนในฐานะผูใชประโยชนและไดรับผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลง (2) องคกรภาครัฐที่เกี่ยวของกับพื้นที่ชุมน้ํา (3) องคกรเอกชน นักธุรกิจ ผูประกอบการ ที่มีสวนไดเสียในการ
ไดรับประโยชนจากพื้นที่ชุมน้ํา (4) องคกรพัฒนาเอกชน ที่มีสวนในการดูแลอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา (5) นักวิชาการ และ
สถาบันการศึกษาในระดับตาง ๆ และ (6) สื่อมวลชน ที่จะตองรวมกันดูแลอนุรักษและใชทรัพยากรพื้นที่ชุมน้ําอยางชาญ
ฉลาดและมีความรับผิดชอบ โดยการวิจัยในครั้งนี้ยังไมพบวาภาคสวนที่เกี่ยวของขางตนเขามามีสวนรวมในการบริหา
จัดการพื้นที่ชุมน้ําเวียงหนองหลมอยางชัดเจน จึงมีความจําเปนที่ตองสรางกลไกการเชื่อมรอยให 6 ภาคสวนนี้ไดเชื่อมโยง
รวมมือกันอยางชัดเจนเปนรูปธรรมตอไป
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บทคัดยอ
การศึกษาค นคว าครั้งนี้ มีวั ตถุป ระสงค เพื่ อพัฒ นาทักษะการฟ ง-พูด ภาษาอั งกฤษของนักเรีย นชั้น ประถมศึก ษาป ที่ 6
โรงเรียนบานแมมา และศึกษาผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังจากการใชกิจกรรม
การเลานิทาน
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานแมมา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 4 คน ทําการทดลองแบบ
One Group Pretest-Posttest Design
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
จํานวน 5 แผนแผนละ 1 เรื่อง แตละแผนใชเวลา 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบที่ใชวัดความสามารถใน
การฟง-พูดภาษาอังกฤษ โดยวิเคราะหขอมูลที่ไดโดยการหารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา T-Test
ผลการศึกษาพบวา
1. ความสามารถดานทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังจากไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเลา
นิทานภาษาอังกฤษมีการพัฒนาดีขึ้น จากคะแนนทดสอบหลังแผนการจัดการเรียนรูในแตละแผนที่สูงขึ้นตามลําดับ ตั้งแต
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 จนถึงแผนการจัดการเรียนรูที่ 5
2. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเลานิทานภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการฟง -พูดสูงขึ้น
กวากอนเรียน พบวานักเรียนไดคะแนนในดานการฟงเฉลี่ย(xˉ) กอนเรียนมีคา 5.25คะแนนคะแนนเฉลี่ย(xˉ) หลังเรียนมีคา
8.00 คะแนน มีคาความตางของคะแนนกอนและหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมดอยูที่ 2.75 คะแนน คิดเปนรอยละ27.5 และ
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คะแนน ในดานการพูดเฉลี่ย(xˉ) กอนเรียนมีคา 11.00 คะแนนคะแนนเฉลี่ย(xˉ) หลังเรียนมีคา 16.50 คะแนน มีคาความตาง
ของคะแนนกอนและหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมดอยูที่ 5.50 คะแนน คิดเปนรอยละ 27.5
คําสําคัญ: กิจกรรมการเลานิทาน 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 การเรียนรูภาษาอังกฤษเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญยิ่ง เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือ
สําคัญที่ใชในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551,2551,หนา1) ประเทศไทยถือวาใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ(สํานักงานสถิติแหงชาติ
2549,หนา 4) จึงสงผลใหสภาพชีวิตของคนไทยในปจจุบัน มีสวนเกี่ยวของกับภาษาอังกฤษอยางหลีกเลี่ยงไมไดทั้งการใชใน
การติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติ และเพื่อใชในการประกอบอาชีพ
ในการเรียนรูภาษาอังกฤษนั้น ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยใชทักษะทั้งสี่ ไดแก ทักษะการฟง
ทั ก ษะการพู ด ทั ก ษะการอ า น และทั ก ษะการเขี ย นการฝ ก ฝนทั ก ษะทั้ ง สี่ ส ว นใหญ จ ะกํ า หนดให ผู เรี ย นฝ ก ในระดั บ
ประถมศึกษาขึ้นไป ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551ในบรรดาทักษะทั้งสี่ ทักษะการฟงเปนทักษะที่สําคัญ เพราะ
เปนทักษะที่ใชมากกวาทักษะอื่น(สุมิตรา อังวัฒนกุล,2539,หนา73) ทักษะการฟงในระดับเริ่มตน เนนการฟงเสียง พยางค
คําศัพท วลี แลวสามารถออกเสียงไดถูกตอง (กุศยา แสงเดช,2548,หนา132) ทักษะการฟงถือวาเปนทักษะแรกของการ
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สื่อสาร ถาฟงไมรูเรื่องก็จะไมสามารถพูดโตตอบได (ธูปทอง กวางสวาสดิ์,2549,หนา27) สงผลใหทักษะการพูดเปนทักษะ
ตอมาที่ใชในการถายทอดความคิด ความเขาใจและความรูสึกใหผูฟงไดรับรูและเขาใจจุดมุงหมายของผูพูด การพูดเปน
ทักษะดานการแสดงออก (Productive Skills) ในการพูดผูพูดตองมีความสามารถทางภาษาทุกดาน เพื่อทําใหผูฟงเขาใจ
ต อ งถ า ยทอดความคิ ด ความรู สึ ก ของตนเองออกมาเป น คํ า พู ด ให ผู อื่ น เข า ใจ (พรสวรรค สี ป อ ,2540,หน า 162) ซึ่ ง
ความสําคัญของทักษะการฟงและพูด สอดคลองกับกรมวิชาการ(กรมวิชาการ,2539,หนา 8-9)ที่กลาววา ทักษะการฟง
และการพูดเปนทักษะแรกที่ผูเรียนจะไดฝกกอนในระยะเริ่มเรียน ตอมาจึงเริ่มฝกทักษะการอานและการเขียนตามลําดับ
เมื่อผูเรียนมีความรูพื้นฐานแลว สามารถบูรณาการทุกทักษะเขาดวยกันในการจัดการเรียนการสอน
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงความสําเร็จในการเรียนรูและการใชภาษาเพื่อการสื่อสารของผูเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาในประเทศไทยแลว ครูสวนมากมักเนนการสอนทักษะการอานและการเขียนแกนักเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษนักเรียนจึงรูกฎเกณฑทางภาษามากกวาการฝกฝนทักษะการฟง-พูด(อารีญา เชี่ยวจอ
หอ,2551,หนา 14)ครูจึงมีปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะดานการฟง พูด มากกวาทักษะการอานและ
เขียน ทั้งนี้เพราะนักเรียนฟงครูพูดภาษาอังกฤษแลวไมเขาใจ เนื่องจากครูไมใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน นักเรียน
จึงไมเกิดทักษะในดานการฟงและการพูด (กัญญา กอบกาญจนสินธุ,2545,บทคัดยอ)
จากประสบการณของผูวิจัยที่สอนภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานแมมา อําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษคอนขางต่ํา โดยในปการศึกษา 2556 ที่ผานมา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปวิชาภาษาอังกฤษรอยละ 46.5 อยูในระดับต่ํากวาเกณฑเปาหมายของโรงเรียนที่
กําหนดไวที่รอยละ 60 โดยเฉพาะความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษ จากการสอบถามจากครูประจําชั้น ตั้งแต
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวาเมื่อครูถามคําถามเปนภาษาอังกฤษ นักเรียนฟงไมเขาใจจึงตอบ
คําถามไมได และสวนมากครูเนนสอนทักษะการอานและการเขียนมากกวาสอนทักษะการฟง-พูดรวมถึงการสังเกตจากชั้น
ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ของผู วิ จั ย เอง ก็ พ บป ญ หาเช น เดี ย วกั น จึ ง ส ง ผลให นั ก เรี ย นขาดความคุ น เคยกั บ การฟ ง -พู ด
ภาษาอังกฤษ ทําใหไมกลาพูด ไมกลาแสดงออก กลัวพูดผิด จึงเกิดปญหาเกี่ยวกับการฟงคําสั่งและไมสามารถบอก
สาระสําคัญ หรือตอบคําถามของเรื่องที่ฟงได ปญหาเหลานี้มีผลกระทบตอทักษะทางภาษาดานอื่นๆ ปจจัยสวนใหญนาจะ
มาจากครูไมใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและสื่อสารกับนักเรียน ซึ่งในการเรียนการสอนโดยเฉพาะในหองเรียน
ครูผูสอนภาษาอังกฤษควรใชภาษาอังกฤษกับเด็กนักเรียนตลอดเวลาเพื่อใหเกิดทักษะการใชภาษาทั้งทักษะการพูดและ
ทักษะการฟงควรสนทนานอกเรื่องกับนักเรียนไปดวยเพื่อใหสามารถใชภาษาไดจริงในชีวิตประจําวัน ตลอดจนในการฝก
ทักษะฟง-พูดในหองเรียน ยังขาดสิ่งเราที่จะจูงใจใหผูเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือรนและมีความเพลิดเพลินระหวางการ
ฝก เพราะกิจกรรมสวนใหญเปนเพียงการพูดเลียนเสียงจากครู หรือเทปบันทึกเสียงเทานั้น (พริ้งพงษ ไชยซาววงค,2535,
หนา 4)
ดังนั้นการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมในหองเรียนที่สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะทักษะการฟง-พูด ควรเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียนและไมยากจนเกินไปเปนกิจกรรมที่ทําใหผูเรียน
เกิดความสุข สนุกสนาน ไมเครงเครียด เกิดความสนใจและมีความกระตือรือรน เอื้ออํานวยตอการฝกทักษะการฟง-พูด
ของผูเรียนระดับนี้ มีกิจกรรมหนึ่งที่มีความเหมาะสม คือ กิจกรรมการเลานิทาน (Zaro and Salaberri,1995,p.2)
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นิทานเปนสิ่งที่พัฒนาทักษะการฟงของนักเรียนไดเปนอยางดี เมื่อนักเรียนฟงเขาใจดีแลว ก็สามารถถายทอดให
ผูอื่นในลักษณะของการเลา ซึ่งก็คือ ทักษะการพูดโดยการเลานิทานมีประโยชนในการเรียนรูภาษาของนักเรียน สอดคลอง
กับทฤษฎีการเรียนรูภาษาของ Krashen(1985) เนื่องจากการมีสวนรวมในกิจกรรมเลานิทานนั้น เปนโอกาสที่ผูเรียนไดรับ
ตัวปอนที่เขาใจได (Comprehensible Input) ซึ่งเกิดจากการที่ผูเลาใชกลวิธีหลายอยางเพื่อใหผูฟงเขาใจเรื่องที่เลา ไมวาจะ
เปนการเนนเสียง พูดซ้ํา พูดเพื่อใหความกระจาง การสรางจังหวะการพูด ซึ่งตัวผูเรียนที่ยังอยูในวัยที่ยังสนใจฟงนิทานก็จะ
เกิดอารมณรวมไดงาย เปดโอกาสรับประสบการณทางภาษาอยางไมรูตัว ไมวาจะเปนการสื่อสารรับ-สงขอมูลที่เหมือน
เกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติและมีความหมาย นอกจากนี้ผูเรียนไมตองเครงเครียดกับการเรียน เกิดแรงจูงใจและมีเจตคติที่ดี
ตอการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยการใชนิทานในการสอนภาษาอังกฤษยังสอดคลองกับทฤษฎีโครงสรางความรูเดิมซึ่งเปน
แนวคิดของ Bartlett (1969)ไดกลาวเกี่ยวกับโครงสรางความรูในสมอง นั่นคือ ภายในสมองของมนุษยจะมีระบบจัดความรู
และประสบการณเดิม ซึ่งสามารถนําเอาความรูและประสบการณเดิมนั้นมาปรับใชกับประสบการณใหมการที่ผูเรียน
สามารถนําความรูเดิมมาคาดคะเนขอมูลใหมจะชวยใหเรียนเรื่องนั้นๆไดเร็วยิ่งขึ้นนิทานที่นํามาใชวิจัยจึงถือไดวาเปน
ประสบการณเดิม หรือความรูเดิมของผูเรียน ซึ่งถึงแมวาความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานที่นักเรียนเคยฟง หรือเคยอานจะเปน
ภาษาไทย แตจะชวยใหนักเรียนสามารถคาดคะเนคําศัพทใหม หรือรูปประโยคได
ไดมีผูศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการใชการเลาเรื่องหรือเลานิทาน เชน เทเลอร (Taylor,1990,pp.4-15) ไดกลาววา
นิทานสามารถใชในการจัดการเรียนรูและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพไมวาจะนํามาสอนแบบ
บูรณาการทักษะทั้งสี่หรือแยกสอนแตละทักษะก็ตามทั้งนี้เพราะเนื้อเรื่องในนิทานมีการเรียงลําดับเหตุการณซึ่งนักเรียน
สามารถคาดเดาเหตุก ารณก ารใช คําเหตุการณที่คล ายๆกั นชวยใหนัก เรียนจําคํา ศัพทป ระโยครวมทั้งโครงสร างทาง
ไวยากรณ สมปอง หลอมประโคม(2544,หนา77) กลาววากิจกรรมการเลานิทานประกอบไปดวยคุณลักษณะที่เอื้อตอการ
เรียนรูทั้งในดานคําศัพทของนักเรียน ใหความบันเทิง เรียนรูคําศัพทไดโดยไมนาเบื่อดังนั้นกิจกรรมการเลานิทานเหมาะ
สําหรับการนําไปใชเพื่อสงเสริมใหนักเรียนเพิ่มพูนทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษและมีความคงทนในการเรียนรูคําศัพทได
เปนอยางดี พันธณีย วิหคโต(2536,หนา11) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตอ
การเรียนรูของผูเรียน พบวา การเลานิทานเปนกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ถาผูสอน
นํามาใชจัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียน
นอกจากการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใชนิทานเปนกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูด
ของนักเรียนแลวนั้น ผูวิจัยสังเกตเห็นวานักเรียนมีความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมการเลานิทานภาษาอังกฤษอยูแลว เพราะใน
แตละป การศึกษา ทางโรงเรียนไดสงตัวแทนนักเรียนเขารวมแขงขันการเลานิทานภาษาอังกฤษในระดับกลุมเครือขาย
ตลอดจนระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนแตละระดับชั้นใหความสนใจในกิจกรรมนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กิจกรรมการเลา
นิทานจึงเปนสิ่งที่นักเรียนคุนเคยและชื่นชอบ ผูวิจัยจึงนํานิทานมาใชเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะ
การฟง-พูด ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6โรงเรียนบานแมมา อ.วังเหนือ จ.ลําปางโดยมีความมุงหวังวากิจกรรม
การเลานิทานภาษาอังกฤษ จะชวยใหผูเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการฟง-พูดมากขึ้น อันจะเปนพื้นฐานที่ดีตอการพัฒนา
ทักษะทางภาษาทั้งสี่ดาน และการศึกษาภาษาอังกฤษตอไปในระดับที่สูงขึ้น
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานแมมา อ.วังเหนือ
จ.ลําปาง
2. ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ด า นทั ก ษะการฟ ง -พู ด ของนั ก เรี ย นก อ นและหลั ง จากการใช กิ จ กรรมการเล า นิ ท าน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานแมมา อ.วังเหนือ จ.ลําปาง

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การศึกษาครั้งนี้จะทําใหทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนพัฒนาดีขึ้นและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดาน
ทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังจากไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมเลานิทานและเปนแนวทางสําหรับครูผูสอน
ภาษาอังกฤษในการสอนทักษะการฟง-พูดใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการใชกิจกรรมการเลานิทาน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ทําการทดลองแบบ One Group Pretest- Posttest Design ประชากรที่
ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานแมมา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จํานวน 4 คน
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ซึ่งชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีจํานวน 1 หองเรียน โรงเรียนบานแมมาเปนโรงเรียนเรียน
รวม และนักเรียนในแตละชั้นจะมีความสามารถทางดานภาษาอังกฤษเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ถึงคอนขางออน โดยดู
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 ประเภทดังนี้
1. แผนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใชกิจกรรมการเลานิทานจํานวน 5 เรื่อง
เรื่องละ 1 แผนการสอน แตละแผนใชเวลา 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง โดยคัดเลือกนิทานภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
ประถมศึกษาตอนปลายที่มีวงคําศัพทเนื้อหาและโครงสรางภาษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551 สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชวงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 และใชเกณฑการคัดเลือก
นิทานของ Zaro and Salaberri(1995) และของ Wright(1995) ที่เสนอใหเลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัย ความสนใจและระดับ
ความสามารถทางภาษาของผูเรียน นิทานไมควรสั้นหรือยาวจนเกินไป มีโครงเรื่องและภาษาที่เหมาะสมกับระดับความคิด
และระดับ ความสามารถทางภาษาของผูเรียน สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนการสอนและเปนนิทานที่ผูเลาชอบ
เพราะจะทําใหการเลานิทานมีชีวิตชีวาและสมจริง รวมถึงเปนนิทานที่นักเรียนชอบและเคยฟงหรืออานมาแลว นิทานที่
ผูวิจัยเลือก มี 5 เรื่อง มาจากการคัดเลือกนิทานรวมกันของผูวิจัยและนักเรียน ซึ่งผูวิจัยจะเปนผูเลาเอง ไดแก
1).The frog and the ox
มีเนื้อหาใหขอคิด คติสอนใจ
2).Ghost
มีเนื้อหาที่สรางจินตนาการ เรื่องเหนือธรรมชาติ
3).The enormous turnip
มีเนื้อหาที่มีความเคลื่อนไหวอยูในเรื่องและใหขอคิด
4).The little red riding hood
สรางจินตนาการ การสังเกต
5).Three little pigs and the big bad wolf มีเนื้อหาที่ใชปญญาไหวพริบแกปญหา
1183

โดยแผนการสอนได อิ ง กั บ ข อ กํ า หนดต า งๆ เช น ตั ว ชี้ วั ด และคํ า อธิ บ ายรายวิ ช า ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่ง
แผนการสอนแตละแผนมีขั้นตอนในการสอน 3 ขั้นคือ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นกอนเลานิทาน เปนการเตรียมความพรอมของนักเรียน มีการแนะนําตัวละครในนิทาน การสอน
คําศัพทและความหมาย การจับคูคําศัพทและความหมาย หรือคําศัพทและรูปภาพ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเลานิทาน เปนการฝกทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษโดยใชนิทานภาษาเปนสื่อการสอน มีรูปแบบ
การเลานิทานคือ ครูเปนผูเลา มีรูปภาพประกอบการเลาและครูแสดงทาทางน้ําเสียงประกอบดวย มีการถามและตอบ
คําถามเปนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเหตุการณที่นักเรียนไดฟง
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสรุปและประเมินผลหลังกิจกรรมการเลานิทาน โดยทดสอบความเขาใจในการฟง -พูดของ
นักเรียนดวยการฟงและตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษจากนิทานที่ไดฟง มีการเรียงลําดับเหตุการณและรูปภาพ ใหนักเรียน
เลาเรื่องจากภาพซึ่งเปนตอนใดตอนหนึ่งของนิทานเปนภาษาอังกฤษ ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ เลนเกมและรองเพลง
รวมดวยซึ่งผูวิจัยไดประเมินผลโดยใชเครื่องมือการใหคะแนนตามเกณฑที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยปรับเกณฑการประเมินการ
ฟง-พูดที่เสนอโดยหฤทัย กาศวิบูลย (2549)ดังนี้
ตาราง 1 เกณฑการใหคะแนนทักษะการฟงภาษาอังกฤษ
เกณฑ
1.ความเขาใจใน
การฟงและปฏิบัติ
ตามคําสัง่

คะแนน
5
4
3
2
1

2.ความสามารถ
ในการฟงและการ
โตตอบเพื่อการ
สื่อสาร

5
4
3
2
1

คุณภาพ
เขาใจคําถามหรือคําสัง่ หลังการฟงเพียงครั้งเดียว ไมลังเล ไมเสียเวลาคิด พรอมกับแสดงทาทางหรือ
ปฏิบัติตามคําสัง่ ไดถูกตอง
เขาใจคําถามหรือคําสัง่ หลังการฟง 2 ครั้ง และลังเล ใชเวลาในการคิดอยูเล็กนอย แสดงทาทางหรือ
ปฏิบัติตามคําสัง่ ไดถูกตอง
เขาใจคําถามหรือคําสัง่ หลังการฟง 3 ครั้งและยังมีความลังเล ใชเวลาในการคิดคําตอบอยูบาง
แสดงทาทางหรือปฏิบัติตามคําสั่งไดถูกตองเปนสวนใหญ
เขาใจคําถามหรือคําสัง่ หลังการฟงซ้าํ ๆ มากกวา 3 ครั้ง และยังมีความลังเล ใชเวลา
คอนขางนานในการคิดคําตอบ แสดงทาทางหรือปฏิบัติตามคําสัง่ ไดถูกตองเปนบางสวน
เขาใจคําถามหรือคําสัง่ หลังการฟงซ้าํ ๆ มากกวา 3 ครั้ง และมีความลังเล ใชเวลามาก ในการคิดคําตอบ
บางครั้งครูตองทําทาทางหรือใหคําแปลเปนภาษาไทย แสดงทาทางหรือปฏิบัติตามคําสัง่ แทบไมได
ฟงแลวสามารถถายทอดเนื้อหาไดอยางถูกตองสมบูรณในระดับรอยละ 80-100 โดยการพูดและออก
เสียงไดอยางถูกตอง
ฟงแลวสามารถถายทอดเนื้อหาไดถกู ตองในระดับรอยละ70-79 โดยการพูดและออกเสียง
ไดอยางถูกตอง
ฟงแลวสามารถถายทอดเนื้อหาไดคอนขางถูกตองในระดับรอยละ60-69 โดยการพูดและออกเสียงได
คอนขางถูกตอง
ฟงแลวถายทอดเนื้อหาโดยการพูดและออกเสียงไดไมคอยถูกตองในระดับรอยละ50-59
ฟงแลวถายทอดเนื้อหาออกมาโดยการพูดไดนอยมากหรือไมไดเลยและออกเสียงไมถกู ตอง
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ตาราง 2 เกณฑการใหคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
เกณฑ
1.ความสามารถ
ในการสื่อสาร

2. ความถูกตอง
ของคําศัพท

คะแนน
5
4
3
2
1
5
4

3.ความถูกตอง
ของไวยากรณ

3
2
1
5
4
3

4. ความ
คลองแคลวและ
การออกเสียง

2
1
5
4
3
2
1

คุณภาพ
สามารถพูดสื่อสารไดอยางถูกตองและครอบคลุมเนื้อเรื่องทั้งหมด
สามารถพูดสื่อสารไดถกู ตอง และครอบคลุมเนื้อเรื่องคอนขางมาก
สามารถพูดสื่อสารไดดีพอสมควร มีความถูกตอง และครอบคลุมเนื้อเรื่องพอสมควร
สามารถพูดสื่อสารไดนอย มีความถูกตองนอยและไมคอยครอบคลุมเนื้อเรื่อง
สามารถพูดสื่อสารไดนอยมาก หรือไมไดเลย และไมครอบคลุมเนื้อเรื่อง
ใชคําศัพทไดถูกตองตามหนาทีข่ องคํา และเปนคําศัพทที่ปรากฏในบทเรียนแตละเรื่อง รอยละ80-100
และมีคําศัพทอื่นๆทีห่ ลากหลายมาเสริมรวม
ใชคําศัพทไดถูกตองตามหนาทีข่ องคําและเปนคําศัพทที่ปรากฏในบทเรียนแตละเรื่อง รอยละ 70-79
และมีคําศัพทอื่นๆทีห่ ลากหลายมาเสริมรวมบาง
ใชคําศัพทไดถูกตองตามหนาทีข่ องคําและเปนคําศัพทที่ปรากฏในบทเรียนแตละเรื่องรอยละ 60-69
ใชคําศัพทไดถูกตองบางตามหนาที่ของคําและเปนคําศัพทที่ปรากฏในบทเรียนแตละเรื่องรอยละ 50-59
ใชคําศัพทในเนื้อเรื่องไดนอยมากและใชหนาที่ของคําผิด
มีขอผิดพลาดนอยมากหรือไมมีในเรื่องโครงสรางไวยากรณ สามารถพูดประโยคไดถูกตองสมบูรณตาม
ไวยากรณ
มีขอผิดพลาดนอยในเรื่องโครงสรางไวยากรณ สามารถพูดประโยคไดถูกตองตามไวยากรณ
มีขอผิดพลาดหลายแหงในเรื่องโครงสรางไวยากรณ สามารถพูดประโยคไดถูกตองบาง แตสวนใหญเปน
ประโยคแบบงาย
มีขอผิดพลาดมากในเรื่องโครงสรางไวยากรณ และการพูดประโยคผิดหลายประโยค
พูดประโยคโดยใชโครงสรางไวยากรณผิดมาก ทําใหสื่อความไมได
พูดไดเสียงดังชัดเจน ราบรื่น คลองแคลวออกเสียงถูกตอง เหมาะสมกับเนื้อหา พูดประโยคไดถูกตอง
และจบประโยค สามารถสนทนาและสื่อความหมายไดดีมาก
ออกเสียงไดถูกตอง มีการหยุดเพื่อเรียบเรียงคําพูด และสื่อสารเนื้อหาไดระดับปานกลาง
ออกเสียงคําศัพทมีความผิดพลาดในระดับปานกลาง มีการหยุดพูดเพื่อเรียบเรียงคําพูดนาน การสื่อสาร
มีความเขาในระดับปานกลาง
ออกเสียงคําศัพทมีความผิดพลาดมาก มีการหยุดคิดนาน ขาดความคลองแคลว การสื่อสารไมชัดเจน
ครบถวน
ออกเสียงไมถูกตอง ตะกุกตะกัก หยุดเปนชวงๆและนาน ไมมีความคลองแคลว พูดเปนประโยคไมได
ไมสามารถสนทนาและสื่อความหมายได

2. แบบทดสอบความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษ เปนแบบทดสอบกอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งแบบทดสอบไดนําเนื้อหามาจากนิทาน 1 เรื่อง ที่ไมไดใชสอนในแผนการสอน แตมีโครงสรางไวยากรณ
และคําศัพทคลายคลึงกับนิทานที่ไดเรียน โดยแบบทดสอบประกอบไปดวย 2 สวน สวนที่ 1 เปนแบบทดสอบการฟงแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกโดยฟงคําถามจากครู มีทั้งหมด 10 ขอ มีคะแนน 10 คะแนน และสวนที่ 2 เปนแบบทดสอบ
การพูดของนักเรียน โดยใหบรรยายภาพที่เปนตอนหนึ่งของเนื้อเรื่องในนิทานใหนักเรียนจับสลาก 1 ภาพจาก 4 ภาพคะแนน
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เต็ม 20 คะแนน ซึ่งการใหคะแนนนั้นผูวิจัยประเมินดวยเครื่องมือการใหคะแนนตามเกณฑที่ผูวิจัยสรางขึ้น ดังตาราง 2 โดย
ปรับเกณฑการประเมินการพูดที่นําเสนอโดย หฤทัย กาศวิบูลย(2549)
ดําเนินการทดลองแบบกลุมเดียว โดยผูเรียนทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดย
สอบเปนรายบุคคลเมื่อทดสอบแลวผูวิจัยไดประเมินการฟงจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประเมินการพูดโดยใชแบบประเมิน
ทักษะการพูดที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ตอมาไดทําการสอนตามขั้นตอนการสอนตามแผนการสอนโดยใช
กิจกรรมการเลานิทานภาษาอังกฤษจํานวน 5 เรื่อง เรื่องละ1 แผนการสอน แตละแผนใชเวลา 3 ชั่วโมง และนําแบบทดสอบ
หลังเรียนไปประเมินนักเรียนเปนรายบุคคล โดยทําการทดสอบและประเมินการฟง-พูด ทดสอบหลังสิ้นสุดการเรียนการ
สอนแตละครั้ง สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคา T-Test

ผลการศึกษา
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหคะแนนเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษหลังการสอนโดยใช
กิจกรรมการเลานิทานจํานวน 5 แผนการสอน
คะแนนฟงหลังเรียน
แผนการสอนที่ 1
แผนการสอนที่ 2
แผนการสอนที่ 3
แผนการสอนที่ 4
แผนการสอนที่ 5

คาเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
6.75
7
8.25
9
9.5

รอยละ
67.5
70
82.5
90
95

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D)
0.96
1.15
0.96
0.82
0.58

ตาราง 4 ผลการวิเคราะหคะแนนเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังการสอนโดยใช
กิจกรรมการเลานิทานจํานวน 5 แผนการสอน
คะแนนพูดหลังเรียน
แผนการสอนที่ 1
แผนการสอนที่ 2
แผนการสอนที่ 3
แผนการสอนที่ 4
แผนการสอนที่ 5

คาเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
12
13
13.5
15.25
17
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รอยละ
60
65
67.5
76.25
85

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D)
1.63
1.41
1.29
0.96
0.82

ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิด์ านการฟงภาษาอังกฤษในการทําแบบทดสอบของนักเรียน
กอนและหลังการสอนโดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
การทดสอบ

คะแนน
เต็ม

กอนการสอน
หลังการสอน

10
10

คาเฉลี่ย
(xˉ)
5.25
8

รอยละ
52.5
80

สวนเบี่ยงเบน ผลตางเฉลี่ย
มาตรฐาน(S.D)
(D)
0.96
0.82

2.750

T-Test
-11.000

Sig.
.002

ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิด์ านการพูดภาษาอังกฤษในการทําแบบทดสอบของนักเรียน
กอนและหลังการสอนโดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
การทดสอบ

คะแนน
เต็ม

คาเฉลี่ย
(xˉ)

รอยละ

กอนการสอน
หลังการสอน

20
20

11
16.5

55
82.5

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D)
1.41
1.29

ผลตางเฉลี่ย
(D)
5.500

T-Test

Sig.

-19.053

.000

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังนี้
1. ความสามารถดานทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนมีการพัฒนาดีขึ้นหลังการใชกิจกรรมการเลา
นิทาน จากคะแนนเฉลี่ยการฟงหลังเรียนที่สูงขึ้นในแตละแผนการสอนตามลําดับ ตั้งแตแผนการสอนที่1 ที่มีคะแนนการฟง
เฉลี่ย(xˉ) 6.25 คะแนน ถึงแผนการสอนที่5 มีคะแนนการฟงเฉลี่ย(xˉ)9.5 คะแนน คะแนนเฉลี่ยจากการพูดหลังเรียน ตั้งแต
แผนการสอนที่ 1 ที่มีคะแนนการพูดเฉลี่ย(xˉ) 12 คะแนน จนถึงแผนการสอนที่ 5 ที่มีคะแนนการพูดเฉลี่ย(xˉ) 17 คะแนน
2. ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมเลานิทานหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนโดยคะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการฟงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนแตกตางจากกอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Sig =.002< 0.01) โดยคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนเทากับ 8 ซึ่งสูงกวา
คาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน เทากับ 5.25 คะแนนผลตางเฉลี่ย (D) กอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 2.750 คาสถิติ t
เทากับ -11.000 คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานการพูดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนแตกตางจากกอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 (Sig =.000< 0.01) โดยคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนเทากับ 16.50 ซึ่งสูงกวา
คาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน เทากับ11 คะแนนผลตางเฉลี่ย (D) กอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 5.500 คาสถิติ t เทากับ
-19.053 ดังนั้น แสดงวาความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
ภาษาอังกฤษสูงกวากอนเรียน
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 โรงเรียนบานแมมา อ.วังเหนือ จ.ลําปาง และศึกษาผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการฟง-พูดของนักเรียนกอนและหลังจาก
การใชกิจกรรมการเลานิทานภาษาอังกฤษ ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลดังนี้
จากผลการทดสอบสมมุติฐานพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการเลานิทาน มีการ
พัฒนาดานทักษะการฟง-พูด ดังจะเห็นไดจากคะแนนเฉลี่ยการฟงหลังเรียนในแตละแผนการสอน ตั้งแตแผนการสอนที่ 1
ที่มีคะแนนการฟงเฉลี่ย(xˉ) 6.25 คะแนน จนถึงแผนการสอนที่5 มีคะแนนการฟงเฉลี่ย(xˉ) 9.5 คะแนน คะแนนเฉลี่ยจาก
การพูดหลังเรียน ตั้งแตแผนการสอนที่ 1ที่มีคะแนนการพูดเฉลี่ย(xˉ) 12คะแนน จนถึงแผนการสอนที่5 ที่มีคะแนนการพูด
เฉลี่ย(xˉ)17 คะแนน จะเห็นไดวาความสามารถดานทักษะการฟงและทักษะการพูดของนักเรียนตั้งแตแผนการสอนที่ 1
จนถึงแผนการสอนที่ 5 มีการพัฒนาดีขึ้น ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถดาน
การฟง หลังเรียนแตกตางจากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Sig =.002< 0.01) โดยมีคะแนนดาน
ทักษะการฟงภาษาอังกฤษกอนเรียนเฉลี่ย(xˉ)เทากับ 5.25คะแนนคะแนนเฉลี่ย(xˉ)หลังเรียนเทากับ 8.00 คะแนนผลตาง
เฉลี่ย(D)กอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 2.750 คิดเปนรอยละ 27.5 คาสถิติ t เทากับ -11.000 คะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ดานการพูดภาษาอังกฤษ หลังเรียนแตกตางจากกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 (Sig =.000< 0.01) โดย
มีคะแนนในดานทักษะการพูดเฉลี่ย(xˉ) กอนเรียนเทากับ 11.00 คะแนน คะแนนเฉลี่ย(xˉ) หลังเรียนเทากับ16.50 คะแนน
ผลตางเฉลี่ย (D) กอนเรียนและหลังเรียน เทากับ5.500 คิดเปนรอยละ 27.5 คาสถิติ t เทากับ -19.053 โดยที่นักเรียน
กลุมนี้มีความสามารถพื้นฐานในทักษะการฟง-พูดไมแตกตางกันมาก
นัก ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมเลานิทานหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
จากผลการวิจัยดังกลาวพบวาการใชกิจกรรมการเลานิทานภาษาอังกฤษสงผลใหนักเรียนมีทักษะการฟง -พูด
ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ดวยเหตุผลหลายประการ ดังนี้
ประการแรก นิทานเปนสิ่งที่นักเรียนสนใจและชอบฟงมาก เนื่องจากนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษายังอยูในวัย
ที่ อ ยากรู อ ยากเห็ น มี แ รงจู ง ใจที่ จ ะฟ ง นิ ท านสู ง นั ก เรี ย นแสดงความกระตื อ รื อ ร น ที่ จ ะฟ ง นิ ท านและพร อ มที่ จ ะรั บ รู
ประสบการณตางๆที่ไดรับในระหวางการฟงนิทาน จากการสังเกตจากความตั้งใจในการฟงนิทานและความรวมมือในการ
ทํ า กิ จ กรรมในระหว า งการเรี ย นการสอน การที่ นั ก เรี ย นมี แ รงจู ง ใจที่ จ ะฟ ง นิ ท านเช น นี้ เป น ไปตามคํ า กล า วของ
Krashen(1985)ที่วา เมื่อนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนสูง ผูเรียนจะมีความพยายามที่จะแสวงหาและรับตัวปอนทางภาษา
ชวยใหการเรียนรูเปนไปไดงายขึ้น สงผลใหนักเรียนไดฝกการฟง พูดภาษาอังกฤษโดยไมรูตัว และทําใหการนําเสนอภาษา
ใหมของผูสอนเปนไปอยางมีความหมาย นักเรียนใหความสนใจและใหความรวมมือเปนอยางดี ทําใหเกิดการสื่อสารใน
หองเรียนที่เปนไปตามธรรมชาติ
ประการที่สอง การฟงนิทานทําใหเกิดความเพลิดเพลิน นักเรียนจะจินตนาการไปตามเรื่องราวในนิทาน สงผลให
บรรยากาศในการเรียนการสอนผอนคลาย ไมเครงเครียด ทําใหผูเรียนรับรูสิ่งที่เรียนไดงายขึ้น ซึ่งสอดคลองกับหลักการ
เรียนรูภาษาของ Krashen (1985) ที่เนนวา ผูเรียนจะเรียนไดดีเมื่อปราศจากความวิตกกังวลที่คอยสกัดกั้นการรับรูสิ่ง
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ที่เรียน และชวยใหผูเรียนกลาเสี่ยงในการใชภาษาใหมซึ่งมีผลตอการพัฒนาทักษะในการสื่อสารของผูเรียน ตลอดจนผูวิจัย
พยายามไมพูดภาษาของนักเรียนในหองเรียน ซึ่งก็คือภาษาไทย แตจะใชวิธีการออกทาทาง กิริยา พูดชาๆ การแลกเปลี่ยน
คําถามระหวางผูวิจัยและผูเรียนจะเนนภาษาพูดเปนหลักสําคัญ จึงสงผลใหผูเรียนสามารถพูดโตตอบกับครูและเพื่อนได
ถูกตองมากขึ้น และกลาพูดมากขึ้น ไมอาย เนื่องจากผูวิจัยไดจัดบรรยากาศในการเรียนการสอนใหผอนคลาย เปนกันเอง
เมื่อพูดผิด นักเรียนจะไมไดรับการลงโทษ แตจะมีการแกไขใหถูกตอง ทําใหนักเรียนไมรูสึกกลัวและกดดันที่จะฝกการ
เรียนรูการฟง พูดภาษาอังกฤษ
ประการที่สาม ดานเนื้อหาในนิทาน ผูวิจัยไดเลือกนิทาน โดยสํารวจความสนใจของนักเรียนกอน และใหตรงกับ
ความชอบของผูเลาดวย เพื่อกระตุนใหนักเรียนอยากฟงเรื่องที่ชอบและผูเลาจะเลานิทานที่ชอบอยางมีชีวิตชีวาและสมจริง
เปนนิทานที่นักเรียนเคยอาน หรือเคยฟงมาแลวบางเรื่อง จึงถือไดวาเปนประสบการณเดิม หรือความรูเดิมของผูเรียน การ
ที่จะนําเอาขอมูลพื้นความรูที่มีอยูออกมาคาดคะเน ตีความขอมูลใหมได จะชวยใหเกิดการเรียนรูไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ผูวิจัยได
มีการปรับเปลี่ยนคําศัพทที่ยากแกการจําใหงายขึ้น และเรียบเรียงเนื้อเรื่องใหไมซับซอน เพื่องายตอการเขาใจและในการ
ทดสอบความสามารถในการฟง-พูดของนักเรียนในแตละแผนการจัดการเรียนรู มีการบันทึกผลการทดสอบ จํานวน 5
ครั้ง ซึ่งผลที่ไดคือนักเรียนมีความสามารถในการฟง-พูดภาษาอังกฤษดีขึ้นเรื่อยๆ นักเรียนกลาแสดงออก ทั้งในการพูด
และการแสดงบทบาทสมมุ ติ แม ค ะแนนจะไม สู ง มากนั ก แต ผู วิ จั ย เชื่ อ ว า ในอนาคต นั ก เรี ย นจะสามารถฟ ง -พู ด
ภาษาอังกฤษดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษจากการใชกิจกรรมการเลานิทาน
จากเหตุผลทั้งสามประการขางตน กลาวสรุปไดวา กิจกรรมการเลานิทานภาษาอังกฤษไดชวยใหนักเรียนมีทักษะการฟงพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะกิจกรรมการเลานิทานทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดดี ชวย
สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน
การวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยอื่นๆ ที่ไดทําการทดลองโดยการใชกิจกรรมการเลานิทาน เชน สมปอง
หลอมประโคน(2544) ที่ใชกิจกรรมการเลานิทานเพื่อสงเสริมทักษะฟง -พูดภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู
คําศัพทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งปรากฏผลวา กิจกรรมการเลานิทานประกอบไปดวยคุณลักษณะที่เอื้อตอ
การเรียนรูทั้งในดานคําศัพทของนักเรียน ใหความบันเทิง เรียนรูคําศัพทไดโดยไมนาเบื่อดังนั้นกิจกรรมการเลานิทานเหมาะ
สําหรับการนําไปใชเพื่อสงเสริมใหนักเรียนเพิ่มพูนทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษและมีความคงทนในการเรียนรูคําศัพทได
เป น อย า งดี เทเลอร (Taylor,1990,pp.4-15)ได ก ล า วว า นิ ท านสามารถใช ใ นการจั ด การเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะทาง
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพไมวาจะนํามาสอนแบบบูรณาการทักษะทั้งสี่หรือแยกสอนแตละทักษะก็ตามทั้งนี้
เพราะเนื้อเรื่องในนิทานมีการเรียงลําดับเหตุการณซึ่งนักเรียนสามารถคาดเดาเหตุการณการใชคําเหตุการณที่คลายๆกัน
ชวยใหนักเรียนจําคําศัพทประโยครวมทั้งโครงสรางทางไวยากรณ พันธณีย วิหคโต(2536,หนา 11) ไดศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒ นานวั ต กรรมการเรี ย นการสอนที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพต อ การเรี ย นรู ข องผู เรี ย น พบว า การเล า นิ ทานเป น กิ จ กรรมที่ มี
ประสิทธิภาพสูงในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ถาผูสอนนํามาใชจัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการเรียน
ดังนั้นจึงกลาวโดยสรุปไดวาการใชกิจกรรมการเลานิทานสามารถพัฒนาทักษะการฟง -พูดของนักเรียน เปน
วิธีการเรีย นการสอนภาษาอังกฤษวิธีหนึ่งซึ่งจะชวยใหนัก เรียนมีความสามารถในการฟง-พูด ภาษาอังกฤษไดดี ทั้ง นี้
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นักเรียนจะตองอาศัยระยะเวลาและการฝกฝน ซึ่งจะตองเปนไปอยางตอเนื่องสม่ําเสมอเปนประจําเพื่อใหเกิดทักษะและ
ความชํานาญขึ้น
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใชและการพัฒนาผลงานในครั้งตอไป ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1. ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของควรใหการสนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
ในทุกรายวิชาและทุกชั้นเรียนนอกเหนือจากการสอนเนื้อหาวิชาในบทเรียนปกติเพราะนอกจากนิทานจะนาสนใจสําหรับ
นักเรียนแลว ยังไดฝกทักษะการพูด อาน เขียน และนักเรียนยังจะไดรับขอคิดในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมจากนิทานดวย
2. สงเสริมใหครูทุกชั้นเรียนที่สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ใชภาษาอังกฤษทั้งในและนอกหองเรียนกับนักเรียน
ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน จะทําใหนักเรียนเกิดทักษะและความเคยชินในการฟง พูดภาษาอังกฤษ โดยอาจจะเริ่ม
จากบทสนทนางายๆในชีวิตประจําวัน หรือการเรียนการสอนจากนิทานภาษาอังกฤษงายๆ
3. ครูผูสอนควรเปนแบบอยางทางภาษาที่ดีใหแกนักเรียนในการออกเสียงพูดภาษาอังกฤษที่ถูกตอง เพราะการ
เลานิทานเปนการจัดประสบการณทางภาษาวิธีหนึ่ง นักเรียนจะไดฟงการออกเสียงที่ถูกตองจากครูผูสอนแลวนําไปใชได
ถูกตองตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการทดลองนําวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมเลานิทานไปชวยพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดานอื่นๆเชนทักษะการอานและการเขียน
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ที่มีผลตอการพัฒนาทักษะการฟง พูด ภาษาอังกฤษ เชน ความรูดานคําศัพท
แรงจูงใจดานการเรียน ประสบการณทางภาษา
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานแมมา ที่ใหความรวมมือเปนอยางดีเยี่ยมในการวิจัย
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การใชแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาความรูคําศัพทภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้
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บทคัดยอ
การวิจัย ครั้ง นี้มีวัต ถุป ระสงคเพื่อ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝก ทัก ษะเรื่อ งคํากริยาวิเศษณบ อก
ความถี่ และคําคุณศัพท ตามเกณฑมาตรฐาน.80./.80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน
โดยใชแบบฝกทักษะเรื่อง คํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพทและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
แบบฝก ทักษะเรื่องคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคํา คุณศัพ ท กลุมตัวอยางที่ใ ชคือนักเรีย นจํานวน 34 คน จาก ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3/7 โรงเรีย นวังเหนือวิทยา สุมโดยวิธีสุม แบบเจาะจง เครื่อ งมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 2) แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 3) แบบฝกทักษะเรื่องคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และ
คําคุณศัพท และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ คารอยละ
คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคา t (t-dependent) และ คา ประสิท ธิภ าพของกระบวนการและ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ( E1/E2)
ผลการวิจัย พบวา 1).ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะเปรียบเทียบกับผลการทดสอบหลังเรียน.คา E1/E2 เทากับ
82.3/80.1 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะเรื่อง คํากริยาวิเศษณบอก
ความถี่ และคําคุณศัพท จากการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะเรื่อง
คํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพทในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( 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
การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวันเนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญใน
การติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวิสัยทัศนของชุมชนโลก
และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศ
ตางๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นไดดี เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใช
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได รวมทั้งเขาถึงองคความรูตางๆไดงายและกวางขึ้น อีกทั้งยังมีวิสัยทัศนในการดําเนิน
ชีวิตที่กวางไกล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น การเรียนภาษาตางประเทศมีสาระสําคัญใน
การเรียนรูอยูทั้งสิ้น สี่สาระ อันประกอบดวย สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม สาระที่ 3
ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น และสาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก โดยในดาน
คุณภาพของผูเรียนตามความมุงหมายของหลักสูตร สําหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรไดระบุให
ผูเรียนมีทักษะการใชภาษาตางประเทศ เนนการฟง พูด อาน และเขียน สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว
โรงเรียน สิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาวาง และนันทนาการ สุขภาพ และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟา อากาศ
การศึกษาและอาชีพ การ เดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในวงคําศัพท
ประมาณ 2,100-2,250 คํ า (คํ า ศั พ ท ที่ เป น นามธรรมมากขึ้ น ) (สํ า นั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,2552,หนา7)
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จากผลการติดตามการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบวากระบวนการจัดการ
เรียนรูสวนใหญยังไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณภาพตามเจตนารมณของหลักสูตรได ซึ่งหนึ่งในผลการรายงานคือ
ทักษะความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการศึกษาหาความรู ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และ
การเขี ย น (สํ า นั ก งานบริ ห ารงานการมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ,2555,หนา 7) ในขณะที่กระแสสังคมในปจจุบันที่กําลังตื่นตัวในดานนโยบายที่สมาชิกกลุมอาเซียนได
กําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการติดตอสื่อสาร ระหวางประเทศกลุมสมาชิก และกระทรวงศึกษาธิการได
ตั้งเปาหมายใหพัฒนาการเรียนการสอนแบบ English for Integrated studies (EIS) โดยบูรณาการสอนภาษาอังกฤษในวิชา
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงและพูดคุยกับเพื่อนตางชาติในประชาคมอาเซียนได
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,2554,หนา 20-21)
แตจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติโดยสํานักทดสอบทางการศึกษา องคการมหาชนพบวา
คะแนนของการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3โรงเรียนวังเหนือวิทยา ในปการศึกษา 2554จากจํานวนผูเขาสอบทั้งสิ้น 301
คน คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนสูงที่สุดคือ 48 คะแนน คะแนนต่ําสุดคือ 8 คะแนน คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมอยูที่
26.60 ซึ่งเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศคือ 30.49 มีความแตกตางกัน 3.89 คะแนน (สํานัก
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน),2556,หนา 1) โดยมาตรฐานที่โรงเรียนวังเหนือวิทยาควรเรงพัฒนา
เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศไดแกสาระที่ 2 ภาษากับวัฒนธรรมในทุกมาตรฐาน
และสาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสารในมาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดง
ความรู สึ ก และความคิ ด เห็ น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ค ะแนนเฉลี่ ย ระดั บ โรงเรี ย นอยู ที่ 27.41 ในขณะที่ ค ะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศ คือ 31.30 ในมาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อประเภทตางๆและแสดงความ
คิดเห็นอยางมีเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนคือ 28.26 แตคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศอยูที่ 32.26 และมาตรฐาน
ต1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องตางๆโดยการพูดและการเขียน มีคะแนนเฉลี่ยของ
ระดับโรงเรียนอยูที่ 26.33 สวนคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศนั้นอยูที่ 26.88 (สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน),2556,หนา 4) จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยเห็นวาปญหาที่คะแนนของการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
หรือ ONET อยูในระดับต่ํา นาจะมาจากสาเหตุที่นักเรียนมีความรูในเรื่องคําศัพทในระดับต่ํา จากการสอบถามนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งผูวิจัยไดทําการสอนทุกปการศึกษา นักเรียนไดพูดถึงปญหาในการทําแบบทดสอบ ONET วา
นักเรียนไมรูจักคําศัพท อานไมออก ไมรูเรื่องหรือไมเขาใจคําถาม และไมสามารถคาดเดาจากคําสําคัญในแตละขอได และ
จากประสบการณในการสอนเปนระยะเวลา 10 ปพบวาความรูความจําในเรื่องคําศัพทของนักเรียนมีนอยมาก โดยนักเรียน
ไมสามารถจดจําคําศัพทที่ไดเรียนไปแลว แมวาจะทบทวนซ้ําหรือใหเขียนตามคํา บอก ผลปรากฏวานักเรียนยังจําไมไดซึ่ง
รอยละ 60 ของนักเรียนไดคะแนน ไมถึงรอยละ 50 ซึ่งสงผลกระทบตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมาก ทําให
ทักษะในการสื่อสาร ฟง พูด อาน และเขียน ของนักเรียนไมพัฒนาเทาที่ควร เมื่อนักเรียนไมรูคําศัพท อานไมออก จํา
ความหมายไมได จึงขาดความมั่นใจในการใชภาษา
ผูวิ จั ย จึ ง เห็น ว า การพัฒ นาความรู ใ นด า นคํา ศั พ ท แ ก ผู เรี ย น เป นสิ่ ง จํ า เป นพื้ น ฐานที่ สํา คั ญ สํ า หรับ การเรี ย น
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากการเรียนรูคําศัพทเปนพื้นฐานของการเรียนภาษา เมื่อรูคําศัพทก็จะสามารถสื่อสารไดอยางมั่นใจ
และถูกตองมากขึ้น ทักษะทางภาษานั้นจะเริ่มตนที่ระดับ คํา วลี ประโยค แลวพัฒนาตอเนื่องเรื่อยไปจนถึงอนุเฉท ดังนั้น
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คํา จึงเปนปจจัยสําคัญพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรูภาษา จากทฤษฎี Lexical Functional Grammar ของ Bresnan และ
Kaplan (วิโรจน อรุณมานะกุล,2555, หนา 226) ไดกลาวถึงคํา ไววา คําเปนหนวยพื้นฐานที่เล็กที่สุดในวากยสัมพัน ธ
ความสัมพันธระหวางประโยคเกิดจากกฎของคํา (Lexical Integrity Principles) ทฤษฎีนี้มองวา คลังคําศัพท (Lexicon) มี
บทบาทสําคัญในวากยสัมพันธ นอกจากนี้ ในทฤษฎีไวยากรณศัพทการกยังมองคําเปนหนวยพื้นฐานหลัก โดยคําประกอบ
ดวยสามสวนคือ ความหมาย เสียง และการใช โดยมีเงื่อนไขขอบังคับดานคําคือ ไมมีสุญรูป ไมมีคําหลายความหมาย ซึ่ง
หากคําใดปรากฏหลายรูป หรือหลายการปรากฏจะถือเปนคนละคํา ทฤษฎีนี้มองวาทุกอยางขยายจากคํา (pan lexicalist)
เพราะถือวาไวยากรณทุกอยางอยูที่คํา และถือวาประโยคที่ถูกไวยากรณคือประโยคที่สรางจากคลังคํา (lexicon) โดยคํา
ตางๆที่อยูในประโยคมีความสัมพันธแบบพึ่งพา ตอบสนองความตองการหนวยพึ่งพาไดครบ (วิโรจน อรุณมานะกุล,2555,
หนา 183-185)
คํา คือ เสียงที่เปลงออกมาครั้งหนึ่งๆ เสียงพูด หรือลายลักษณอักษรที่เขียนหรือพิมพขึ้นเพื่อแสดงความคิด โดย
ปกติถือวาเปนหนวยที่เล็กที่สุด หรือมีความหมายในตัว ใชประกอบคํานําหนาอื่น มีความหมายเชนนั้น เชนคํานามคํากริยา
คําบุรพบท (ราชบัณฑิตยสถาน ,2556,หนา 258) ศัพท คือ เสียง เชน โทรศัพท หรือ คํา เชนศัพทบัญญัติ, คํายากที่ตอง
แปล (ราชบัณฑิตยสถาน ,2556,หนา 1139) สวน Morris (1979) ไดใหความหมายของคําศัพทไววา คําศัพทหมายถึง คําทุก
คําในภาษาที่บุคคล วงสังคม วงการอาชีพ เชื้อชาติ ใช และเปนที่เขาใจ สวน Richard (1985) ไดใหความหมายของคําศัพท
ไววา คําทั้งหมดซึ่งเปนไดทั้งคําโดด คําผสม และสํานวนตางๆที่ปรากฏในภาษา ถือเปนการสื่อนําความหมายที่มิใชเปนแต
เพียงคํานาม คํากริยา หรือคําคุณศัพทเทานั้น แตหมายรวมไปถึงขอมูลทุกอยางที่ถูกถายทอดออกมาไดมาจากคําศัพท
นอกจากนี้ ในงานวิจัยตางๆในประเทศไทย ไดมีผูใหความหมายของคําศัพทตางๆไวดังนี้ คําศัพทหมายถึง ถอยคําทุกคําที่
มนุษยใชในการถายทอดความหมายที่แสดงถึงความรู ความคิด ตลอดจนสิ่งของหรือลักษณะอาการตางๆ และความหมาย
ของคําศัพทนั้น ก็เปนที่เขาใจไดในกลุมคนที่มีความเกี่ยวของกันในทางใดทางหนึ่ง (นราวดี หลิมศิริ, 2553) และ คําศัพทคือ
เครื่องมือที่ใชในการถายทอดความคิด ความรู ความคิดของคําศัพท และเปนองคประกอบที่สําคัญของความเขาใจในกลุม
ผูเรียน อีกทั้งคํา และแนวความคิดของคําศัพทควรจะตองสอนควบคูกันไปเสมอ (วิภาพรรณ รักษาศิลป,2545) ดังนั้น
คําศัพทจึงเปนเสียงที่มีความหมาย เปนเครื่องมือในการถายทอดความรู ความคิด เพื่อสรางความเขาใจในกลุมคนที่
เกี่ยวของกัน
จากความหมายและความสําคัญที่ปรากฏดังกลาว ผูวิจัยเห็นวาหากนักเรียนมีความรูพื้นฐานทางดานศัพทดีแลว
การเรียนภาษาอังกฤษยอมดีขึ้น เพราะผูเรียนจะมีความมั่นใจและจะสามารถนําความรูเรื่องคําศัพทไปใชในการสราง
ประโยค หรือใชในการสื่อสารไดมากขึ้น จตุพร เพชรแกว,(2546) ไดกลาวไวอยางนาสนใจวา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในประเทศไทยนั้น ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความรูค ําศัพทอยางจริงจังและควรมีการเพิ่มวงความรูคําศัพท
ของผูเรียนในชั้นเรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงนาจะเปนวิถีทางหนึ่ง ที่สามารถชวยในการเพิ่มวงความรูคําศัพท
ใหผูเรียนไดมากขึ้น ดังนั้น ผูวิจยั จึงตองการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูคําศัพทของนักเรียน เพื่อนําไปสูการเขียนซึ่ง
เปนทักษะในการถายทอดหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เพื่อนําไปสูก ารใชไดอยางถูกตอง เหมาะสม เพราะการเรียนรูคําศัพท
ยังมีประโยชนตอการอาน และการใชภาษาดานอื่นๆอีกดวย (พะเยา พรหมเทศ, 2549)
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การวิจัยเรื่องการใชแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาความรูคําศัพทภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนวังเหนือวิทยา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จึงเปนอีกกระบวนการหนึ่งที่ผูวิจัยเชื่อวาจะชวยพัฒนาความรูในการ
ใชคําศัพท และการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนใหดีขึ้น

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะเรื่องคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท ตาม
เกณฑมาตรฐาน.80./.80 .
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะเรื่อง คํากริยาวิเศษณ
บอกความถี่ และคําคุณศัพท
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะเรื่องคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
การจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ
เรื่องคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท
จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
1. Adverb of Frequency
2. Adjective
- Appearance
- Character
- Feelings

ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะเรื่องคํากริยา
วิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝก
ทักษะเรื่องคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และ
คําคุณศัพท

สมมุติฐาน
1. แบบฝกทักษะเรื่องคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 (E1/E2)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการใชแบบฝกทักษะ มีผลคะแนนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนโดยใช แบบฝกทักษะเรื่องคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และ
คําคุณศัพท สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับมาก
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/7
โรงเรียนวังเหนือวิทยา จํานวนทั้งสิ้น 34 คน สุมโดยวิธีสุมแบบเจาะจง เนื่องดวยเปนนักเรียนหองที่ผูวิจัยไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 โรงเรียนวังเหนือวิทยาทั้งหมด 7 หอง
จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 226 คน ซึ่งนักเรียนกลุมตัวอยางเปนนักเรียนหองคัดพิเศษ คัดโดยการสอบเพื่อจัดกลุมการเรียน
เมื่อแรกเขาศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย นักเรียนในหองนี้มีคะแนนสอบเปนลําดับที่ 1 ถึง ลําดับที่ 34 จากนักเรียน
ทั้งระดับชั้น และนักเรียนกลุมดังกลาว มีผลการเรียนเฉลี่ยอยูในเกณฑที่ดี (3.00-4.00) แตสําหรับในรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐานของระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นั้น จากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ และจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนพบวานักเรียนโดยสวนมากขาดความรูความจําเกี่ยวกับคําศัพทพื้นฐานสําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยคือ
1) แผนการจัด กิจ กรรมการเรียนรู จํ านวน 4 แผน แผนละ 4 คาบ แตละแผนจะประกอบดว ยองคความรู
เกี่ยวกับคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท ประเภทตางๆซึ่งปรากฏในหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รวมจํานวนทั้งสิ้น 16 คาบ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ1)แบบฝกทักษะที่ผูวิจัยออกแบบเอง โดยการคัดเลือกคําศัพท
จากหนังสือเรียน การพิจารณาคําศัพทนั้นไดสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนถึงความประสงคในกลุมคําศัพทที่ตองการ
การพัฒนา แลวนําคําศัพทเหลานั้นมาสรางแบบฝกทักษะ ซึ่งประกอบดวยสวนของใบความรู และแบบฝกหัด ทบทวน
คําศัพทและการใชคําศัพทประเภทคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท ประเภทตางๆ (Appearance , Character
and Feelings) และในตอนทายของแบบฝกทักษะแตละสวนจะกําหนดกิจกรรมการเขียนในระดับประโยคจํานวน 5 ประโยค
เนื่องจากประโยคดังกลาวเปนจํานวนที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งแผนการ
จัดการเรียนรูนี้ไดผานการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลอง
เทากับ 1 ทุกแผน
2) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ประเภทปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวนทั้งสิ้น 60 ขอ (กอน
เรียน 30 ขอ และหลังเรียน 30 ขอ) ไดมาโดยการแตงขอสอบแบบคูขนาน ผานการตรวจหาคาดัชนีความสอดคลอง(IOC)
จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน จากนั้นจึงคัดเลือกขอที่มีคา IOC สูงสุดจํานวน 30 ขอ (ทุกขอที่คัดเลือกมีคาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ 1) เพื่อใชทดสอบกอนเรียน แลวนําแบบทดสอบนั้นไปสลับขอ สลับตัวเลือก เพื่อใชทดสอบหลังเรียน
3) แบบประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะเรื่องคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และ
คําคุณศัพท เปนแบบ 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด จํานวน 15 ขอซึ่งผานการตรวจประเมิน
คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3ทานแลว ขั้นตอนการเก็บขอมูลคือ ผูเรียนจะไดรับการทดสอบความรูทางดานคํากริยา
วิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพทประเภทตางๆ กอนเรียน จากนั้นผูเรียนจะไดรับการพัฒนาผานกระบวนการเรียนการ
สอน และการใชแบบฝกทักษะเสริมทายคาบเรียนเปนเวลาทั้งสิ้น 15คาบเรียน หลังจากนั้นผูเรียนจะไดรับการทดสอบหลัง
เรียนดวยแบบทดสอบหลังเรียน และประเมินความพึงพอใจหลังสิ้นสุดการทดลองในคาบเรีย นที่ 16 สถิติ ที่ใชในการ
วิ เ คราะห ไ ด แ ก ร อยละ ค าเฉลี่ ย ( X ) ค าส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค า t (t-dependent) และค าประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ ( E1/E2)
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ผลการศึกษา
ตาราง 1 แสดงประสิทธิภาพของของแบบฝกทักษะเรื่องคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และ
คําคุณศัพท วิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
การทดสอบ
การทํากิจกรรมตามแบบฝกกิจกรรม (E1)
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ (E2)

จํานวน
คะแนน
นักเรียน
เต็ม
(คน)
34
200
34
30

∑X

X

รอยละ

5595
817

165
24.03

82.3
80.1

จากตาราง 1 พบวารอยละของคะแนนการทํากิจกรรมตามแบบฝกกิจกรรมระหวางเรียนในแบบฝกทักษะ
มีคาเทากับ 82.3 และรอยละของคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคาเทากับ 80.1
(82.3/80.1) ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด (80/80)
ตาราง 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียน
ดวยแบบฝกทักษะเรื่อง คํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท วิชา ภาษาอังกฤษชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
การทดสอบ
จํานวนนักเรียน (คน)
กอนเรียน
34
หลังเรียน
34
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.001)

คะแนนเต็ม
30
30

X

12.7
24.03

S.D.
2.65
3.61

t-test
-17.583

จากตาราง 2 พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน มีคาเทากับ 12.7 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมี ค า เท า กั บ 2.65 และเมื่ อ เรี ย นด ว ยแบบฝ ก ทั ก ษะเรื่ อ งคํ า กริ ย าวิ เ ศษณ บ อกความถี่ และคํ า คุ ณ ศั พ ท วิ ช า
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แลว คาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคาเทากับ 24.03
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 3.61 เมื่อนําไปทดสอบความแตกตาง (t-dependent) พบวา คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 3 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะเรื่องคํากริยาวิเศษณบอก
ความถี่ และคําคุณศัพท วิชา ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่
รายการ
1. เนื้อหาในแบบฝกทักษะ นาสนใจและกระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียน
ตาราง 3 (ตอ)
ที่
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายการ
ภาษาที่ใชในแบบฝกทักษะเปนภาษาที่งาย และเหมาะสมกับระดับของผูเรียน
เวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับงานที่มอบหมาย
คําชี้แจงการเรียนชัดเจน ปฏิบัติได
การวัดและประเมินผล เหมาะสมกับกิจกรรมและผูเรียน
กิจกรรมการเรียนกระตุนใหอยากเรียนรู
กิจกรรมการเรียนมีการปฏิบัติเปนขั้นตอน
ครูใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง
ครูใหขอมูลยอนกลับในการเรียน ทําใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น
ครูใหโอกาสผูเรียนปรับปรุง พัฒนางานของตนเอง
นักเรียนมีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้น
นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับคําศัพทภาษาอังกฤษมากขึ้น
นักเรียนสามารถนําความรูเรื่องคําศัพทที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันได
นักเรียนรูจักการทํางานรวมกับผูอื่น
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ
คาเฉลี่ยโดยรวม

X

4.37
X

4.15
4.28
4.22
4.21
4.27
4.21
4.27
4.04
4.19
4.18
4.45
4.32
4.19
4.32
4.24

S.D.
0.78

แปลผล
มาก

S.D.
0.74
0.75
0.88
0.86
0.85
0.83
0.77
0.83
0.76
0.86
0.73
0.76
0.79
0.86
0.80

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 3 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.24) เมื่อพิจารณาตาม
รายการ พบวา รายการ นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับคําศัพทภาษาอังกฤษมากขึ้นมีคาเฉลี่ยมากกวารายการอื่น ๆ คืออยูในระดับ
มาก ( X = 4.45) รองลงมา คือ รายการ องคความรูในแบบฝกทักษะ นาสนใจและกระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียน อยู
ในระดับมาก ( X = 4.37) สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออื่น.ๆ.คือรายการครูใหขอมูลยอนกลับในการเรียน ทําใหนักเรียน
เขาใจมากขึ้นอยูในระดับมาก ( X = 4.04)
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สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบ
ฝกทักษะเรื่องคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท ตามเกณฑมาตรฐาน.80./.80 .2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน โดยใชแบบฝกทักษะเรื่อง คํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท และ
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะเรื่องคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท โดยกําหนด
สมมุติฐานทางการวิจัยวา 1) แบบฝกทักษะเรื่องคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 (E1/E2) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หลัง
การใชแบบฝกทักษะ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน
การสอนโดยใช แบบฝกทักษะเรื่องคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูใน
ระดับมากขึ้นไป ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลดังนี้
1. ผลการตรวจสอบสมมุติฐานขอที่ 1 พบวา ผลการหาประสิทธิภาพของของแบบฝกทักษะเรื่องคํากริยาวิเศษณ
บอกความถี่ และคําคุณศัพท วิชา ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แสดงใหเห็นวารอยละเฉลี่ยของคะแนนการทํา
กิจกรรมระหวางเรียนในแบบฝกทักษะมีคาเทากับ 82.3 และรอยละเฉลี่ยของคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนมีคาเทากับ 80.1 (82.3/80.1) ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด (80/80) แสดงวาแบบฝกทักษะที่
ผูรายงานสรางและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนตาง ๆดําเนินการอยางเปนระบบ โดยเริ่มจาก การวิเคราะหหลักการ
ทฤษฏี เอกสารหลักสูตร เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝกทักษะ เอกสารเกี่ยวกับการสอนกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน อยางละเอียดถี่ถวน กอนดําเนินการสรางชุดการสอนแตละชุด ศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของแบบฝกทักษะ ดานเนื้อหา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานสื่อการสอน รวมทั้งดานการวัดและ
การประเมินผล. ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยอื่นๆที่พัฒนาผูเรียนในลักษณะเดียวกันคืองานวิจัยของ สายพร นาละออง (2553)
ซึ่งไดใชชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ วิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวังเหนือ
วิทยา ประสิทธิภาพของชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารญาณ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่.4.
โรงเรียนวังเหนือวิทยา ชุดที่ 1-4.โดยรวมคา E1/E2 เทากับ 83.61/81.75 เมื่อพิจารณารายชุด ปรากฏวา ชุดการสอนที่สราง
ขึ้น มีคะแนนรอยละสูงกวา 80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนดวยแบบฝกทักษะเรื่อง
คํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท วิชา ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉลี่ยเทากับ 12.7 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคาเทากับ 2.65 และเมื่อเรียนดวยแบบฝกทักษะเรื่องคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพทแลว คาเฉลี่ย
ของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคาเทากับ 24.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 3.61 เมื่อนําไป
ทดสอบความแตกตาง (t-dependent) พบวา คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผลจากการพัฒนาความรูทางคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน
โดยใชแบบฝกทักษะ สงผลใหนักเรียนมีความรูความจําในคําศัพทภาษาอังกฤษมากขึ้น ผานการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง
และจากมวลประสบการณ ที่ ไ ด รั บ ในแบบฝ ก ทั ก ษะดั ง กล า ว แบบฝ ก ทั ก ษะเรื่ อ งคํ า กริ ย าวิ เ ศษณ บ อกความถี่ และ
คําคุณศัพท วิชา ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนแบบฝกทักษะที่มีกิจกรรมในการสอนมีความหลากหลายนาสนใจ
อาทิ สวนที่ 1 จะเปนใบความรูเรื่องกริยาวิเศษณ บอกความถี่(Adverb of frequency) และแบบฝกหัด 5 ขอใหญ ซึ่ ง
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หมายความรวมถึง แบบฝกทักษะการเขียนระดับประโยค ดวย สวนที่ 2 เปนใบความรูเรื่องคําคุณศัพท (Adjective)ซึ่งแบง
เนื้อหาออกเปนสามสวน คือ คุณศัพทบอกรูปรางหรือขนาด ( Appearance) คุณศัพทบอกคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ
(character) และคุณศัพทบอกความรูสึก (Feelings หรือ Verbal Adjective)โดยมีแบบฝกหัดเรื่องละ 5 ขอใหญ ซึ่งมีแบบฝก
ทักษะการเขียนระดับประโยค อยูดวยทุกสวน รวมทั้งหมดเปน 20 ขอใหญ คะแนนเต็ม 200 คะแนน นอกจากนี้ในแบบฝก
ทักษะดังกลาว ยังมีการใชภาษาและความยากงายที่เหมาะสม เนื้อหาที่เรียนเปนเรื่องที่นาสนใจและมีความเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาที่จะทําการเรียนตอไป นักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง มีสื่อการเรียนการสอนและภาพประกอบที่หลากหลาย
ชัดเจน เหมาะสมกับวัย ประสบการณ และความสนใจของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีทักษะการใชคําศัพทเพิ่มขึ้น และมี
ความรูความจําคําศัพทที่เกิดจากการเนนย้ําซ้ําทวนในการทําแบบฝกทักษะ สามารถ นําความรูจากการเรียนผานแบบฝก
ทักษะชุดนี้ไปใชใหเปนประโยชนในการเรียนและชีวิตประจําวันได โดยสามารถสังเกตไดจากคาเฉลี่ยของผลการทดสอบ
หลังเรียนที่มากกวาคาเฉลี่ยผลการทดสอบกอนเรียนถึง 11.33 คะแนน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพะเยา พรหมเทศ
(2550)ที่ไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความรูคําศัพท และความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนกอน และหลัง
การสอนภาษาที่เนนคําศัพท โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียนในการวัด โดยหลังการพัฒนา นักเรียนมีความรูคําศัพทและคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ สูง
กวากอนไดรับการสอนโดยใช การสอนภาษาที่เนนคําศัพท และ งานวิจัยของ จตุพร เพชรแกว (2546) ไดทําการศึกษาการ
ใช ก ลวิ ธี ลิ นซ เพื่ อ เพิ่ม พู น ความสามารถในการเรี ย นรู คํ า ศัพ ท ความคงทนในการจํ า และความสามารถในการอ า น
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา นักเรียนที่ไดรับการทดลองมีความรูทาง
คําศัพทภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และในงานวิจัยของ วิภาพรรณ รักษาศิลป (2545)ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคําศัพท
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยการสอนดวยคําคลองจองพบวาคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ นราวดี หลิมศิริ (2553) ไดทําการวิจัยในการเปรียบเทียบคําศัพทภาษาอังกฤษ
ความคงทนในการเรียนรูคําศัพท และความคิดเห็นของนักเรียนโดยใชแนวการสอนโดยตรงกับแนวการสอนโดยออม พบวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยออมมีความรูในคําศัพทและความคงทนในการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยตรง
จากผลการวิจัยดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นวาการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนคําศัพทนั้น ไมวาจะใชกลวิธีหรือการใชแบบ
ฝกทักษะ ยอมสามารถทําใหผูเรียนมีความรูความจําในคําศัพทภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะเรื่องคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และคําคุณศัพท
วิชา ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาความพึงพอใจของนักเรียนในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.24)
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวา รายการ นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับคําศัพทภาษาอังกฤษมากขึ้นมี
คาเฉลี่ยมากกวารายการอื่น ๆ คืออยูในระดับมาก ( X = 4.45) รองลงมา คือ รายการองคความรูในแบบฝกทักษะ นาสนใจ
และกระตุนใหเกิดความสนใจในการเรียนอยูในระดับมาก ( X = 4.37) สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออื่น.ๆ.คือรายการครู
ใหขอมูลยอนกลับในการเรียน ทําใหนักเรียนเขาใจมากขึ้นอยูในระดับมาก ( X = 4.04) ซึ่ง จากการสอบถามนักเรียน ได
รับคําชี้แจงวาสาเหตุที่ รายการครูใหขอมูลยอนกลับในการเรียนทําใหนักเรียนเขาใจมากขึ้นมีคะแนนต่ํากวารายการอื่นๆ
เพราะ นักเรียนอยากใหครูใหขอมูลยอนกลับในงานเขียน และอธิบายเพิ่มเติมนอกบทเรียน แตเนื่องดวยจํานวนนักเรียนที่มี
มากถึง 34 คน ทําใหการดูแล และตรวจสอบงานเขียนนั้นไมสามารถกระทําไดในระยะเวลาที่จํากัด ครูจึงใชวิธีการสุม
ตัวอยาง ใหนักเรียนออกมาเขียนงานของตนเองหนาชั้นเรียน แลวครูจึงใหคําแนะนําในภาพรวมทั้งชั้นเรียน ทําใหนักเรียน
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บางคนอาจไมไดรับขอมูลยอนกลับเทาที่ควร สวนในดานขอเสนอแนะเพิ่มเติมนั้น นักเรียนไดใหขอเสนอแนะวาครูควรสอน
แตละเนื้อหาใหชาลง หรือใหใชเวลากับแตละเนื้อหาใหมากขึ้น แตในภาพรวมนักเรียนหลายคนไดแสดงความคิดเห็นวาพึง
พอใจกับการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะดังกลาว เพราะสามารถนําไปศึกษาดวยตนเองที่บานได สามารถเรียนรูรวมกับ
เพื่อนได เพราะมีใบความรู และมีกิจกรรมฝกปฏิบัติอยางหลากหลาย แสดงวานักเรียนมีความสนใจ ความตั้งใจ มีความ
สนุกสนานในการทํากิจกรรมตางๆ ที่กําหนดในแบบฝกทักษะแตละชุด สอดคลองกับงานวิจัยของ สายพร นาละออง (2553)
ที่ไดใชชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ วิชา ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวังเหนือ
วิทยาซึ่งลักษณะของชุดการสอนดังกลาว มีความคลายคลึงกับแบบฝกทักษะมาก หากแตตางกันที่ แบบฝกทักษะไมมี
เฉลยสําหรับแตละกิจกรรม อีกทั้งไมมีแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเปนองคประกอบ ซึ่งในงานวิจัยดังกลาว ความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่.4.ใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.61)
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ
1. แบบฝกทั กษะในงานวิจัยชุดนี้ เปนแบบฝกทั กษะที่ผูวิจัย สรางขึ้นเอง โดยการศึกษาคําศัพ ทที่ปรากฏใน
บทเรียน ดังนั้น ผูเรียนจึงไดรับการฝกฝนแบบทวนซ้ํา ผานการทําแบบฝกทักษะ จึงทําใหนักเรียนสามารถจดจําคําศัพทได
งาย และสามารถประยุกตใชในการเรียนได เนื่องจากเปนคําศัพทที่นักเรียนคุนเคย ดังนั้นครูผูสอนทานอื่น หรือนักเรียน
กลุมอื่นในระดับเดียวกัน สามารถนําไปใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดโดยครูผูสอนควรดูแลและให
คําอธิบายประกอบ
2. แบบฝกทักษะชุดนี้มีสวนเนื้อหาเพิ่มเติม และขอสังเกตสําหรับการใชคําศัพทแตละประเภท ดังนั้น ครูผูสอน
ควรเนนและชี้ใหนักเรียนเห็นถึงขอสังเกตดังกลาว เชน การใช Perceptive verb ถาอยูในประโยคปกติ จะแปลวา “ทําให”
แตหาก
เติม –ed หรือ-ing จะแปลวา “รูสึก” หรือ “นา…” กลาวคือ หนาที่คําจะเปลี่ยนเปนคําคุณศัพท ดังนั้นครูผูสอน
ควรแนะนํานักเรียนถึงการสังเกตบริบท เพื่อการแปลเนื้อความที่ถูกตอง
3. ครูผูสอนควรอธิบายวิธีการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะใหผูเรียนเขาใจกอนการจัดการเรียนรู
4. ครู ผูสอนควรตรวจสอบพิจ ารณาหาขอ มูล ของผูเรี ยน หลั งจากทดสอบก อนเรียน เพื่อดู วาเรื่อ งใดหรื อ
กิจกรรมใดที่ผูเรียนมีความรูแลว ครูอาจผานกิจกรรมนั้นไปหรือทบทวนเพียงเล็กนอย เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเปนไปตามขั้นตอนและครบกระบวนการ
5..ครูผูสอนควรอธิบายเพิ่มเติม กรณีที่พบวานักเรียนสวนใหญยังไมเขาใจ หรือมีความผิดพลาดในกิจกรรมใด
ของแบบฝกทักษะ เพื่อเสริมสรางความมั่นใจ และความเขาใจที่ถูกตองแกนักเรียน เพราะจากผลการประเมินความพึง
พอใจ พบวารายการครูใหขอมูลยอนกลับในการเรียน ทําใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น มีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออื่น.ๆ.
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6. ครูผูสอนควรบันทึกปญหา อุปสรรคและขอสงสัยที่นักเรียนซักถาม เพื่อเก็บขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และควรติดตามผลการใชเพื่อจะไดนําขอมูลไปปรับปรุงให
เกิดผลดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการนําไปใชครั้งตอไป
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการสรางแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาคําศัพทประเภทอื่นๆในระดับชั้นนี้ หรือระดับชั้นอื่นๆตอไป
2.ควรมีการทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรีย นที่ส อนโดยใช แบบฝกทักษะกับการสอน
ปกติของครู เพื่อใหเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
3. ควรศึกษาในเรื่องเวลาที่เหมาะสม สําหรับใชในการเรียนและทําแบบฝกทักษะตลอดจนความยากงายของ
คําศัพทและกิจกรรมใหเหมาะสมและสัมพันธกัน

กิตติกรรมประกาศ
รายงานผลการใชแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาความรูคําศัพทภาษาอังกฤษ(เรื่องคํากริยาวิเศษณบอกความถี่ และ
คําคุณศัพท) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวังเหนือวิทยา.ฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก นาย
ภูริต คันธชุมภูผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ.โรงเรียนวังเหนือวิทยา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ที่อํานวยความสะดวกในการ
ใหขอมูลและชวยเหลือในการรายงาน และดร.ผะอบ พวงนอย ผศ.บุปผา เสโตบล คณาจารยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ รอยตํารวจโทสมชาติ เลิกบางพลัดอาจารยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ดร.บรรจง ไชยรินคํา ดร.สิงหคํา รักปา และดร.อนงคนาฏ เพชรประเสริฐ ผูเชี่ยวชาญ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.
ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล อาจารยที่ปรึกษาการคนควาดวยตนเอง มหาวิทยาลัยพะเยา คณาจารยคณะศิลปศาสตร สาขา
ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยพะเยาทุกทาน นายบุญสง นาละอองผูอํานวยการโรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
นางสายพร นาละออง ครูชํานาญการพิเศษ.วิชาภาษาไทย โรงเรียนลําปางกัลยาณี อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญที่
ไดใหความกรุณา ในการใหคําปรึกษา ขอแนะนํา ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง.ๆ.ดวยความเอาใจใสอยางยิ่งจนรายงาน
ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ
ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกทานที่ไดใหขอมูลและชวยเหลือในการ
รายงานในครั้งนี้
ประโยชน แ ละคุ ณ ค า ของรายงานฉบั บ นี้ .ผู ร ายงานขอมอบเป น เครื่ อ งบู ช าพระคุ ณ บิ ด ามารดาตลอดจน
บูรพาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิทางการอานภาษาอังกฤษ โดยใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
ของนั กเรี ย นชั น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และ เพื่อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรีย นต อ การพั ฒ นาทั ก ษะการอ า น โดย
ใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบานจำปาหวาย สำนักงานเขต
พ ื้นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาพะเยา เขต 1 ป ก ารศึก ษา 2556 จำนวน 34 คน เครือ งมือทีใ ชใ นการศึก ษา ได แ ก
1) แผนการ จั ด การเรีย นรู ก ารพ ั ฒ นาทั ก ษะการอ า น ชั  น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 โดยใช ห นัง สื อ พ ิ ม พ ภ าษาอั ง กฤษ
จำนวน 4 แผน 2) แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เก ี่ย วกั บ ความต อ งการ ความสนใจของหั ว ข อ จากหน ัง ส ือ พ ิม พ 
ภาษาอังกฤษ 3) แบบทดสอบวัด ความสามารถทางการอา นภาษาอัง กฤษ จำนวน 20 ข อ และ 4) แบบสอบถาม
ความพ ึง พอใจของน ัก เร ีย นต อ การใช ห น ัง ส ื อ พ ิ ม พ ภ าษา อ ั ง กฤ ษเพ ื่อ พ ัฒ นาท ัก ษะ การอ  า นภาษาอ ั ง กฤ ษ
ผลการศึ ก ษา พบว า 1) ผลสัม ฤทธิ ท างการอ า น ภาษาอังกฤษ โดยการใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการพัฒนาทักษะ
การอาน โดยใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ โดยรวมอยูใน ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.97)
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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
(x̄ = 3.97).
Keywords: Reading Skill Development, English Newspaper, Reading Achievement.

บทนํา
จากสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 19-26) กลาววา การศึกษาภาษาอังกฤษในระดับตน เนนใหนักเรียนสื่อสารในดาน
การฟง การพูด การอาน และการเขียนในการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดแนวการเรียนรูในระยะตน การเนนการพัฒนาเจต
คติและความสามารถในการใชภาษาดวยการฟงและการพูด และความสามารถดานการอาน เขียน และสะกดคําได สวน
การเรียนรูในระดับกลางและระดับปลาย มุงเนนใหนักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาใหกวางขวางและ
ลึกซึ้งขึ้น สามารถนําภาษาไปใชในบริบทภาษาตางๆ กันดวยตนเองในสถานการณจําลองและสถานการณจริง
ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควาเรื่องราวตางๆ จากสื่อที่หลากหลาย และสามารถนําเสนอเรื่อง
ราวตางๆเปนภาษาอังกฤษ ไดในการเรียนระดับสูง เมื่อพิจารณาทักษะการเรียนรูในวิชาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ไดแกการฟง
การ พูด การอานและการเขียนแลว การอานเปนทักษะที่มีความสําคัญมากที่สุด (สุภัทรา อักษรานุเคราะห 2532:1-2)
เพราะ เปนทักษะที่จําเปนในการศึกษาหาความรู ชวยเสริมสรางความคิดและประสบการณ ตลอดจนใหความบันเทิง
ผูอาน สามารถนําประโยชนที่ไดจากการอานนี้ไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (สุมิตรา อังวัฒนกุล
2540: 23) นอกจากนี้ การอานจึงเปนวิธีการหนึ่งที่จะทําใหบุคคลทราบความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงใหมๆไดทันตอ
เหตุการณ และความเจริญกาวหนาตอโลก ผูมีความสามารถในการอานดี ยิ่งมีโอกาสหาความรูจากสื่อและสิ่งพิมพตางๆ
มากกวาผูที่ มีความสามารถในการอานนอย ทักษะการอานนั้นผูรับสารจําเปนตองตีความหรือวิเคราะหวากําลังอาน
ขอความอะไร วอรด (Ward 1980: 7) กลาววา การอานเปนทักษะที่ใหประโยชนมากที่สุด ทั้งนี้ผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาตางประเทศ มักขาดโอกาสในการพูดภาษาอังกฤษ แตมีความจําเปนในการใชทักษะในการอาน เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับเพ็ท (Pett.1982: 17) ที่กลาววาผูที่เรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ ทักษะที่ผูเรียนตองเรียนตลอดชีวิต คือทักษะการอานนั่นเอง
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การจัดการเรียนรูกลุมสาระภาษาตางประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) เนนการพัฒนาทัก ษะสำคัญ 4 ประการ
คือ ทัก ษะการฟง การพูด การอา น และการเขีย น ทัก ษะการอา นเป็น ทัก ษะที่จำเป็นและสำคัญ อยา งยิ่ง ในชีวิต
ประจำวัน เนื่องจากปจจุบันโอกาสที่เราจะเห็นและอานภาษาอังกฤษมีมากขึ้น เพราะวาประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลัง
พัฒนา การรับเอาเทคโนโลยีวิชาการสมัยใหมรวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคจากตางประเทศ จึงเขามามีบทบาทอยางมาก
ในชีวิตของคนไทยทำให ทัก ษะการอานมีค วามสำคัญ มากขึ้น ไมวาจะติด ตอ ทำสัญ ญาคาขาย หรือแมแ ตก ารอาน
ฉลากสินคาอุปโภค และบริโภค ลวนแตตองอาศัยความเขาใจในการอานทั้งสิ้น แตเนื่องจากทักษะการอานเป็นทักษะ
ที่ซับซอน และตองอาศัยการฝกฝนอยางดี เพราะการอานไมใชแตเพียงอานตัวอักษรเทานั้น แตตองมีค วามเขาใจดวย
ดังนั้น ทักษะการอานจึงจําเปนตองไดรับการฝกฝนจากการเรียนในหองเรยี นจากครูผูสอนจนชํานาญกอน แลวจึงไปฝึก
เพ ิ่มเติม นอกหอ งเรีย น และ เมื่อ นัก เรีย นได ฝึก การอา นจนเก ิด ความช ํา นาญแล ว ทัก ษะการอ า นจะติด ตัว ผู เ รีย น
ตลอดไป และเปนทักษะทีติดทนกับ ผูเรียนไดยาวนานทีสุด (เรวดี หิรัญ. 2539: 149) นอกจากนี้ หลุยส เอ็ม โกเมซ
(Louis M. Gomez) นัก วิช าการดาน การศึก ษาในสหรัฐอเมริก า แห งสถาบัน สอนนโยบายการศึก ษาและสังคม
มหาวิทยาลัยนอรทเวสเทิรน (Northwestern University) และคิมเบอรลี โกเมซ (Kimberley Gomez) แหงมหาวิทยาลัย
อิลลินอยส (University of Illinois) กลาววา การขาดทั กษะการอานของนั ก เรีย นระดับ การศึ ก ษาขั้นพื้นฐานเปน ปญ หา
ใหญ ที่มีผ ลต อ การทํา งานในอนาคต เนื่อ งจาก เศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 ตองการแรงงานคนที่มีทักษะการคิดเชิง
สรางสรรค การคิดเชิงวิเคราะห และเครืองมือสําคัญที่ จะทําใหนัก เรีย นมีทักษะดังกลาวคือ การอานเพื่อการเรีย นรู
นั้นเอง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ, 10 เมษายน 2551) ผูศึกษาในฐานะเปนครูผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
บานจำปาหวาย ซึ่ง เปนโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึก ษา สังกัดสํานัก งานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึก ษาพะเยา
เขต 1 ได ดำเนิน การจ ัด การเร ีย นการสอนกลุ ม สาระการเรีย นรู ภาษาต างประเทศ(ภาษาอั งกฤษ) ตามหลัก ส ูต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประสบปญหาในดานทักษะการอานภาษาอังกฤษ ของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการ
ประเมิน ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย น พบว า นัก เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ํากว า เกณฑ โดยเฉพาะในสาระที่ 1 ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 ซึ่งเปนมาตรฐานที่เกี่ยวของกับทักษะการอาน (การประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.โรงเรียน
บานจําปาหวาย ปการศึกษา 2554-2555 ) ดังนี้
ในป การศึกษา 2554 ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนกลุ มสาระการเรีย นรูภ าษาตา งประเทศ(ภาษาอัง กฤษ) โดย
เฉลี ่ย ร อ ยละ 42.30 จํา แนกอยู ใ นระดับ ดี ร อ ยละ 24.76 ระดับ พอใช 55.70 และระดับ ปรับ ปรุง ร อ ยละ 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
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานจําปาหวาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ต่ํากวาเกณฑ โดย
เฉพาะอยางยิ่ง ปการศึกษา 2555 มีนักเรียนที่สามารถทําคะแนนไดระดับดีเพียง รอยละ 6.04 จึงถือไดวาเปน
ปญหา ที่ต องไดรับ การแกไข ในฐานะที่ผูศึกษารับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษได
ตระหนัก ถึง ความสํา คัญ ของป ญ หาดัง กล า ว จึง ได เ ลือ กใช ห นัง สือ พิม พ ภ าษาอัง กฤษมาใช ใ นการพัฒ นาทัก ษะ
การอาาน เนื่อ งจากเป น เรื่อ งที่เกี่ย วขอ งกับ พื้น ฐาน ในการดํารงชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค านิย ม
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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
ตามหัวขอที่ผูเรียนมีความตองการ และมีความหวังวา จะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่ ผูศึกษาไดคาดหวังไว
หัวขอเรื่องจาก
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ

ความตองการ
การมีสวนรวม

แผนการจัดการเรียนรู

กระบวน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การเรียนการสอน

ภาพ 1 กรอบแนวคิด
วัตถุประสงคในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1 ) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษ โดยใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานจําปาหวาย 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการพัฒนาทักษะ
การอาน โดยใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานจําปาหวาย

วิธีวิทยาการวิจัย
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานจําปาหวาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพะเยา เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 34 คน
ผูศึกษาไดใชเครื่องมือในการศึกษาคนควา แบงออกเปน 4 ประเภทดังนี้คือ
1. แผนการจัดการเรียนรูการพัฒนาทักษะการอาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
จํานวน 4 แผน
2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการ ความสนใจของหัวขอจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษที่นํามา
ใหนักเรียนอาน
3. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ 20 ขอ เพื่อใชทดสอบกอนและหลัง
การใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชหนังสือพิมพภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษา
อังกฤษ
วิธีสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา
1. การสรางแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมธยมศึกษาปที่ 3
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ภาพ 2 ขั้นตอนการสรางแผนการเรียนรู
2. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการความสนใจของหัวขอจากสื่อหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
ที่นํามาใหนักเรียนอาน โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ หัวขอคําถามและความถูกตองทางภาษา นํามาปรับปรุงแกไข กอน
นําไปสํารวจขอมูล ความตองการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในอันดับตอไป
3. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ 20 ขอ เพื่อใชทดสอบกอน
และหลัง การใชสื่อหนังสือพิมพภาษาอังกฤษเพ ื่อพัฒนาทัก ษะการอานภาษาอังกฤษ โดยใหผูเ ชี่ยวชาญ ตรวจสอบ
ความถูกตองของภาษา ความสอดคลองของขอคําถามคําตอบ กับเนื้อหาใหมีความสัมพันธกัน
4. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชสือหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการ
อานภาษาอังกฤษ โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบขอคําถาม และการใชภาษาใหถูกตอง
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ผลการศึกษา
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการอ า นภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นหลั ง เรี ย นโดยการใช ห นั ง สื อ พิ ม พ ภ าษาอั ง กฤษ พบว า
นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการอ า นภาษาอั ง กฤษหลั ง การใช ห นั ง สื อ พิ ม พ ภ าษาอั ง กฤษ เพิ่ ม ขึ้ น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 หมายความว า คะแนนเฉลี่ ย หลั ง เรี ย น สู ง กว า คะแนน เฉลี่ ย ก อ นเรี ย น ดั ง นั้ น ถื อ ว า
การพั ฒ นาทั ก ษะการอ า น ภาษาอั ง กฤษโดยการใช ห นั ง สื อ พิ ม พ ภ าษาอั ง กฤษ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป
ที่ 3 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสํ า หรั บ การพั ฒ นาทั ก ษะการอ า นภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย น สอดคล อ งกั บ
ชุ ด ารั ต น น ว มจิ ต ร (2551: บทคั ด ย อ ) ได ศึ ก ษาการพั ฒ นาทั ก ษะการอ า นภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยม
ศึ ก ษาป ที่ 2 โดยใช ห นั ง สื อ พิ ม พ ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นจุ ฬ าภรณ ร าชวิ ท ยาลั ย บุ รี รั ม ย อํ า เภอสตึ ก จั ง หวั ด บุ รี
รั ม ย พบว า การใช ห นั ง สื อ พิ ม พ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการอ า นภาษาอั ง กฤษ ช ว ยให นั ก เรี ย นคุ  น เคยกั บ คํ า ศั พ ท
สํ า นวนและรู ป ประโยคแปลกใหม อ ยู  เ สมอ จนสามารถสรุ ป ทํ า ความเข า ใจและถ า ยทอดออกมาในรู ป แบบต า งๆ
ได ดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น นอกจากนี้ ภิ ญ ญาภรณ สุ ข ประเสริ ฐ (2551) ได ศึ ก ษาการใช ห นั ง สื อ พิ ม พ เพื่ อ
พั ฒ นาทั ก ษะการอ า นเชิ ง วิ เ คราะห ใ นการเรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 โรงเรี ย น
เตรี ย ม อุ ด มศึ ก ษา ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยใช ห นั ง สื อ พิ ม พ พบว า คะแนนทดสอบหลั ง เรี ย น นั ก เรี ย นมี
ผลสั ม ฤทธิ์ ด  า นทั ก ษะ การอ า นเชิ ง วิ เ คราะห ผ  า นเกณฑ ที่ กํ า หนดไว ร อ ยละ 75 จํ า นวน 19 คน จากนั ก เรี ย น
24คน คิ ด เป น ร อ ยละ 79.17 คะแนน เฉลี่ ย ของนั ก เรี ย นมี ค  า ร อ ยละ 83.10 ซึ่ ง อยู  ใ นระดั บ สู ง กว า เกณฑ ที่
กํ า หนด ร อ ยละ 7
จึ ง สามารถสรุ ป ได ว  า การพั ฒ นาทั ก ษะการอ า นภาษาอั ง กฤษ โดยใช ห นั ง สื อ พิ ม พ ภ าษาอั ง กฤษ
สามารถช ว ยในการ พั ฒ นาทั ก ษะการอ า นได แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดั ง ที่ ไ ด ก ล า วมาแล ว ข า งต น
ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 โรงเรี ย นบ า นจํ า ป า หวาย ต อ การพั ฒ นา
ทั ก ษะการ อ า นภาษาอั ง กฤษ โดยใช ห นั ง สื อ พิ ม พ ภ าษาอั ง กฤษโดยภาพรวมอยู  ใ นระดั บ มาก มี ป ระเด็ น ในการ
อภิ ป รายผลรวม 3 ด า น ได แ ก ด า นเนื้ อ หา ด า นครู ผู  ส อน และด า นกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โดยภาพรวม
อยู  ใ นระดั บ มาก (ค า เฉลี่ ย 3.97) เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า ระดั บ นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด คื อ
ด า นเนื้ อ หา (ค า เฉลี่ ย 4.13) ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า การเลื อ กหั ว ข อ ในการสอนทั ก ษะการอ า นให เ หมาะสมกั บ
ความสามารถและตรงกั บ ความต อ งการของผู  เ รี ย นทํ า ให นั ก เรี ย น สามารถพั ฒ นาทั ก ษะและความสามารถใน
การอ า นได ดี ยิ่ ง ขึ้ น (Woytek.1984: 512) ซึ่ ง หั ว ข อ ที่ นํ า มาจากหนั ง สื อ พิ ม พ ได แ ก Land of Enchantment,
Thunderstorm, Lanna teacher and First and Foremost. ระดั บ ความพึ ง พอใจที่ มี ค  า เฉลี่ ย น อ ยที่ สุ ด คื อ
ด า นครู ผู  ส อน (ค า เฉลี่ ย 3.86) เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า ค า ระดั บ ความพึ ง พอใจที่ มี ค  า เฉลี่ ย ต่ํา สุ ด คื อ
ครู ผู  ส อน สามารถควบคุ ม อารมณ ใ นขณะสอนได ดี อาจเนื่ อ งมาจากในขณะที่ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ครู ผู  ส อนมี ค วาม คาดหวั ง เกี่ ย วกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละความสนใจเรี ย นของผู  เ รี ย นสู ง เกิ น ไป เมื่ อ นั ก เรี ย นขาดความ
สนใจในบทเรี ย น ทํ า ให ค รู มี อากั ป กริ ย าที่ เ ปลี่ ย นแปลง ทํ า ให ผู  เ รี ย นมี ค วามพึ ง พอใจน อ ย ส ว นด า นที่ 3 ด า น
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โดย ภาพรวม อยู  ใ นระดั บ มาก (ค า เฉลี่ ย 3.93) เนื่ อ งมาจากผู  ศึ ก ษาได นํ า
ทฤษฏี ใ นการสอนอ า นของ Stoller มาใช ใ นกิ จ กรรม การสอนอ า น กล า วคื อ กิ จ กรรมก อ นการอ า น
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(Pre-reading-activities) กิ จ กรรมระหว า งอ า น (While –reading-activities) และกิ จ กรรมหลั ง การอ า น
(Post-reading-activities) ซึ่ ง ทํ า ให ผู  เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู  จ ากการจั ด กิ จ กรรมอย า งหลากหลาย ไม จํ า เจ
มี บ รรยากาศในชั้ น เรี ย นเป น กั น เอง จึ ง ส ง ผลให ผู  เ รี ย นมี ค วามพึ ง พอใจอยู  ใ นระดั บ มาก
ข อ เสนอแนะ
จากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ผู  ศึ ก ษาพบป ญ หาและข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
และเพื่ อ การศึ ก ษาในครั้ ง ไป ดั ง นี้
1. คํ า ศั พ ท จ ากบทอ า นบางคํ า มี ค วามยากสํ า หรั บ การอ า นของผู  เ รี ย น ครู ค วรปรั บ คํ า ศั พ ท จ าหนั ง สื อ
พิ ม พ ภาษาอั ง กฤษให มี ค วามง า ยให เ หมาะสมกั บ ระดั บ ชั้ น ของผู  เ รี ย นเพื่ อ ให ผู  เ รี ย นเข า ใจบทอ า นได ดี ยิ่ ง ขึ้ น
2. ในขั้ น ตอนกิ จ กรรมการสอนคํ า ศั พ ท ใ หม ครู ค วรใช กิ จ กรรมที่ เ ร า ความสนใจของนั ก เรี ย นเพื่ อ กระ
ตุ  น ให นั ก เรี ย น มี ค วามต อ งการที่ จ ะเรี ย น เพื่ อ ที่ จ ะส ง ผลให ก ารเรี ย นบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว
3. การมอบหมายงานให กั บ ผู  เ รี ย น ควรกํ า หนดเวลาให นั ก เรี ย นอย า งชั ด เจน เพื่ อ ให นั ก เรี ย นส ง งานได
ตามเวลาที่ กํ า หนด
4. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ในกรณี ที่ แ บ ง กลุ  ม ควรจั ด นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถ คละกั น
เพื่ อ ที่ จ ะให นั ก เรี ย นที่ เ ก ง กว า ได ช  ว ยเหลื อ แนะนํ า นั ก เรี ย นที่ อ  อ นกว า
ข อ เสนอแนะในการทํ า วิ จั ย ครั้ ง ต อ ไป
1. ควรนํ า การพั ฒ นาทั ก ษะการอ า นภาษาอั ง กฤษ โดยใช ห นั ง สื อ พิ ม พ ภ าษาอั ง กฤษไปใช กั บ นั ก เรี ย นใน
ระดั บ ชั้ น อื่ น ๆ เนื่ อ งจากนั ก เรี ย นจะได มี พื้ น ฐานและได รั บ ความรู  อ ย า งต อ เนื่ อ ง
2. ควรใช ก ารสอนแบบนี้ บู ร ณาการกั บ สาระการเรี ย นรู  อื่ น ๆด ว ย
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การวิเคราะหปญหาเกีย่ วกับการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ
ของประชาชนในชุมชนตําบลดูใต อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ในการเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
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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.
Keywords: English skills problems, Dutai community, Readiness for ASEAN community

บทนํา
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ไดรับการยอมรับทั่วโลกวาเปนภาษาสากล และเปนเครื่องมือสําคัญที่สามารถนําไปใช
ในการติดตอสื่อสารกับนานาประเทศในทั่วโลกได ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
และไดตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมาตลอด ดังจะเห็นไดจากการจัดการศึกษาของชาติ
ที่กําหนดใหมีการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับตาง ๆ มาเปนระยะเวลายาวนานเพื่อใหประชากรของประเทศสามารถ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนานาประเทศ ทั้งทางดานการฟง การพูด การอานและการเขียน (กระทรวงศึกษาธิการ:
2551)
อีกทั้งในประเทศไทยกําลังจะเขาสูการเปดเสรีอาเซียนในป 2558 ซึ่งจากกฎบัตรอาเซียนขอที่ 34 ที่บัญญัติวา
“The working language of ASEAN shall be English” (องคความรูเศรษฐกิจอาเซียน, 2555) ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงมี
ความจําเปนในฐานะเครื่องมืออันดับหนึ่งในการติดตอสื่อสารสําหรับพลเมืองอาเซียน นอกเหนือจากภาษาประจําชาติที่
ตองมีความเชี่ยวชาญและใชไดอยางถูกตองเหมาะสม จึงกลาวไดวา ภาษาอังกฤษเปนจุดเริ่มตนของทุกสิ่งที่พลเมือง
อาเซียนตองการ ซึ่งเมื่อเปดเสรีอาเซียนปญหาดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของคนไทยอาจจะทําใหโอกาสของ
คนไทยในการแขงขันกับประเทศตางๆในอาเซียนลดลง (สมเกียรติ ออนวิมล , 2556)
เปนที่นาสังเกตวา แมจะมีการจัดการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้นการศึกษาแลวก็ตาม แตยังมี
นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาตลอดจนประชาชนจํ า นวนมากที่ มี ปญ หาในการเรี ย นภาษาอั ง กฤษ จากผลการจั ด อั น ดั บ
ความสามารถการใชภาษาอังกฤษในกลุมประเทศที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมจํานวน 54 ชาติ โดยสุมตัวอยาง
ประชากรประมาณ 1.7 ลานคนทั่วโลก ผลที่ไดบงชี้วาประเทศไทยถูกจัดอยูอันดับที่ 53 จาก 54 ประเทศ (หนังสือพิมพ
ไทยรัฐ, 2555) ประกอบกับผลการวิจัยกอนหนานี้บงชี้วาประชากรโดยรวมของประเทศไทยมีพื้นฐานการใชภาษาอังกฤษ
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ในการติดตอสื่อสารและนํามาใชงานไดดอยกวาหลายชาติในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงทวีปเอเชีย ซึ่งหากเปนอยางนี้ตอไป
อาจสงผลรายตอแรงงานไทยเมื่อการเปดประชาคมเสรีอาเซียน เริ่มขึ้นในป 2558
จังหวัดนาน เปนจังหวัดที่มีสภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต โดยเฉพาะบริเวณ
ชายแดนดานเหนือและตะวันออก รอยตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งบริเวณรอยตอของสองประเทศ
นั้นเปนบริเวณทีม่ ีดานเขา-ออกประเทศลาวเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการคาของ AEC โดยเสนทางนี้มีโอกาส
เติบโตหลังเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในป 2558 เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีเสนทางเชื่อมโยงการคมนาคม
โครงขายทางหลวงในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง หรือ เสนทางสาย R2 (อารสอง) ตัดผาน จึงสามารถเดินทางเชื่อมตอไปยัง
เมืองหลวงพระบางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมืองเดียนเบียนฟูของเวียดนาม และเมืองลา ในมณฑลยูน
นานของจีนได จุดนี้อยูหางจากแควนหงสาของลาวเพียง 35 กิโลเมตร และหางจากชายแดนประเทศจีน 295 กิโลเมตร
ดังนั้นจังหวัดนานจึงเปนจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ ที่มีทั้งธรรมชาติที่งดงาม และมีวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณ ทั้งดาน
ประวัติศาสตรและโบราณสถาน มีการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจการลงทุนที่นาสนใจ รวมถึงเปนจังหวัดที่มีเสนทาง
ขนสงเชื่อมประเทศสมาชิกอาเซียนอีกแหงหนึ่งที่สําคัญ หรืออาจกลาวไดวาจังหวัดนานเปนอีกหนึ่งเมืองสําคัญของตลาด
AEC (สํานักงานพื้นที่พิเศษเมืองเกานาน: 2556)
ตําบลดูใตเปนตําบลหนึ่งของอําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ภายใตเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาล
ตําบลดูใต เขตพื้นที่พิเศษเมืองเกานานโดยสภาพทางภูมิศาสตรของชุมชนเปนที่ราบลุม ชุมชนดูใตมีทรัพยากรที่เอื้อตอการ
จั ด การท อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน ทํ า ให ชุ ม ชนนี้ เป น ชุ ม ชนที่ น า จะมี ศั ก ยภาพในการศึ ก ษาป ญ หาเพื่ อ พั ฒ นาภาษาอั ง กฤษ
(สํานักงานพื้นที่พิเศษเมืองเกานาน: 2556)
ในการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 การสื่อสารระหวางประเทศสมาชิกตางๆทั้ง 10 ประเทศ จําเปน
ที่จะตองมีภาษากลางในการสื่อสารเพื่อใหมีความเขาใจที่ตรงกันและเปนสากล ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญ
ของการศึกษาปญหาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของคนในชุมชนตําบลดูใต อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ในการเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน การศึกษานี้มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหใหเกิดการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับประชากรของ
ประเทศไทยไดอยางเหมาะสมตามบริบทสภาพแวดลอม นอกจากนี้ การศึกษาปญหาการพูดภาษาอังกฤษแมวาจะมี
การศึกษากันอยางหลากหลายหากดวยความแตกตางของสภาพแวดลอมและบริบทของชุมชน อาจจะทําใหกระบวนการ
เรียนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลของการศึกษาวิจัยนี้หวังวาจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาภาษาอังกฤษและเพื่อ
เปนแบบอยางในการพัฒนาชุมชนอื่นๆตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อสํารวจสภาพและความตองการการใชภาษาอังกฤษของประชาชนในชุมชนตําบลดูใต อําเภอเมืองนาน
จังหวัดนาน ในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
2. เพื่อวิเคราะหปญหาและนําไปพัฒนาภาษาอังกฤษของประชาชนในชุมชนตําบลดูใต อําเภอเมืองนาน จังหวัด
นาน ในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
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วิธีวิทยาการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาจากประชากรในวัยแรงงานของชุมชนตําบลดูใต อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ที่มี
อายุระหวาง 16–59 ป จํานวน 320 คน ขนาดตัวอยางไดจากการคํานวณสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) กําหนด
ขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) และกลุมตัวอยางที่ใชในการ
สัมภาษณ ไดจากผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนของประชาชนในชุมชนดูใต รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 30
คน ซึ่งใชวิธีการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม ประกอบดวย คําถามแบบปลายปด
แบบมีตัวเลือกและคําถามแบบปลายเปด โดยมีทั้งหมด 4 สวน คือ สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวน
บุคคล สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชากรตัวอยางดานสภาพปญหา ความตองการและวิธีการ
แกปญหา สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษ และสวนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อ
สอบถามความคิด เห็น และขอ เสนอแนะเพิ่ มเติ ม และแบบสั มภาษณ โดยการสัมภาษณเชิงลึ กเปนแบบกึ่ง โครงสรา ง
ประกอบดวยการคําถาม 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และสวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ ประกอบดวยคําถาม 4 ขอ คือ ความสําคัญและความจําเปนของการศึกษาปญหา แนวความคิดในการเรียนรู
และการใชภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ แรงจูงใจในการเรียนรูและการใชภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ ขอ
สุดทาย คือ ขอเสนอแนะการเรียนรูและการใชภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ การหาคุณภาพของแบบสอบถามหาได
จากความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชายและหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาคาความเชื่อมั่นของครอ
นบาค มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.89 หลังจากนั้น นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามและจากการ
สัมภาษณมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลในแบบสอบถาม ผลการวิจัยแบงไดเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูล
จากแบบสอบถาม สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ
ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของขอมูลทัว่ ไปของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน

รอยละ

ชาย

135

42.20

หญิง
16 - 20 ป
21 – 30 ป
31 - 40 ป
41 – 50 ป
51 – 59 ป

185
35
81
67
72
65

57.80
11.00
25.30
20.90
22.50
20.30
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ตาราง 1 (ตอ)
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
อาชีพ
รายไดตอเดือน

จํานวน

รอยละ

แตงงาน
อื่นๆ
รับจาง
อื่น ๆ

187
1
113
16

58.40
0.30
35.30
5.00

ต่ํากวา 15,000 บาท
40,001– 60,000 บาท

258
2

80.60
0.60

รวม

320

100

ตาราง 1 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง รอยละ 57.80 ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ
21 – 30 ป คิดเปนรอยละ 25.30 และอายุ 16 - 20 ป คิดเปนรอยละ 11 สถานภาพที่พบ ไดแก สถานภาพแตงงาน คิดเปน
รอยละ 58.40 และสถานภาพอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 0.30 สวนอาชีพพบวามีอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 35.30 และอาชีพ
อื่น ๆ คิดเปนรอยละ 5.00 โดยมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 80.60 และรายไดตอเดือน 40,001–
60,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.60 ตามลําดับ
ตาราง 2 จํานวนและรอยละของขอมูลพื้นฐานระดับภาษาอังกฤษของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลพื้นฐานระดับภาษาอังกฤษของผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน

รอยละ

ใชมาก
ไมใชเลย
ดีมาก
ระดับทักษะการฟง
ออน
ดีมาก
ระดับทักษะการพูด
ออน
ดี
ระดับทักษะการอาน
ปานกลาง
ดีมาก
ระดับทักษะการเขียน
ออน
การเตรี ย มความพร อ มทางภาษาเพื่ อ เข า สู เพียงพอ
ไมเพียงพอ
ประชาคมอาเซียน
เรียน
การเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ไมเรียน

5
167
2
133
1
143
20
130
2
132
91
229
281
39

1.60
52.20
0.60
41.60
0.30
44.70
6.30
40.6
0.63
41.38
28.40
71.60
87.80
12.20

320

100

ระดับภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร

รวม
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ตาราง 2 แสดงใหเห็นวา ประชาชนในชุมชนตําบลดูใตสวนมากไมไดใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารคิดเปน
รอยละ 52.20 สวนที่ใชมาก คิดเปนรอยละ 1.60 เทานั้น สําหรับระดับทักษะการฟงอยูในระดับออน คิดเปนรอยละ 41.60
และระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 0.60 ซึ่งแตกตางกันมาก สวนระดับทักษะการพูดอยูในระดับออน คิดเปนรอยละ 44.70
และระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 0.30 ระดับทักษะการอานนั้นพบวาอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 40.60 และอยูใน
ระดับดี คิดเปนรอยละ 6.30 ในดานทักษะการอาน ระดับทักษะการอานอยูในระดับออน คิดเปนรอยละ 41.38 และระดับดี
มาก คิดเปนรอยละ 0.63 สําหรับการเตรียมความพรอมทางภาษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนพบวาผูตอบแบบสอบถาม
เห็นวายังไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 71.60 และที่คิดวาเพียงพอ คิดเปนรอยละ 28.40 นอกจากนั้น รอยละ 87.80 เห็นวา
ควรมีการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ตามลําดับ
ตาราง 3 ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของสภาพป ญ หาและความต อ งการเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ
สภาพปญหาและความตองการเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทักษะฟง
1. ฟงไมทัน
2. ไมรูความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ
ทักษะพูด
1. อายที่จะพูด
2. นึกคําศัพทภาษาอังกฤษไมออก
ทักษะอาน
1. อานภาษาอังกฤษไมออก
2. ไมเขาใจประโยคที่มีความยาวมากๆ
3. ไมสามารถอานจับใจความในสิ่งที่อานได
ทักษะเขียน
1. ไมรูจักตัวอักษรภาษาอังกฤษ
2. การเลือกใชคําไมเปน
โดยภาพรวม

3.21
3.23
3.19
3.25
3.10
3.31
3.14
3.08
3.23
3.08
3.07
2.96
3.13
3.14

S.D.
1.22
1.20
1.29
1.22
1.46
1.27
1.35
1.33
2.19
1.36
1.19
1.33
1.30
1.13

การแปลความ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ตาราง 3 แสดงใหเห็นวา สภาพปญหาและความตองการเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานทักษะการฟงอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ “ฟง
ไมทัน” รองลงมา “ความไมคุนเคยกับสําเนียงชาวตางชาติ” และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ “ไมรูความหมายคําศัพท
ภาษาอังกฤษ” ดานทักษะการพูดอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ “นึกคําศัพทภาษาอังกฤษไมออก”
รองลงมา คือ “ไมไดพูดในชีวิตประจําวัน” และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ “อายที่จะพูด”ตามลําดับ ดานทักษะการอาน
อยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ “ไมเขาใจประโยคที่มีความยาวมาก ๆ” รองลงมา คือ “ไมรูความหมาย
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คําศัพทภาษาอังกฤษที่อาน” และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ “ไมสามารถอานจับใจความในสิ่งที่อานได” ดานทักษะการ
เขียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ “การเลือกใชคําไมเปน” รองลงมา คือ “รูคําศัพทแตไม
สามารถนํามาใชในการเขียนภาษาอังกฤษได” และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ “ไมรูจักตัวอักษรภาษาอังกฤษ” ตามลําดับ
ตาราง 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของวิธีแกปญหาเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ
วิธีแกปญหาเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ
รูปแบบการเรียนรู
1.การใชเครื่องบันทึกเสียง หรือ CD/VCD ในการฝกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษ
2. วิธีการเรียนรูอื่นๆ
สาเหตุและอุปสรรคในการเรียนรูทางภาษาอังกฤษ
1. อายุมาก ความจําลดลง
2. สาเหตุอื่นๆ
โดยภาพรวม

3.00
2.98
3.25
3.17
3.11
3.35
3.14

S.D.
1.23
1.30
1.52
1.12
1.35
1.37
1.13

การแปลความ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ตาราง 4 แสดงใหเห็นวา วิธีแกปญหาเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานรูปแบบการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ “วิธีการเรียนรูอื่นๆ” รองลงมา คือ
“เรียนรูจากผูมีความรูหรือจากประสบการณตรงที่ไดพบเจอชาวตางชาติ” และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ “การใชเครื่อง
บันทึกเสียง หรือ CD/VCD ในการฝกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษ” ดานสาเหตุและอุปสรรคในการเรียนรูทางภาษาอังกฤษ
อยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ “สาเหตุอื่น ๆ” รองลงมา คือ “การขาดความตอเนื่องในการเรียนรู” และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ “อายุมาก ความจําลดลง” ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ
ตาราง 5 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการที่จะเรียนภาษาอังกฤษเพราะเล็งเห็นความสําคัญ
ของภาษาอั ง กฤษในอนาคต คิ ด เป น ร อ ยละ 60 และที่ คิ ด ว า เมื่ อ มี ก ารเป ด ประชาคมอาเซี ย นมี ค วามจํ า เป น ต อ งใช
ภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 40 สวนใหญมีความตองการเรียนภาษาอังกฤษทุกทักษะ ไดแก ฟง –พูด – อาน –เขียน คิด
เปนรอยละ 50 และนอยที่สุด คือ ทักษะพูด เทานั้น สวนความตองการเรียนสองทักษะ ไดแก อานและเขียน คิดเปนรอยละ
16.67 นอกจากนั้น สวนใหญยังตองการใหมีการจัดการอบรมภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร คิดเปนรอยละ 50 และรอยละ 60 มีความตองการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยการฟงเพลง และอานหนังสือพิมพฉบับ
ภาษาอังกฤษ วิธีการฟงจากสื่อการเรียนการสอนและเรียนรูดวยตนเองมีความตองการคิดเปนรอยละ 20 และมีความ
ตองการใหเปดสอนเสริมภาษาอังกฤษเปนประจําในหมูบานอยางนอยเดือนละครั้ง คิดเปนรอยละ 100
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ตาราง 5 จํานวนและรอยละของความตองการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของผูตอบแบบสัมภาษณ
ความตองการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษ
ความตองการ มีความตองการในการเรียนเพราะเล็งเห็นความสําคัญของภาษาใน
ในการเรียน อนาคต
ภาษาอังกฤษ มีความตองการในการเรียนเพราะในอนาคตเมื่อมีการเปดประชาคม
อาเซียนมีความจําเปนตองใช
ทักษะฟง – ทักษะพูด – ทักษะอาน – ทักษะเขียน
ทักษะ
ภาษาอังกฤษที่ ทักษะพูด
ตองการเรียนรู ทักษะอาน
ทักษะเขียน
ความตองการ ตองการใหมีการจัดการอบรมภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ตองการใหมีการจัดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อบรม
ความตองการ การฟงเพลงภาษาอังกฤษ
จากการอานหนังสือพิมพฉบับภาษาอังกฤษ
ในการรับรู
ภาษาอังกฤษ วิธีการฟงจากสื่อการเรียนการสอนและเรียนรูดวยตนเอง
ความตองการ ความตองการในการใหมีการเปดสอนเสริมภาษาอังกฤษเปนประจําใน
หมูบานอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
อื่นๆ
รวม

จํานวน
18

รอยละ
60

12

40

15
5
5
5
15
15

50
16.67
16.67
16.67
50
50

18
6
6

60.00
20.00
20.00

30

100

30

100

ตาราง 6 จํานวนและรอยละวิธีการในการแกปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ
ปญหาการเรียน
ภาษาอังกฤษ

วิธีการแกปญหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
การแกปญหาโดยการจัดการอบรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความรู
การแกปญหาโดยการสอนภาษาอังกฤษชาๆเพื่อใหเขาใจงาย
การแกปญหาโดยการพยายามใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันทุกวันจะ
ไดมีความคลองแคลวในการใชภาษาอังกฤษ
รวม

จํานวน
18
5
7

รอยละ
60.00
16.67
23.33

30

100

ตาราง 6 แสดงให เห็ น ว า ผู ต อบแบบสอบถามต อ งการให มี ก ารแก ป ญ หาโดยการจั ด การอบรมเกี่ ย วกั บ
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ เพิ่ ม ความรู คิ ด เป น ร อ ยละ 60 รองลงมา คื อ การแก ป ญ หาโดยการพยายามใช ภ าษาอั ง กฤษใน
ชีวิตประจําวันทุกวันจะไดมีความคลองในการใชภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 23.33 และการแกปญหาดวยการสอน
ภาษาอังกฤษชา ๆ เพื่อใหเขาใจงาย คิดเปนรอยละ 16.67 ตามลําดับ
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สรุปผลและอภิปรายผล
อภิปรายผล
การศึกษาปญหาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของประชาชนในชุมชนตําบลดูใต อําเภอเมืองนาน จังหวัดนานใน
การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนบงชี้วาทักษะที่ควรไดรับการพัฒนาใหกับประชาชนในชุมชนตําบลดูใต
อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน คือ ทุกทักษะ ไดแก ทักษะฟง พูด อาน
เขียน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิริวรรณ เลหไมเออร (2553) ที่ศึกษาปญหาและความตองการในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของปลัดอําเภอในจังหวัดขอนแกน และเพ็ญจันทร จันทรพราหมณ (2554) ที่ทําการสํารวจความสามารถ
และปญหาในการใชทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษของพนักงานตอนรับสวนหนาของเกสตเฮาสที่ถนนขาวสาร
ด า นความต อ งการในการใช ภ าษาอั ง กฤษของประชาชนในชุ ม ชนตํ า บลดู ใ ต เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มเข า สู
ประชาคมอาเซียน พบวา มีความตองการเรียนรูภาษาผานการเรียนรูแบบเพลิดเพลิน เชน ฟงเพลง หรือเรียนรูดวยความ
เพลิดเพลินสอดคลองกับแนวคิดของวิเชียร ไชยบัง (2554) ที่กลาววา การเรียนรูผานแบบเพลิดเพลินจะชวยเพิ่มศักยภาพ
การเรียนรูของผูเรียน นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีแอนดราโกจี (Andragogy) ของมัลคัล โนลส (1980) ที่
กลาววาการสรางบรรยากาศการเรียนรูมีความสําคัญตอการเรียนภาษาอังกฤษ
ดั ง นั้ น จากการประมวลผลการวิ จั ย ผู วิ จั ย จึ ง เล็ ง เห็ น ว า ควรมี ก ารจั ด ทํ า เอกสาร ป า ย ประกาศ และสื่ อ
ประชาสัมพันธตางๆที่เปนภาษาอังกฤษใหครอบคลุมทั่วหมูบาน นอกจากนั้นใหมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูประจําหมูบาน
จัดหาสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษใหกับประชาชนในชุมชน เพื่อใหผูที่สนใจเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง สามารถเรียนรูได
ตลอดเวลา และควรมีการติดตามผลเปนระยะๆ พรอมใหคําปรึกษาในกรณีที่ชุมชนมีปญหาและความตองการเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาภาษาอังกฤษอยางยั่งยืน
สรุปผล
ชุมชนบานดูใต อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน มีระดับภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารทักษะการฟง การพูดและ
การอ า นอยู ใ นระดั บ อ อ น ส ว นทั ก ษะการอ า นอยู ใ นระดั บ ปานกลาง ป ญ หาส ว นใหญ เกิ ด มาจากสาเหตุ ก ารไม ไ ด ใ ช
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการไมกลาแสดงออกเพราะกลัวที่จะสื่อสารผิดพลาด และประชาชนในชุมชนมีความ
ตองการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษในการเรียนเพราะเล็งเห็นความสําคัญของภาษาในอนาคตและมีความตองการใหมีการ
จัดการอบรมภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและจัดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แนวทางในการแกไขปญหาใช
วิ ธี ก ารส ง เสริ ม ให มี ก ารเพิ่ ม ทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษ ผ า นการสร า งสถานการณ จํ า ลองเพื่ อ ให ป ระชาชนได ฝ ก ใช
ภาษาอังกฤษในสถานการณจริง วิธีการเรียนรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ประชาชนในชุมชนดูใตตองการ คือ การฟงเพลง
ภาษาอังกฤษ การอานหนังสือพิมพฉบับภาษาอังกฤษและวิธีการฟงจากสื่อการเรียนการสอนและเรียนรูดวยตนเอง ซึ่ง
วิธีการดังกลาวสามารถทําไดงายและไมขอมีจํากัดในการศึกษาสามารถหาความรูไดตามที่ผูเรียนตองการไดตลอดเวลา
สิ่งเหลานี้จะสงผลใหประชาชนในชุมชนดูใตสามารถพูดภาษาอังกฤษไดดีขึ้นไดประกอบกับการเล็งเห็นความสําคัญของ
ภาษาอังกฤษที่จําเปนที่จะตองนํามาใชเพื่อการติดตอสื่อสารกับสมาชิกในกลุมประเทศอาเซียน ทําใหมีแรงผลักดันในการ
ที่จะกลาใชภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นสงผลใหระดับการใชภาษาอังกฤษดีขึ้น
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธและรูปแบบของการเสริมตอการเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียน
ที่เกิดขึ้นระหวางการเขียนภาษาอังกฤษแบบเนนกระบวนการ กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนที่ศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จังหวัดเชียงราย จากการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงของกรณีศึกษาที่มีความแตกตาง
กัน จํานวน 3 คนที่มีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษในระดับเกง ปานกลาง และออน โดยการเลือกแบบนี้ จะใหขอมูลที่มีความ
หลากหลาย แตกต า งกั น ไปในแต ล ะกรณี ศึ ก ษาและผู วิ จั ย ต อ งการได ข อ มู ล เชิ ง ลึ ก ด า นการเสริ ม ต อ การเรี ย นรู โดย
ดําเนินการวิจัยตามการสอนเขียนแบบเนนกระบวนการ 3 ขั้นตอนไดแก ขั้นกอนเขียน ขั้นระหวางเขียน และขั้นหลังการ
เขียน ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแผนการสอนตามขั้นตอนดังกลาว จํานวน 6 แผน จากนั้นใชการวิเคราะหบทสนทนา
ระหวางกลุมตัวอยางและเพื่อนรวมชั้นและอภิปรายผลการวิจัยแบบพรรณนา
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใชกลยุทธการเสริมตอการเรียนรูในขั้นตอนกอนการเขียนและระหวางเขียน
โดยการระดมความคิดเกี่ยวกับคําศัพท ตรวจสอบความหมายคําศัพท และกระตุนความคิดดวยการพูดกับตนเอง สวน
ขั้น ตอนหลัง เขี ยน กลุม ตัว อย างใช การเสริ มต อการเรี ยนรูเพื่อ การตรวจสอบความถูก ตอ งของไวยากรณ ถามความ
ชวยเหลือดานการแปลคําศัพท และตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเขียน จากผลการศึกษาพบวาการไดรับการ
เสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนรวมชั้นมีผลตอการเขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางในระดับคําศัพทและระดับประโยค
โดยกลุม ตัวอยางสามารถเลื อกใชคํา ศัพท เพื่อ สื่อ ความหมายไดถูก ตอ ง และสามารถเรียนรูค วามหมายคํา ศัพท ใหม
นอกจากนี้ยังสามารถใชคําศัพทและคําแปลภาษาอังกฤษที่เรียนรูจากเพื่อนรวมชั้นมาเขียนเปนประโยคได และนักเรียนใน
ระดับเกงสามารถใชกลยุทธการเสริมตอการเรียนรูดวยตนเองโดยการพูดกับตนเองเพื่อกระตุนความคิด ในการเขียนได
คําสําคัญ: การเขียนแบบเนนกระบวนการ 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
ภาษาอั ง กฤษมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในด า นการศึ ก ษาของเด็ ก ไทยซึ่ ง ทางกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ จึงจัดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาในทุกระดับชั้นโดยมุงเนน
ใหผูเรียนสามารถนําประสบการณในหองเรียนไปใชในชีวิตประจําวันได และฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร
ใน 4 ทั กษะ คื อ การฟ ง การพู ด การอ าน และการเขี ยน แต ก ารใช ภ าษาอั ง กฤษเป น ป ญหาอย า งหนึ่ ง ของเด็ ก ไทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนไทยที่มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษในระดับต่ํา (Paje, 2014, p.6) จึงทําใหนักเรียน
เหลา นี้ไ ม สามารถติ ดต อสื่ อสารโดยการใช ภาษาอั งกฤษได โดยเฉพาะการติ ดต อสื่ อสารโดยการเขี ยนภาษาอั งกฤษ
ซึ่ ง ถื อ ว า เป น ทั ก ษะที่ ย ากและซั บ ซ อ นที่ สุ ด เนื่ อ งจากในการเขี ย นภาษาอั ง กฤษ ผู เ ขี ย นจะต อ งมี ค วามรู แ ละเข า ใจ
องคป ระกอบพื้ นฐานที่มี ความสํา คัญ ในการเขีย นภาษาอั งกฤษ ไดแ ก คํา ศัพ ท การสะกดคํ า สํา นวนทางภาษา และ
โครงสรางไวยากรณ (สําเนียง พวกดอนเค็ง, 2550, หนา 3)
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ปญหาของนักเรียนไทยในดานการเขียนภาษาอังกฤษสวนใหญคือ นักเรียนสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษ
ในระดับงายตามประโยคตัวอยางได แตไมสามารถระดมความคิดหรือถายทอดความคิดเพื่อเขียนเปนประโยคดวยตนเอง
โดยปราศจากความชวยเหลือจากครู ปญหาเหลานี้สอดคลองกับคํากลาวของสุเพ็ญพรรณ ลับโกษา (2553, หนา 1 – 2)
และ วันเพ็ญ เรืองรัตน (2549, หนา 1 – 2) ที่กลาวไววา การสอนเขียนภาษาอังกฤษยังเนนการฝกเขียนประโยคสั้นๆ และ
เน น ให เ ขี ย นตามประโยคตั ว อย า ง โดยที่ นั ก เรี ย นไม ไ ด ฝ ก การใช คํ า ศั พ ท แ ละสํ า นวนภาษาอั ง กฤษอื่ น ๆ นอกจากนี้
Yawiloeng (2013, pp.2-3) และWatcharapunyawong และ Usaha (2013, pp.68 – 69) ไดกลาวถึงปญหาการสอนเขียน
ภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้น ในประเทศไทยคือ ผู สอนเนนการสอนดา นไวยากรณการเขียนและความถูกตอ งของงานเขีย น
มากกวาเนนการสอนเขียนตามกระบวนการขั้นตอน จึงเปนสาเหตุใหนักเรียนมีโอกาสนอยในการฝกเขียนและไมสามารถ
ถา ยทอดความคิ ด ในการเขีย นด ว ยตนเอง และยั ง เปน ผลให นั กเรี ย นใชคํ า ศั พ ท และสํ า นวนการเขีย นไม ถู กต อ ง ทั้ ง นี้
Yawiloeng (2013, p.3) ไดกลาวไววานักเรียนไทยยังตองการกิจกรรมการเขียนที่สามารถชวยสงเสริมการเสริมตอการ
เรียนรูใหแกนักเรียน และกิจกรรมที่สามารถสนับสนุนเหลานี้ ใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการเขียนในแตละขั้นตอนการเขียน
จากการสํารวจป ญหาการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรีย นขุนตาลวิทยาคม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไมสามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษเพื่อบอกเลา
กิจกรรมในชีวิตประจําวันของตนเองได นักเรียนเหลานี้มีปญหาทางดานความรูคําศัพทภาษาอังกฤษนอย และไมสามารถ
ถายทอดความคิดของตนเองออกมาเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งผูวิจัยพบปญหาดังกลาวจากประสบการณการสอนของผูวิจัย
ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อหาแนวทางในการแกปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของ
และพบวา การสอนเขียนภาษาอังกฤษควรจะเนนกระบวนการเขียน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนสามารถเรียนรูการเขียน
ภาษาอังกฤษรวมกันกับครูและเพื่อนรวมชั้นในแตละขั้นตอนการเขียน และชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรูและแกไขปญหา
การเขียนภาษาอังกฤษตั้งแตขั้นตอนกอนเขียนจนถึงขั้นตอนหลังเขียนได
การสอนเขียนแบบเนนกระบวนการจะสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น
ผูเรียนควรจะไดรับการสงเสริมและการสนับสนุนทักษะการเขียนในแตละขั้นตอนของการเขียน นักการศึกษาหลายทาน
ไดเล็งเห็นความสําคัญของแนวคิดการเสริมตอการเรียนรู (Scaffolding) ในกิจกรรมการเขียน โดยการเนนปฏิสัมพันธทาง
สั ง คมระหว า งผู ส อนในการให ค วามช ว ยเหลื อ ผู เรี ย นด ว ยการจั ด เตรี ย มงานที่ ส ง เสริ ม การเรี ย นรู การให คํ า แนะนํ า
การช วยเหลือ และการสนับ สนุน ในขณะที่ผู เรีย นกํา ลังอยูในพื้นที่ร อยต อพัฒ นาการ (Zone Proximal Development)
จนกระทั่งผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง (Gillani, 2003 cited in Santoso, 2010, p.48) จากการศึกษาคนควาขอมูล
เพิ่มเติม ผูวิจัยจึงสนใจการสนับสนุนการเสริมตอการเรียนรูใหกับผูเรียนระหวางฝกเขียนประโยคภาษาอังกฤษในแตละ
ขั้นตอน ภายใตสมมุติฐานที่วา การเสริมตอการเรียนรูอาจจะมีสวนชวยใหนักเรียนไดรับความชวยเหลือเพื่อแกไขปญหา
การเขียนภาษาอังกฤษในขณะที่เขารวมกิจกรรมการเขียนแบบเนนกระบวนการ
ในการจัดการเรียนการสอนเขียน มีวิธีการสอนอยู 2 กระบวนการหลักๆ คือ กระบวนการเขียนที่เนนผลงาน
(Product Approach) และกระบวนการเขียนที่เนนกระบวนการ (Process Approach) ซึ่งกระบวนการ ทั้ง 2 อยางนี้มีขั้นตอน
การสอนที่แตกตางกันคือ กระบวนการสอนเขียนที่เนนผลงานนั้น จะใหความสําคัญดานการทําแบบฝกหัดไวยากรณดวย
สวนประกอบของประโยคและยอหนา และการเรียงลําดับคําในประโยค ซึ่งกระบวนการสอนนี้จะเนนใหผูเรียนสามารถ
ทองจําและประยุกตกฎของไวยากรณการเขียนได (Tangkiengsirisin, 2006, p.10) สวนกระบวนการสอนเขียนแบบเนน
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กระบวนการนั้น จะเนนขั้นตอนการเขียนโดยการชวยเหลือใหผูเรียนไดคนพบความคิดเห็นของตัวเอง ชวยใหผูเรียนเลือก
หัวขอการเขียนดวยตนเอง ใหโอกาสครูและเพื่อนใหขอมูลยอนกลับ และกระตุนใหผูเรียนแกไขงานเขียน (Silva และ
Matsuda, 2001, p.67 cited in Vaderpyl, 2012) อยางไรก็ตาม จากกระบวนการสอนเขียนทั้ง 2 กระบวนการ Laksmi
(2006, p.145) ไดเนนความสําคัญของการสอนเขียนแบบเนนกระบวนเขียนวา การสอนเขียนแบบเนนกระบวนการสามารถ
ชวยใหผูเรียนประยุกตใชกฎไวยากรณ และผูเรียนยังสามารถสื่อสารความคิดของตนเองผานภาษาเขียนได
การศึกษาชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธและรูปแบบของการเสริมตอการเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียน
ที่เกิดขึ้นระหวางการเขียนภาษาอังกฤษแบบเนนกระบวนการ โดยใชกระบวนการสอนเขียนแบบเนนกระบวนการนั้น
จะเนนขั้นตอนการเขียนโดยการชวยเหลือใหผูเรียนไดคนพบความคิดเห็นของตัวเอง ชวยใหผูเรียนเลือกหัวขอการเขียน
ดวยตนเอง ใหโอกาสครูและเพื่อนใหขอมูลยอนกลับ และกระตุนใหผูเรียนแกไขงานเขียน (Silva และ Matsuda, 2001,
p.67 cited in Vaderpyl, 2012) นอกจากนี้ Sabet (2013) ยังไดกลาววา การฝกฝนการเขียนของผูเรียนในการเขียนเปนคู
ผูเรียนที่เกงกวาจะสามารถชวยเสริมตอการเรียนรู และใหความชวยเหลือกับผูเรียนที่ออนกวาได และ Laksmi (2006,
p.145) ไดเนนย้ําความสําคัญของการสอนเขียนแบบเนนกระบวนเขียนวา การสอนเขียนแบบเนนกระบวนการสามารถ
ชวยใหผูเรียนประยุกตใชกฎไวยากรณ และผูเรียนยังสามารถสื่อสารความคิดของตนเองผานภาษาเขียนได

วัตถุประสงคในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษากลยุทธการเสริมตอการเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียน (Peer scaffolding)
ที่เกิดขึ้นระหวางการเขียนภาษาอังกฤษแบบเนนกระบวนการ (Process Writing) (2) เพื่อศึกษารูปแบบของการเสริมตอ
การเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียน ที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนของการเขียนภาษาอังกฤษแบบเนนกระบวนการ

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
1. กระบวนการสอนเขียนภาษาอังกฤษ
การเขียนเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่ผูเขียนสามารถถายทอดความรูสึกนึกคิดตาง ๆ โดยผานตัวอักษรได
โดยที่ผูอานสามารถรับรูความรูสึกที่ผูเขียนตองการสื่อออกมาได ซึ่งแนวคิดในการสอนเขียนมีอยู 2 แนวคิดหลัก ๆ ไดแก
การเขียนที่เนนผลงานเขียน (Product Approach) และการเขียนที่เนนกระบวนการ (Process Approach) ซึ่งการเขียนทั้ง 2
แนวนี้ มี จุ ด เน น ที่ ต า งกั น การเขี ย นแบบเน น ผลงานเขี ย น เป น การเขี ย นเลี ย นแบบตั ว อย า งประโยคที่ มุ ง เน น รู ป แบบ
ทางไวยากรณ โครงสรางระดับประโยค และกลไกทางภาษา เปนการเขียนที่ใหความสําคัญกับความถูกตองของตัวภาษา
มากกวาสิ่งที่ตองการสื่อออกมา (Raimes, 1983 อางถึงใน มาลี รุงไหรัญ, 2550, หนา 11) สวนการสอนเขียนแบบเนน
กระบวนการ (Process Approach) เปนการเขียนที่สงเสริมใหนักเรียนไดใชกระบวนการทางความคิดที่จะเรียบเรียงขอมูล
เพื่อใหไดขอความที่สามารถสื่อความคิดไดอยางชัดเจน 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)
กระบวนการสอนเขียนแบบเนนกระบวนการมี 3 ขั้นตอนหลักๆ Abrams (2002) ไดศึกษาเกี่ยวกับขบวนการ สอน
เขียนเปนภาษาตางประเทศ และไดเสนอขั้นตอนในการสอนเขียนไวดังนี้ (1) ขั้นกอนเขียน (Pre-writing) เปนขั้นตอนการ
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ทบทวนหรือสรางทักษะในการเตรียมที่จะเขียน โดยใหคํานึงถึงผูอาน สิ่งที่เขียน และคําศัพทที่จําเปนในการเขียน (2) ขั้น
ระหวางเขียน (While-writing) เปนขั้นตอนที่ผูเรียนลงมือเขียนและแกไขงานเขียน โดยผูสอนคอยใหคําแนะนําในการเขียน
(3) ขั้นหลังการเขียน (Post-writing) เปนขั้นตอนที่ผูเรียนสามารถทบทวนงานเขียนของตนเอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อน และใหเพื่อนวิจารณงานเขียนของตนเอง จะเห็นไดวากระบวนการสอนเขียนแบบเนนกระบวนการนั้นสงเสริมให
ผูเรียนไดฝกการเขียนในสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรูจากครูผูสอนและเพื่อนรวมชั้น
2. ทฤษฏีการเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Theory)
ทฤษฏีการเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Theory) เปนทฤษฏีที่เกิดจากแนวคิดของ Vygotsky
ที่มีแนวคิดดานการพัฒนาการเรียนรูของมนุษยภายใตสภาวะแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม โดยใชภาษาเปนเครื่องมือ
สําคัญในการเรียนรู แนวคิดหลักของทฤษฏีนี้คือ มนุษยจะสามารถพัฒนาการเรียนรูได ดวยการมีปฏิสัมพันธทางสังคม
โดยการสื่อสารกับผูคนรอบขาง (Lantolf และ Thorne, 2007) นอกจากนี้ ปฏิสัมพันธทางสังคมที่สงเสริมการเรียนรูนั้น
ควรจะเปนการสื่อสารระหวางคนตั้งแตสองคนขึ้นไป หรือระหวางคนที่มีความแตกตางกันในดานความคิดหรือสติปญญา
ในเรื่องที่สนทนากัน จึงจะชวยใหสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกัน และชวยใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น (Barnard และ
Campbell, 2005, p.76)
แนวคิดของทฤษฏีการเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรมนี้ไดถูกนํามาประยุกตใชในดานการศึกษาอยางแพรหลาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานแนวคิดการเรียนรูในพื้นที่รอยตอพัฒนาการ (Zone of Proximal Development) ซึ่งมีสมมุติฐานที่วา
การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนภายในพื้นที่รอยตอพัฒนาการจะเกิดขึ้นไดโดยผานกิจกรรมการเรียนรูแบบพึ่งพาซึ่งกัน
และกันกับผูคนรอบขาง (Lantolf & Thorne, 2007, p.207) จากมุมมองดังกลาว จะเห็นไดวาแนวคิดการเรียนรูในพื้นที่
รอยตอพัฒนาการสามารถเสริมสรางกรอบแนวคิดใหการพัฒนาการการเขียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศได
โดย Lantolf และ Thorne (2007, p.216) ไดเนนย้ําความสําคัญของแนวคิดนี้ไววา แนวคิดการเรียนรูในพื้นที่รอยตอ
พัฒนาการไมไดเปนเพียงรูปแบบหนึ่งของกระบวนการพัฒนาการเรียนรูเทานั้น แตยังเปนเครื่องมือทางดานกรอบแนวคิด
และทางดานเรียนการสอนที่นักการศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อทําความเขาใจพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนภายใต
สิ่งแวดลอมทางสังคมได
3. แนวคิดการเสริมตอการเรียนรู (Scaffolding)
แนวคิดการเสริมตอการเรียนรู (Scaffolding) เปนแนวคิดของไวกอตสกี้ที่อยูภายใตแนวคิดดานเรียนรูในพื้นที่
รอยตอพัฒนาการ Lantolf และ Thorne (2007, p.200) ไดอธิบายแนวคิดนี้ไววา การเสริมตอการเรียนรู (Scaffolding) จะ
เกิดขึ้นในระหวางที่ผูเรียนไดรับการกํากับดูแลจากผูอื่น (Other-regulation) ซึ่งการเสริมตอการเรียนรู จะพบในรูปแบบ
การใหความชวยเหลือ การใหคําชี้แนะหรือไดรับแนวทาง จากพอแม พี่นอง เพื่อนรวมชั้น ผูฝกหัด และครู เปนตน แนวคิด
การเสริมตอการเรียนรูนี้เปนแนวทางที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน ฟาสวาง พัฒนะพิเชฐ (ม.ป.ป., ออนไลน)
ที่ศึกษาวิจัยภายใตแนวคิดการเรียนรูในพื้นที่รอยตอพัฒนาการ ฟาสวางไดกลาวไววา แนวคิดการเสริมตอการเรียนรู
มีความเชื่ อที่ วา การชี้แ นะหรื อการชวยเหลือ เป นการรว มมื อทางสัง คมที่จ ะชว ยสนับ สนุ นใหเกิด พัฒ นาการทางดา น
การเรียนรูไดดีมากขึ้น โดยจําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญใหการชวยเหลือ ในการเกิดความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น การเสริมตอ
การเรียนรู เปนการเตรียมสิ่งที่เอื้ออํานวยการเรียนรู การใหคําแนะนํา การชวยเหลือและการสนับสนุนในขณะที่ผูเรียน
อยูในชวงรอยตอพัฒนาการจนกระทั่งผูเรียนมีความรูความเขาใจไดดวยตนเอง
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นักการศึกษาที่ศึกษาภายใตแนวคิดดานการเรียนรูในพื้นที่รอยตอพัฒนาไดศึกษารูปแบบการเสริมตอการเรียนรู
มีหลายประเภท ดังที่นักวิจัยหลายทาน 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
ความชวยเหลือจากผูที่มีความรูมากกวา เชน ครู หรือเพื่อนรวมชั้นที่เกงกวา (2) การเรียนรูรวมกันกับเพื่อนรวมชั้นที่มี
ความรูในระดับเดียวกัน (3) การเรียนรูรวมกันกับเพื่อนที่มีความรูนอยกวา และ (4) การเรียนรูดวยตนเองโดยยึดการฝก
ปฏิ บัติ และกลยุท ธข องตนเองหรือ การพู ด กับ ตนเอง จากรูป แบบการเสริ ม ตอ การเรี ยนรูแ ละแหล งการเรีย นรู ที่เอื้ อ
ตอการเสริมตอเรียนรูที่กลาวมาขางตน อาจกลาวไดวา เมื่อผูเรียนมีโอกาสเรียนรูรวมกันกับครูหรือเพื่อนรวมชั้น และ
ได รั บ การเสริ ม ต อ การเรี ย นรู จ ากคนรอบข า งดั ง กล า ว จนเกิ ด ความเข า ใจหรื อ ความรู ใ หม จะช ว ยให ผู เ รี ย น
ขอความชวยเหลือจากครูหรือเพื่อนนอยลง และ สามารถเรียนรูหรือใชภาษาดวยตนเองอยางอัตโนมัติ
แนวคิดดานการเสริมตอการเรียนรู (Scaffolding) ไดถูกนํามาใชสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนในระหวางการเขียน
ภาษาอังกฤษแบบเนนกระบวนการ (Writing Process) โดยนักการศึกษาและนักวิจัยหลายทาน (Laksmi, 2006; Sabet,
Tahriri และ Pasand, 2013; Santoso, 2010) กลาวไววา ในดานการเขียนแบบเนนกระบวนการ การเสริมตอการเรียนรู
ถูกมองวาเปนเทคนิคอยางหนึ่งในการชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางดานเขียนได หากผูเรียนไดรับการคําแนะนํา
หรือการชวยเหลือที่เหมาะสมจนสามารถเขาใจและขอความชวยเหลือจากคนรอบขางนอยลง และในที่สุดก็สามารถนําเอา
ความรูความเขาใจมาชวยในการเขียนไดดวยตนเอง (Laksmi, 2006, p.145) นอกจากนี้ Santoso (2010) ไดกลาวไววา
กระบวนการเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนรวมชั้น (Peer Scaffolding) จะมีสวนชวยใหนักเรียนจะไดรับการชี้แนะและไดรับ
การเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งการเรียนรูโดยผานสังคมรอบขางและการเรียนรูดวยตนเอง
จากกรอบแนวคิดการเสริมตอความรู (scaffolding) ที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดแนวคิดนี้มีความสําคัญตอ
การศึกษาวิจัยดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ซึ่ง สวนใหญ ผูสอนจะเนนผลงานการเขีย น
ภาษาอังกฤษดานความถูกตองทางไวยากรณ มากกวาเนนการสอนแบบเนนกระบวนการ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จากประสบการณการสอนของผูวิจัยในรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้น ฐาน พบว า นั ก เรี ย นมี ค วามรู แ ละประสบการณ ด า นการเขี ย นภาษาอั ง กฤษนอ ย ทั้ ง นี้ นั กเรี ย นกลุ ม นี้มี พ ฤติ ก รรม
การเรียนรูท ี่ไมกลาถามครูในเรื่องที่ไมเขาใจในหองเรียน นักเรียนสวนใหญจะเรียนรูการเขียนภาษาอังกฤษโดยการคัดลอก
แบบอยางประโยคจากครูหรื อจากเพื่อนที่เกงกวา นอกจากนี้นักเรียนเหลานี้จะไมคอ ยกลาซักถามขอสงสัยเกี่ยวกั บ
การเรี ย น จากป ญ หาดั ง กล า ว ผู วิ จั ย จึ ง ต อ งการศึ ก ษาการเสริ ม ต อ การเรี ย นรู ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการสอนเขี ย นแบบเน น
กระบวนการ (Process Approach) โดยประยุกตใชกรอบแนวคิดการเสริมตอการเรียนรู (Scaffolding) ใหแกนักเรียน

วิธีวิทยาการวิจัย
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนที่ศึกษาอยูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
จํานวน 3 คน สุมตัวอยางโดยวิธีสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยนักเรียนทั้ง 3 คนมีระดับคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
อยูในระดับเกง ปานกลาง และออน โดยวัดจากผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 และเปนนักเรียนที่เรียน
วิชา อ 23102 (ภาษาอังกฤษ 6) ซึ่งเปนรายวิชาพื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ซึ่งวิธีการเลือกกรณีศึกษา
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แบบนี้เรียกวา การเลือกกรณีศึกษาที่มีความแตกตางกัน (Variation Cases) (ดิชพงศ พงศภัทรชัย, 2556 หนา 91) เปน
การเลือกที่จะใหขอมูลที่มีความหลากหลาย แตกตางกันไปในแตละกรณีศึกษา เพื่อรวบรวมสิ่งที่เกี่ยวของกับการเรียนรู
ในเรื่ อ งการเสริ ม ต อ การเรี ย นรู ร ะหว า งผู เรี ย นกั บ ผู เรี ย นในการเขี ย นแบบเน น กระบวนการของนั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตน นอกจากนั้นกลุมตัวอยางยังใชอางอิงแทนกลุมประชากรที่มีลักษณะคลายคลึงกันในหอง และเนน
ความชัดเจนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาได (ยาใจ พงษบริบูรณ, 2553, หนา 42) เชน
นักเรียนเกงสามารถแทนลักษณะกลุมนักเรียนที่เรียนเกงที่มีอยูในหอง เปนตน
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือการทําวิจัยของงานวิจัยเรื่องนี้คือ แผนการสอนโดยใชกระบวนการสอนเขียนแบบเนนกระบวนการ
จํานวน 6 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง ในหัวขอ กิจวัตรประจําวัน อาชีพของคนในครอบครัว งานอดิเรกที่ชอบ การบอกลักษณะ
บุคคลตาง ๆ กิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาห และ ดารา/นักรองที่ชื่นชอบ ซึ่งเปนหัวขอที่อยูในสาระมาตรฐานการเรียนรู
กลุมสาระภาษาตางประเทศ ที่ตองการใหผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สามารถเขียนสื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัว เวลาวางและนันทนาการ (กรมวิชาการ, 2551, หนา 3)
การเก็บรวบรวมขอมูล
การดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยใชวิธีสอนเขียนแบบเนนกระบวนการ (Process Approach) โดยใหกลุมตัวอยางทั้ง 3 คน
เขารวมกิจกรรการเขียนภาษาอังกฤษกับเพื่อนรวมชั้น โดยกิจกรรมการสอนเขียนภาษาอังกฤษ มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นกอนเขียน (Pre - writing) นักเรียนเตรียมพรอมเขาสูหัวขอในการเขียน โดยใหนักเรียนจับคูภาพ
กับคําศัพทเพื่อทบทวนคําศัพท
2. ขั้นระหวางเขียน (While – writing) นักเรียนเขียนประโยคเกี่ยวกับตนเองหรือประโยคอธิบาย
รูปภาพ
3. ขั้นหลังการเขียน (Post-writing) นักเรียนแกไขงานเขียนและใหเพื่อนชวยตรวจงานเขียน
ขั้นตอนที่ 2 บันทึกบทสนทนากลุมตัวอยางทั้ง 3 คนระหวางเขารวมกิจกรรมการเขียน โดยใชเครื่องบันทึกเสียง
MP3 อัดเสียง 1 คน ตอ 1 เครื่อง กลุมตัวอยางแตละคนจะถูกบันทึกเสียงจํานวน 6 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 3 ถอดบทสนทนาของกลุมตัวอยางแตละคน และนําเอาบทสนทนาที่มีการเสริมตอการเรียนรูเกิดขึ้น
มาวิเคราะหกลยุทธและรูปแบบการเสริมตอการเรียนรูของกลุมตัวอยาง
ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมชิ้นงานเขียนภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางแตละคน คนละ 6 ชิ้น เพื่อนํามาเปนขอมูล
เพิ่มเติมในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอจํากัดคือ ผูวิจัยไมไดฝกฝนวิธีการเสริมตอการเรียนรูใหกับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน
เกง เพื่อนําไปชวยเหลือนักเรียนที่ออนกอนการเสริมตอการเรียนรู จึงทําใหผลของการเสริมตอการเรียนรูระหวางนักเรียน
เกงและนักเรียนออนไมมีประสิทธิผลเพียงพอ
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชในการวิเคราะหขอมูล 2 ประเภท คือ (1) การวิเคราะหกลยุทธการเสริมตอ
การเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียนจะใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) จากบทสนทนา และ (2) การ
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วิเคราะหรูปแบบการเสริมตอการเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียน ใชเกณฑการวิเคราะหที่แยกตามรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ
ทางสังคมที่ชวย เสริมตอการเรียนรูใน 4 ประเภท (Van Lier, 2004 cited in Walqui, 2006) คือ (1) การไดรับความ
ชวยเหลือจากผูที่มีความรูมากกวา หรือเพื่อนที่เกงกวา (2) การเรียนรูรวมกันกับเพื่อนรวมชั้นที่มีความรูในระดับเดียวกัน
(3) การไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนรวมชั้นที่มีความรูนอยกวา และ (4) การเรียนรูดวยตนเอง ดวยการพูดกับตนเอง

ผลการศึกษา
ตาราง 1 ผลการศึกษากลยุทธการเสริมตอการเรียนรูจากกิจกรรมการเขียนโดยเนนกระบวนการ
ขั้นตอนการเขียน
1.1 ขั้นตอนกอนเขียน
(Pre – writing)

1.2 ขั้นตอนระหวาง
เขียน (While –
writing)

กลยุทธการเสริม
ตอการเรียนรู
1.1.1 คนหาคําแปลคําศัพท

ตัวอยางบทสนทนาระหวาง
กลุมตัวอยางและเพื่อนรวมชั้น
ยิว (นักเรียนเกง)
ยิว : ครูขา mechanic แปลวาอะไรคะ
ครู : ชางยนตคะ
ฟาง : ชางยนต รูปที่ 2 เนาะ ยิว รูปที่ 9 คนขายของใชไหม
ยิว : ไมใชนะ คนขายของรูปที่ 11
ฟาง : งั้นรูปที่ 9 เปนอะไรอะ
ยิว : ฉันวา เปน receptionist นะ
ฟาง : waiter / waitress รูปที่ 10 ใชไหม
ยิว : ไหนนะ เออเนาะ รูปที่ 10

1.1.2 ตรวจสอบความเขาใจ
เกี่ยวกับความหมายและ
วิธีใชคําศัพท

ฟาง (นักเรียนปานกลาง)
ฟาง : ยิว ขอ 4 skating ภาพขางบนใชไหม
ยิว : ไหน ที่รูปนี้นะ
ฟาง : skating ใชไหม
ยิว : skating หรือ skiing
ฟาง : มี skiing ดวยเหรอ
ยิว : รูปนี้นาจะเปน skiing สวนรูปนี้นาจะเปน skating
ฟาง : ครูขา อันนี้ใช skating แลวนี่ skiing ใชไหมคะ
ครู : ใชคะ
ยิว : เห็นไหม เคยเห็นในทีวี

1.1.3 ระดมความคิด
เกี่ยวกับคําศัพท

กุล (นักเรียนออน)
กุล : รูปนี้ คือรูปภาพอะไร
มาย : ก็วานะ หมอฟนนะ รูปนี้นาจะไมใช ฉันวานาจะเปน
รูปที่ 5 นะ
กุล : receptionist คือ พนักงานตอนรับ ใชรูปที่ 3 ไหม
มาย : รูปที่ 9 มากกวานะ รูปที่ 3 นางพยาบาล
กุล : เออ ใช ลืมไปไดอยางไรนะ

1.2.1 ระดมความคิด
เกี่ยวกับคําศัพท

ยิว (นักเรียนเกง)
ยิว : สองนก ทําในหนารอนเหรอ ฟาง
ฟาง : ก็นั่นละ
ยิว : แลวปนเขาทําในฤดูอะไร
ฟาง : ฤดูหนาวมั้ง

1232

ผลงานเขียน

- ระดับคําศัพท Picture 3:
“mechanic”

- ระดับคําศัพท Picture = skiing

-ระดับคําศัพท “Picture 3 : “nurse”

ตาราง 1 (ตอ)
ขั้นตอนการเขียน

กลยุทธการเสริม
ตอการเรียนรู

1.2 ขั้นตอนระหวาง
เขียน (While –
writing)

ตัวอยางบทสนทนาระหวาง
กลุมตัวอยางและเพื่อนรวมชั้น
ยิว : วายน้ําฤดูอะไรนะ
ฟาง : ฤดูรอนหรือเปลานะ
ยิว : ฤดูรอน ครูบอก

1.2.2 ตรวจสอบความเขาใจ
เกี่ยวกับความหมายและ
คําอธิบายคําศัพท

1.2.3 พยายามกระตุน
ความคิดดวยการพูดกับ
ตัวเอง

ยิว (นักเรียนเกง)
ยิว : ฉันทํางานในออฟฟศ คุยโทรศัพทกับลูกคา
ฟาง : งั้นก็เลขานุการ
ยิว : ดูจากตรงไหน คําศัพทขางหนาหรือที่จับคูกับภาพอะ
ฟาง : ครูวา ดูจากขางหนานะ
ยิว : ฉันทํางานบนถนน ทํางานหนัก เมื่อคนทําสิ่งไมดี
จะนําไปสถานีตํารวจ ตํารวจนะ
ฟาง : ใช ตํารวจนะ
ยิว (นักเรียนเกง)
ยิว : skating เลนในฤดูหนาว (พึมพํา)
ฟาง : watching TV นี่ไดทั้งปเนาะ เอย ไดทุกฤดูเนาะ
แลวอันนี้ แปลวาอะไร singing รองเพลงเนาะ ไดทุก
ฤดูเนาะ
ยิว : อืม

ผลงานเขียน

-ระดับประโยค: “Swimming is in
summer.

- ระดับคําศัพท Number 3 : “Police
Officer”

- ระดับประโยค “Skating is in
winter.”

นักเรียนปานกลางไมมี
1.2.4 ตรวจสอบความเขาใจ
เกี่ยวกับความหมายและ
คําอธิบายคําศัพท

1.3 ขั้นตอนหลังการ
เขียน (Post –
writing)

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
เสิรฟอาหารใชไหม มาย
มาย : ขอไหนนะ
กุล : I work in hospital, …. help people.
มาย : พยาบาลใชไหม

- ระดับคําศัพท Number 3 :
“Police Officer”

1.3.1 คนหาการแปล
คําศัพทและการแปล
ประโยค

ยิว (นักเรียนเกง)
ยิว :ครูขา คนขับรถสงของจะเขียนอยางไรคะ
ครู : อาจจะเขียนวาเปน driver แตตอนเขียนลักษณะงาน
อาจบอกวา transfer things

- ระดับประโยค
My father is a driver. He transfers
things.

1.3.2 แกไขไวยากรณ
ภาษาอังกฤษ

ฟาง (นักเรียนปานกลาง)
ฟาง : I get up get ตัด s ออก ใชไหม ยิว
ยิว : ใช แลวเราตองบอกเวลาไหม
ฟาง : นั่นนะสิ ตองบอกไหม
ยิว : งั้นก็เขียนวา get up in the morning

- ระดับประโยค “I gets up in the
morning.” 
I get up in the morning.
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ตาราง 1 (ตอ)
ขั้นตอนการเขียน

กลยุทธการเสริม
ตอการเรียนรู

ตัวอยางบทสนทนาระหวาง
กลุมตัวอยางและเพื่อนรวมชั้น

1.3 ขั้นตอนหลังการ
เขียน (Post –
writing)

1.3.3 แกไขไวยากรณ
ภาษาอังกฤษ

ฟาง (นักเรียนปานกลาง)
ฟาง : (พึมพํา) I get up in the morning. I breakfast
ใชไหม
ยิว : เราแปรงฟนกอนสิ I brush her teeth.
ฟาง : I…I เขียนไปเลยใชไหม ตรงนี้นะ เปลี่ยนเปน
my ไมใชเหรอ
ยิว : เออเนาะ จริงเหรอ ฟาง
ฟาง : ใช ๆ my เขียนตามนี้เลนใชไหม สวน breakfast นี่
ไมเปลี่ยนอะไรแลวใชไหม
ยิว : F..F fast เนาะ breakfast นะ
ฟาง : อือ ๆ I has lunch.
ยิว : have นะ ไมใช has
ฟาง : เออ ใช ๆ เปลี่ยนเปน has เนาะ

1.3.4 ตรวจสอบความเขาใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนการเขียน

1.3.5 คนหาคําศัพทที่ไม
คุนเคยความหมาย หรือ ไม
คอยไดใช

ฟาง (นักเรียนปานกลาง)
ฟาง : ครูใหทําอะไรนะ ยิว ใหเขียนความสามารถของตัวเอง
และเพื่อน โอโห ตองเขียนยาวแนเลย
ยิว : ดูตามที่เราเช็คในตารางนะ
ฟาง : ออ แลวนํามาเขียน โดยใช can ใชไหม
ยิว : ใช
กุล (นักเรียนออน)
กุล : ถาทําอาหารจะวาอยางไรดี
มาย : cooker ไมใช ๆ cook เฉย ๆ
กุล : งั้นก็ She is a cook.

ผลงานเขียน

- 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.

ผลการศึกษาโดยรวมจากกิจกรรมการเขียนโดยเนนกระบวนการจํานวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง จะเห็นไดวา กลุมตัวอยาง
มีการใชกลยุทธที่แตกตางกันไปในแตละระดับความสามารถทางการเรียนของผูเรียน จะมีการใชกลยุทธในการเสริมตอ
การเรียนรู ดังนี้
1. การใชกลยุทธการเสริมตอการเรียนรูของผูเรียนที่มีผลการเรียนตางกัน
1.1 ผูเรียนที่เกง (Good learner) ใชกลยุทธการเสริมตอการเรียนรู จํานวน 5 ครั้ง ในดานการคนหาคําแปล
ตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและคําอธิบายคําศัพท พยายามกระตุนความคิดดวยการพูดกับตัวเอง และ
คนหาการแปลคําศัพทและการแปลประโยค ซึ่งกลยุทธดังกลาวจะใชในขั้นตอนระหวางการเขียนบอยที่สุดในการระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคําศัพท และตรวจสอบความเขาใจความหมายของคําศัพท นอกจากนี้ยังพยายามกระตุนความคิด
ดวยการพูดกับตัวเองในขั้นตอนระหวางเขียน ซึ่งเปนการเตรียมตัวใหพรอมสําหรับขั้นตอนหลังเขียน
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1.2 ผูเรียนปานกลาง (Intermediate learner) ใชกลยุทธการเสริมตอการเรียนรู จํานวน 4 ครั้ง ในดา น
ตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับคําหมายและวิธีใชคําศัพท แกไขไวยากรณภาษาอังกฤษ และตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการเขียน ซึ่งกลยุทธดังกลาวจะใชในขั้นตอนหลังเขียน บอยที่สุด โดยจะเปนการใชกลยุทธในการคนหาคําศัพท
และเช็คไวยากรณที่จะใชในการเขียน
1.3 ผูเรียนที่ออน (Low learner) ใชกลยุทธการเสริมตอการเรียนรู จํานวน 3 ครั้ง ในดานระดมความคิด
เกี่ ย วกั บ คํ า ศั พ ท ตรวจสอบความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ความหมายและคํ า อธิ บ ายคํ า ศั พ ท และค น หาคํ า ศั พ ท ที่ ไ ม คุ น เคย
ความหมาย หรือ ไมคอยไดใช ซึ่งกลยุทธดังกลาวจะใชในขั้นตอนการเขียนทั้ง 3 ขั้นตอนอยางละ 1 ครั้ง แตการใชในแตละ
ครั้งจะเปนสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรูเพิ่มเติมจากความรูเดิมที่มีอยู
2. รู ป แบบการเสริ ม ต อ การเรี ย นรู ที่ ร ะหว า งเพื่ อ นร ว มชั้ น กั บ เพื่ อ นร ว มชั้ น ในการเขี ย นแบบเน น
กระบวนการ
2.1 การเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนที่มีความรูมากกวา มีบทบาทสงเสริมใหผูเรียนที่เรียนเกงนอยกวา
สามารถระดมความคิด คนหาคําศัพทและตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย และวิธีใชคําศัพทได
2.2 การเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนที่มีความรูเทากัน มีสวนชวยใหผูเรียนไดระดมความคิด คนหา
คําศัพทและไวยากรณระดับคํา
2.3 การเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนที่มีความรูนอยกวา มีสวนชวยใหนักเรียนไดระดมความคิด คนหา
คําศัพท และตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีใชคําศัพท
2.4 การเสริมตอการเรียนรูดวยตนเอง มีบทบาทในการชวยใหนักเรียนไดกระตุนความคิดของตนเอง
ดวยการพูดกับตัวเองในขณะที่คนหาคําศัพทที่ไมคุนเคย
3. พัฒนาการการเขียนของผูเรียนหลังจากไดรับการเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนรวมชั้น จากการที่
ไดรับการเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนรวมชั้น พบวา ผูเรียนเกง ปานกลาง และออนมีพัฒนาการในการเขียนภาษาอังกฤษ
เพิ่มมากขึ้น โดยดูจากพัฒนาการทางการเขียนจากการรวบรวมชิ้นงานเขียนตั้งแตชิ้นที่ 1 ถึงชิ้นที่ 6 ซึ่งสามารถแยก
ออกเปนดานตาง ๆ ดังนี้
3.1 พัฒนาการของผูเรียนเกง (1) ดานคําศัพท พบวา ผูเรียนมีการใชคําศัพทที่สามารถสื่อไดตรงกับ
ความหมายมากยิ่งขึ้น และเปนคําศัพทที่งายตอการเขาใจ สื่อความหมายไดชัดเจน (2) ดานประโยคและการสื่อความคิด
พบวา ผูเรียนยังคงใชไวยากรณไดถูกตอง และมีการใชประโยคที่นอกเหนือจากประโยคตัวอยางตามใบงาน และสื่อ
ความคิดของตนเองไดใกลเคียงกับตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยสามารถคิดประโยคที่แตกตางไปจากตัวอยางตามใบงาน และ
คํานึงถึงความเปนจริงมากยิ่งขึ้น
3.2 พัฒนาการของผูเรียนปานกลาง (1) ดานคําศัพท พบวา ผูเรียนมีการใชคําศัพทที่สื่อความคิดของ
ตนเองออกมาไดมากยิ่งขึ้น และเปนคําศัพทที่พบในชีวิตประจําวัน (2) ดานประโยคและการสื่อความคิด พบวา ผูเรียนมี
การแกไขไวยากรณที่ถูกตองมากยิ่งขึ้น และใชประโยคที่มีการสื่อความคิดไดใกลเคียงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวเองมาก
ยิ่งขึ้น โดยแตกตางออกไปจากตัวอยางประโยคในใบงาน
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3.3 พัฒนาการของผูเรียนออน (1) ดานคําศัพท พบวา ผูเรียนมีการใชคําศัพทที่ตนเองไมเคยไดใชมากขึ้น
และมีการใชคําศัพทที่สื่อความคิดตามประโยคที่ตองการสื่อออกมาได (2) ดานประโยคและการสื่อความคิด พบวา ผูเรียน
มีการใชประโยคที่แตกตางออกไปจากประโยคตัวอยางและสื่อความคิดที่ใกลเคียงกับความเปนจริงของตัวเอง นอกจากนั้น
ยังมีการใชไวยากรณที่ถูกตองมากยิ่งขึ้น
สภาพการเรียนรูทางสังคม (Sociocultural Context)
การเสริมตอการเรียนรูในการเขียนแบบเนนกระบวนการ
การเขียนแบบเนนกระบวนการ (Writing Process)

1. กลยุทธการเสริมตอการเรียนรู
(Peer Scaffolding)

(1) ขั้นตอนกอนเขียน (Pre – writing)
- ระดมความคิด (จับคูรูปภาพ)

1.1 การเสริมตอการเรียนรูก อนการเขียน
- คนหาคําแปลคําศัพท
- ตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีใชคําศัพท
่

(2) ขั้นตอนระหวางเขียน (While – writing)
- ลงมือเขียนและปรับปรุงงานเขียน (เขียนคําศัพทใหตรงกับรูปภาพและแตง
ประโยคสั้นๆ)

1.2 การเสริมตอการเรียนรูร ะหวางการเขียน
- ระดมความคิดเกี่ยวกับคําศัพท
- ตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและคําอธิบายคําศัพท
- พยายามกระตุน ความคิดดวยการพูดกับตัวเอง

(3) ขั้นตอนหลังการเขียน (Post – writing)
- ตรวจสอบงานเขียนเพื่อความสมบูรณกอนสงครูผูสอน (ใหเพื่อนชวยตรวจสอบ
ความถูกตองคําศัพทและประโยค)

1.3 การเสริมตอการเรียนหลังการเขียน
- คนหาการแปลคําศัพทและการแปลประโยค
- แกไขไวยากรณภาษาอังกฤษ
- ตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเขียน
- คนหาคําศัพททไี่ มคุนเคยความหมาย หรือ ไมคอยไดใช

2.1.1 ตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีใชคําศัพท
2.1.2 แกไขไวยากรณภาษาอังกฤษ
2.1.3 ตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเขียน

2.2.2 ระดมความคิดเกี่ยวกับคําศัพท
2.2.2 ตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและคําอธิบายคําศัพท
่

2.1. การเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนที่มี
ความรูมากกวา

2.2. การเสริมตอการเรียนรูจ ากเพื่อน
ที่มีความรูเทากัน

2.รูปแบบการเสริมต่ อการเรียนรู้ จาก
เพื่อนร่ วมชั้น (Peer Scaffolding)

2.3. การเสริมตอการเรียนรูจ ากเพื่อน
ที่มีความรูนอยกวา

2. 4. การเสริมตอการเรียนรูดวย
ตนเอง

2.4.1 กระตุนความคิดดวยการพูดกับตนเอง

2.3.1 ระดมความคิดเกี่ยวกับคําศัพท
2.3.2 ตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและคําอธิบายคําศัพท

แผนภูมิ การเสริมตอการเรียนรูร ะหวางผูเรียนกับผูเ รียนในการเขียนแบบเนนกระบวนการ

1236

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาการเสริมตอการเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียนในการเขียนแบบเนนกระบวนการของนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สามารถสรุปผลและอภิปรายผลไดดังนี้
1. กลยุทธในการแกไขปญหาการเขียนภาษาอังกฤษโดยการเสริมตอการเรียนรู
เมื่อนักเรียนมีปญหาดานการเขียนภาษาอังกฤษ พบวา นักเรียนใชการเสริมตอการเรียนรูเพื่อแกปญหาการ
เขียนในระดับคําศัพท และระดับประโยคดังนี้
1.1 การเสริมตอการเรียนรูเพื่อแกปญหาดานการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ จากผลการศึกษาพบวา
นักเรียนสามารถเลือกใชคําศัพทไดถูกความหมายมากยิ่งขึ้น และนักเรียนยังไดเรียนรูคําศัพทใหม ๆ จากเพื่อนรวมชั้น
ที่อยูในระดับเกงกวา Schweiter (2010) กลาววา ผูเรียนออนกวา จะพัฒนาในการเรียนดีขึ้นเมื่อถูกชวยเหลือจากผูเรียนอื่น
ที่มีพื้นฐานและทักษะที่ดีกวา โดยการซักถามขอสงสัย จากคํากลาวนี้เอง การเสริมตอเรียนรูจากเพื่อนเพื่อแกปญหา
ดานการเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษจึงอาจเปนแนวทางในการสงเสริมใหนักเรียนไดชวยเหลือกันในการทํางานกลุมและ
ชวยสรางสรรคผลงานเขียนรวมกัน ดวยเหตุนี้ การขอความชวยเหลื อ และการสอบถามขอ สงสัยอาจเกิดจากการที่
นักเรียนไดมีโอกาสคนหาความหมายคําศัพทและตรวจสอบความหมายคําศัพทรวมกันกับเพื่อนที่เกงกวา สามารถอนุมาน
ไดวาเปนการเสริมตอการเรียนรูดานคําศัพทใหแกนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษออนกวาได
1.2 การเสริมตอการเรียนรูเพื่อแกปญหาการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ จากผลการศึกษาพบวา
หลังจากที่นักเรียนมีโอกาสสอบถามเพื่อนรวมชั้นดานความถูกตองของไวยากรณ และขอความชวยเหลือดานการแปล
ประโยค เปนภาษาอังกฤษแลวพบวา การทํางานรวมกันเปนกลุมสงผลใหนักเรียนไดรับการเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนที่
เรี ย น เก งกว า นอกจากนี้ การเรี ย นรู ก ารเขี ย นในห องเรี ย นที่ ดี ที่สุ ด คื อ การได รับ ผลสะทอ นกลั บ จากการทํ า การคู
(Schweiter, 2010, p.32) และการพูดคุยกันระหวางผูเรียนกับผูเรียนจะสงผลดีตอการเรียนรูทางไวยากรณในการสราง
ผลงานเขียน (Storch, 1999 cited in Amerian, Ahmadian & Mehri, 2014, p.3) จากผลการศึกษาดังกลาวจึงพออนุมานได
วาการฝกเขียนภาษาอังกฤษกับเพื่อนรวมชั้นที่เกงกวา สามารถชวยสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนที่ออนกวาไดพัฒนา
ทักษะการเขียนในระดับประโยค โดยสามารถเขียนประโยคสั้นๆ ไดถูกตอง ผลการศึกษานี้สอดคลองกับแนวคิดของ ทฤษฏี
การเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรมของ Vygotsky (1978) ที่กลาวไววา การเรียนรูเกิดขึ้นไดจากการมีปฏิสัมพันธทาง
สังคมและความชวยเหลือจากผูที่มีความรูและทักษะมากกวา ดังนั้น เพื่อนรวมชั้นที่เกงกวาจึงสามารถชวยเหลือเพื่อนที่
ออนกวาในการพัฒนาทักษะการเขียน
2. รูปแบบการเสริมตอการเรียนรูที่เกิดขึ้นในการเขียนแบบเนนกระบวนการ
2.1 การเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนที่มีความรูมากกวา พบวานักเรียนที่เรียนออนกวามีโอกาสไดรับ
คําแนะนําและความชวยเหลือจากเพื่อนที่เกงกวาในดานการระดมความคิดและคนหาคําศัพทไดมากขึ้น นอกจากนี้นักเรียน
กลุ ม นี้ ยั ง สามารถใช ค วามหมายคํ า ศั พ ท ไ ด ถู ก ต อ งตามบริ บ ทมากขึ้ น และยั ง สามารถแก ไ ขไวยากรณ ใ นประโยค
ภาษาอังกฤษใหถูกตอง ซึ่ง Schweiter (2010) ไดกลาววา เมื่อมีการเขียนผิด โดยไดรับการแนะนําจากผูที่เกงกวา ผูเรียน
จะสามารถเขาใจในสวนที่ผิด และสามารถแกไขใหถูกตองได และ Donato (1994 cited in Reza & Mahmood, 2013, p.69)
กลาววา ผูเรียนสามารถเสริมตอการเรียนรูกับบุคคลอื่นไดเมื่อผูเรียนที่เกงกวาไดรับการสนับสนุนใหทํางานรวมกับผูอื่นซึ่ง
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สอดคลองกับผลการวิจัยของ Santoso (2010, p.139) ที่พบวา การไดรับการเสริมตอจากบุคคลหรือเพื่อนรวมชั้นที่มีความ
เชี่ยวชาญกวานั้น สงผลใหผูเรียนไดรับคําแนะนําในการแกปญหาหรือจัดการกับปญหาที่เผชิญหนาอยูไดการเสริมตอการ
เรียนรูระหวางนักเรียนเกงและเรียนออนนั้น ยังเปนประโยชนตอนักเรียนที่เรียนเกงอีกดวย กลาวคือ นอกจากจะมีโอกาส
ชวยเหลือเพื่อนที่เรียนเกงนอยกวา นักเรียนที่เรียนเกงกวายังมีโอกาสฝกฝนการจัดระบบความคิดและฝกฝนการอธิบายให
เพื่อนเขาใจ ซึ่งสงเสริมใหนักเรียนที่เกงกวาไดเรียนรูในขณะที่แนะนําเพื่อนไดอีกดวย (Walqui, 2006, p.168)
2.2 การเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนที่มีความรูเทากัน ผลการวิจัยพบวานักเรียนสามารถชวยกันระดม
ความคิดเกี่ยวกับคําศัพทที่ตองการเขียน คนหาคําศัพทและความเขาใจเกี่ยวกับไวยากรณในระดับคําได การเสริมตอ
การเรียนรูจากเพื่อนที่มีความรูเทากันจะตางกับการไดรับการเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนที่เรียนเกงกวาที่วา ผูเรียนที่มี
ผลการเรียนเทากันสามารถชวยใหเพื่อนแกไขปญหาในการเขียนภาษาอังกฤษไดในระดับคําเทานั้น จากผลการศึกษา
ดัง กลา วอาจเกิ ดจากสาเหตุที่ว า ผู เ รี ยนทั้ งสองมีค วามรู ค วามเข าใจไวยากรณ ใ นระดั บประโยคน อย จึ งไม ส ามารถ
ใหความชวยเหลือกันและกันในการเขียนระดับประโยค
2.3 การเสริม ตอ การเรี ยนรู จากเพื่อนที่มี ความรู นอ ยกว า พบว านั กเรียนที่เกงกวา จะไดรับความ
ชวยเหลือจากเพื่อนที่เรียนเกงนอยกวา ในการแกปญหาดานการระดมความคิด คนหาคําศัพท และตรวจสอบความหมาย
และวิธีใชคําศัพท จากการรูปแบบเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนรวมชั้นขางตน ยังสรุปไดวา การเสริมตอการเรียนรูระหวาง
ผูเรียนกับผูเรียนมีผลตอประสิทธิภาพของงานเขียน ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ stroch (1999 cited in Amerian,
Ahmadian & Mehri) ที่วา การพูดคุยกันระหวางผูเรียนกับผูเรียนชวยใหผูเรียนไดรับการแกไขทางดานไวยากรณในการ
เขียนขั้นสุดทาย
2.4 การเสริมตอการเรียนรูดวยตนเอง ผลการวิจัยพบวา กลยุทธนี้เกิดขึ้นกับนักเรียนที่มีผลการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษดีเทานั้น กลาวคือนักเรียนในระดับเกงสามารถใชกลยุทธในการเสริมตอการเรียนรูดวยตนเองโดยการกระตุน
ความคิดของตนเองดวยการพูดกับตนเองในขณะที่พยายามแกปญหาการเขียน และสงผลใหนักเรียนคนดังกลาวสามารถ
แกไขปญหาการเขียนคําศัพทที่ไมคุนเคยไดดวยตนเอง จากผลการวิจัยดังกลาวสามารถอนุมานไดวา นักเรียนเรียนเกงมี
ความรูพื้นฐานดานคําศัพทภาษาอังกฤษอยูแลว และเมื่อตองการเขียนคําศัพทก็สามารถทบทวนความจําเกี่ยวกับคําศัพท
ดวยการพูดกับตนเอง ซึ่งการพูดกับตนเองอาจเปนรูปแบบการเสริมตอการเรียนรูดวยตนเองเพื่อใหยืนยันความทรงจําดาน
คําศัพทภาษาอังกฤษของตนเอง ผลการวิจัยดังกลาวยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ Santoso (2010, p.151) ที่พบวา
หลังจากที่ผูเรียนพยายามทําบางสิ่งบางอยาง การพูดกับตัวเองเปนกลยุทธการเสริมตอการเรียนรูอยางหนึ่งเพื่อกระตุน
ความคิดในการแกปญหาขณะนั้น นอกจากนี้ การพูดกับตัวเองเกี่ยวกับการเขียน เปนการสื่อสารอยางหนึ่ง ที่ชวยใหผูเรียน
ไดกระตุนความคิดและเขาใจการเขียนมากยิ่งขึ้น โดยผานขบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมและสื่อสารกับเพื่อนรวมชั้น
นอกจากนี้ยังชวยใหผูเรียนเขาใจการเขียนในระหวางการพูดกับตนเองขณะที่ทํากิจกรรมการเขียน ซึ่งจะชวยสงเสริม
พัฒนาการเขียนของตนเองไดในที่สุด (Yawiloeng, 2013, p.196)
3. ปญหาดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
3.1 ปญหาการเขียนในระดับคําศัพท นักเรียนสวนใหญจําคําศัพทไมได และไมแนใจวาคําศัพทบางคํา
เขียนถูกตองหรือไม เนื่องจากนักเรียนเหลานี้ขาดความคุนเคยในการใชคําศัพทภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน จากปญหา
ดังกลาวพอจะอนุมานไดวาเกิดจากสาเหตุที่นักเรียนสวนใหญมีวิธีการเรียนรูแบบทองจํา เมื่อตองเขียนภาษาอังกฤษ
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ในสถานการณที่แตกตางกัน ก็ไมสามารถนําความรูเดิมเกี่ยวกับคําศัพทนั้นมาใชไดอีก ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ
สุเพ็ญพรรณ ลับโกษา (2553, หนา 1 – 2) และ วันเพ็ญ เรืองรัตน (2549, หนา 1 – 2) ที่ไดกลาววาปญหาการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยนั้นมีสาเหตุมาจาก นักเรียนไมไดฝกการใชคําศัพทและสํานวนอื่น ๆ เนื่องจากครูมักจะให
นักเรียนเขียนตามประโยคตัวอยางเทานั้น
3.2 ปญหาการเขียนในระดับประโยค นักเรียนสวนใหญใชคํากริยาที่ไมเหมาะสมตามโครงสรางประโยค
เมื่อ ผูส อนเปลี่ย นแปลงประธานในประโยค นัก เรี ยนไม สามารถใชคํ ากริย าใหถู กต อง และเรีย งลํ าดั บคํ าในประโยค
ไดถูกตอง เนื่องจากในภาษาไทย คํากริยาจะไมเปลี่ยนแมวาประธานหรือสถานการณจะเปลี่ยนก็ตาม ทําใหนักเรียน
ไมคุนเคย เมื่อเรียนภาษาที่มีโครงสรางแตกตางออกไป จากปญหาดังกลาว อาจเปนเพราะวานักเรียนกลุมนี้คุนเคยกับ
การฝกเขียนภาษาอังกฤษตามโครงสรางประโยคตัวอยางที่ครูผูสอนสอน และคุนเคยกับการคัดลอกประโยคจากครูหรือ
เพื่อนรวมชั้น และเมื่อโครงสรางของประโยคหรือสถานการณในการแตงประโยคเปลี่ยนแปลง นักเรียนก็ไมสามารถ
เขียนประโยคภาษาอังกฤษโดยถายทอดความคิดของตนเองได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Watcharapunyawong และ
Usaha (2013, หนา 68 – 69) ที่พบวา โครงสรางและสํานวนของภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความแตกตางกัน ดังนั้น
โครงสรางการเขียนภาษาไทยจึงมีอิทธิพลตอการเขียนโครงสรางภาษาอังกฤษของนักเรียน ทําใหนักเรียนใชโครงสรางและ
สํานวนไมถูกตอง
4. การเสริมตอการเรียนรูตอกระบวนการสอนเขียนแบบเนนกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนเขียนภาษาอังกฤษแบบเนนกระบวนการ เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดใชเวลาใน
การทํางานรวมกัน โดยการใหผูเรียนไดทํางานเปนคู เพื่อชวยกันแกไขปญหาในขณะที่ทํากิจกรรมการเขียน ซึ่งตรงกับ
ผลการวิจัยของ Sabet, Tahriri และ Pasand (2013) ที่วา ประสิทธิผลของการสอนเขียนและการเสริมตอการเรียนรูเปน
กระบวนการสําคัญที่ชวยในการเขียนของนักเรียนที่เรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศได เนื่องจาก จํานวน
นักเรียนในหองมีจํานวนมาก ดังนั้นการใชการเสริมตอการเรียนรูจะชวยใหครูผูสอนไดจัดกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูไดมากขึ้น และยังเปนการเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนรูใหกับผูเรียน โดยเปนการเพิ่มโอกาสใหนักเรียนให
พูดคุย สอบถามขอสงสัย และขอความชวยเหลือจากครูผูสอนหรือจากเพื่อนรวมชั้นได และอาจเปนผลใหเกิดการเรียนรู
แบบพึ่งพาอาศัยกันได (Collaborative Learning) ซึ่ง Burnard และ Campbell (2005) ไดกลาวไววา การสอนเขียนควรจะ
เปนการสอนเขียนแบบเนนกระบวนการมากกวาแบบเนนผลงาน เนื่องจาก การสอนเขียนแบบเนนกระบวนการจะมีการใช
เวลาในการทํางานรวมกัน ซึ่งจะเห็นไดวา การสอนเขียนแบบเนนกระบวนการชวยใหเกิดการเสริมตอการเรียนรูระหวาง
ผูสอนกับผูเรียน และผูเรียนกับผูเรียนไดมากกวาการสอนเขียนแบบเนนผลงาน ที่จํากัดเวลาในการทําผลงานเขียนใหเร็ว
ที่สุดเทาที่จะทําได ทําใหผูเรียนไมมีโอกาสในการขอความชวยเหลือ และสอบถามขอสงสัยได ซึ่งสอดคลองกับคํากลาว
ของ Laksmi (2006) ที่วา การสอนเขียนภาษาอังกฤษแบบเนนกระบวนการนั้น สามารถสรางบรรยากาศที่ชวยใหนักเรียน
ไดทํางานรวมกันกับเพื่อนโดยครูเปนผูนําในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหทํางานรวมกันเปนคู หรือเปนกลุม ทําใหนักเรียนมี
โอกาสสอบถามเพื่อนหรือครูมากขึ้น ซึ่งชวยใหนักเรียนรูสึกผอนคลายและเปนกันเองในระหวางที่ทํากิจกรรมการฝกเขียน
จากงานวิจัยของ Reza และ Mahmood (2013) ยังพบวา ประสิทธิผลของการเสริมตอการเรียนรูยังเกิดผลดีกับนักเรียนที่
เรียนออน ที่เกิดพัฒนาการดานทักษะไดมากกวานักเรียนที่เกงกวา และนักเรียนที่ออนจะไดรับการพัฒนาทางดานทักษะ
1239

การอานมากกวาผูเรียนที่เกงกวา เนื่องจาก การเรียนรูผานสังคมชวยใหผูเรียนไดฝกกระบวนการการเรียนรูขั้นตน โดยการ
มีปฏิสัมพันธกับผูอื่น จนเขาใจไดดวยตนเอง
5. นัยสําคัญของการเสริมตอการเรียนรูตอการสอนเขียนภาษาอังกฤษภายใตแนวคิดการเรียนรูทาง
สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Perspective)
5.1 การเสริ ม ต อ การเรี ย นรู ภ ายใต ส ภาวะแวดล อ มทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม (Sociocultural
Context) การสงเสริมใหนักเรียนไดฝกเขียนภาษาอังกฤษรวมกันในชั้นเรียน และสนับสนุนใหนักเรียนไดรับการเสริมตอ
การเรียนรู จะชวยใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการเขียน และยังเอื้อใหเกิดบรรยากาศในการ
เรียนรูมากขึ้น ซึ่งเปนการชวยใหผูเรียนไดรับการกระตุนทางสังคมจากการทํางานรวมกับเพื่อนรวมชั้นขณะประสบปญหา
ดานการเขียน และในที่สุด อาจเปนการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่นําไปสูเปาหมายทางการเรียนและการเรียนรูที่มี
ความหมายมากยิ่งขึ้น ดังคํากลาวของ Vygotsky (1986 cited in Amerian, Ahmadian และ Mehri, 2014, p.2) ผลการศึกษา
ครั้งนี้ยังไดสะทอนใหเห็นความสําคัญของแนวคิดการเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรมตอการเรียนการสอนเขียนแบบเนน
กระบวนการ ทั้งนี้แนวคิดนี้ยังมีนัยสําคัญดานการเรียนรูผานการปฏิสัมพันธทางสังคมที่วา มนุษยจะสามารถพัฒนาการ
เรียนรูได ดวยการมีปฏิสัมพันธทางสังคมโดยการสื่อสารกับผูคนรอบขาง (Lantolf และ Thorne, 2007) ซึ่งเปนการสื่อสารที่
ชวยใหสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกัน และชวยใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น (Barnard และ Campbell, 2005, p.76)
5.2 การเสริมตอการเรียนรูในพื้นที่รอยตอพัฒนาการ (Zone of Proximal Development) การสงเสริม
ใหผูเรียนไดฝกเขียนภาษาอังกฤษในพื้นที่รอยตอพัฒนาการโดยไดรับการเสริมตอการเรียนรูจากเพื่อนรวมชั้นที่เรียนเกง
จะเกิดผลดีกับผูเรียนออนที่มีความตั้งใจในการเรียนรูคือ ผูเรียนมีความตระหนักถึงจุดมุงหมายในการทํางานรวมกัน ลด
ความวิตกกังวลของผูเรียนในระหวางการทํากิจกรรม และ ผูเรียนสามารถแกปญหาในขณะทํากิจกรรมได (Wood et al.,
1976 cited in Schwieter, 2010, p. 33) จากการเรียนรูจากเพื่อนรวมชั้นที่เกงกวา อาจทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเองได ใ นที่ สุ ด ดั งนั้ น การจัด การเรีย นรู ใ หผู เรีย นได อ ยูใ นพื้น ที่ รอยตอ พั ฒนาการ เพื่อ ส งเสริม ใหผู เรีย นได รั บการ
ชวยเหลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมชั้น จะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษมากขึ้น ดังที่
Lantolf และ Thorne (2007, p.207) ไดเนนย้ําวา การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนภายในพื้นที่รอยตอพัฒนาการจะเกิดขึ้น
ไดโดยผานกิจกรรมการเรียนรูแบบพึ่งพาซึ่งกันและกันกับผูคนรอบขาง และผูเรียนจําเปนตองผานการกํากับเรียนรูจาก
ผูอื่น ในการทํากิจกรรมรวมกันที่มีการใหการเสริมตอการเรียนรู เมื่อผูเรียนไดรับการชวยเหลือเต็มที่แลว ผูเรียนจะลด
ระดับความชวยเหลือลง จนกระทั่งผูเรียนสามารถใชภาษาอยางเปนอัตโนมัติดวยตนเอง (Tharp และ Gillimore, 1988
cited in ฟาสวาง พัฒนะพิเชฐ, ม.ป.ป., หนา 42) ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนเขียนภาษาอังกฤษ จึงจําเปนอยางยิ่งที่
จะคํานึงถึงความสําคัญของบรรยากาศการเรียนที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน โดยเฉพาะโอกาสในการเรียนรู
ภายใตพื้นที่รอยตอพัฒนาการ ที่จะสงเสริมใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนการเสริมตอการเรียนรูกับเพื่อนรวมชั้น เพื่อสงเสริมให
เกิดการเรียนรูดวยตนเองในที่สุด
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ขอเสนอแนะ
1. ดานหลักสูตรการสอนเขียนภาษาอังกฤษ ควรจะเนนการสอนเขียนแบบเนนกระบวนการ วัตถุประสงค
ของรายวิชาควรสงเสริมใหผูสอนและผูเรียนไดมีการสื่อสารซึ่งกันและกัน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะการคิด การ
วางแผน การจัดระบบความคิด และสงเสริมการเสริมตอการเรียนรูในหองเรียน โดยใหผูเรียนทํางานเปนคู หรือกลุม
เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสในการซักถามขอสงสัยและมีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในระหวางการทํากิจกรรมครูควรคํานึงถึงความสามารถของ
นักเรียน โดยใหนักเรียนที่เรียนเกงและนักเรียนที่เรียนออนไดทํางานรวมกัน ซึ่งคูที่ทําใหเกิดการเสริมตอการเรียนรูมาก
ที่สุดจากการศึกษานี้คือ คูของเด็กเกง กับเด็กปานกลาง เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูรวมกันตลอดเวลาในการ
ทํางาน เด็กออนกวาจะไดรับความรูที่มากขึ้นจากเด็กเกงกวาในขณะที่ทํางานเปนกลุม ชวยใหเด็กออนปรับตัวใหเขากับเด็ก
เกงได จึงเกิดพัฒนาการทางการเรียนรูที่ดีขึ้น (Reza และ Mahmood, 2013, p.77) ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปน
คู ครูควรคํานึงถึงความสามารถทางการเรียนที่แตกตางกันของนักเรียน และจัดกิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหเด็กเกงและเด็ก
ออนกวาไดทํางานรวมกัน เพื่อสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนรูในพื้นที่รอยตอพัฒนาการ มีโอกาสไดรับหรือแลกเปลี่ยนการ
เสริมตอการเรียนรูจากครูและเพื่อนรวมชั้นมากขึ้น และเพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการเรียนรูมากขึ้น
3. ดานการวิจัยครั้งตอไป จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยแนะนําใหนักวิจัยทานอื่นศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบระหวางการเสริมตอการเรียนรูระหวางครูกับผูเรียนที่เกงกวา โดยศึกษาวา ผูเรียนชอบวิธีการเสริมตอการ
เรียนรูดวยวิธีการใดมากกวากัน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการชวยสงเสริมการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง บทบาทของสุดสาครในวรรณคดีตนฉบับกับสื่อนฤมิต มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบ
บทบาทของสุดสาครในสื่อนฤมิต ที่เปนฉบับนิทานการตูน การตูนแอนิเมชั่น ภาพยนตรแอนิเมชั่น และภาพยนตร กับ
บทบาทของสุดสาครในวรรณคดีตนฉบับ โดยเปรียบเทียบบทบาทของสุ ดสาคร 2 ประเด็น คือ ลักษณะทางกาย กับ
ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แสดงออก วิเคราะหไดดังนี้
ลักษณะทางกาย สุดสาครมีลักษณะใกลเคียงตามวรรณคดีตนฉบับ ในแตละสํานวนมีรูปรางหนาตาเปนมนุษย มี
พละกํ าลัง มหาศาล สามารถว ายน้ํ าและดําน้ํ าได ดี สุด สาครในวรรณคดีต นฉบับ และฉบับภาพยนตร แอนิเมชั่น มีการ
เปลี่ยนแปลงดานกายภาพมีความเจริญเติบโตตามการดําเนินเรื่อง ฉบับนิทานการตูน การตูนแอนิเมชั่น และภาพยนตร
สุดสาครมีลักษณะทางกายภาพคงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง ฉบับการตูนแอนิเมชั่นและภาพยนตรแอนิเมชั่นสุดสาครไวผมจุก
แตกตางจากฉบับนิทานการตูนและฉบับภาพยนตร สุดสาครแตงกายเปนดาบสหรือฤๅษีนอยที่ทํามาจากหนังเสือ ยกเวน
ในภาพยนตรสุดสาครจะแตงกายดวยชุดสีขาวคลายพราหมณ
ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แสดงออกของสุดสาครในสื่อนฤมิตทั้ง 4 สํานวนนั้นมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่
เหมือนกับในวรรณคดีตนฉบับ คือมีคุณลักษณะเดียวตลอดทั้งเรื่อง ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่เดนชัดที่ปรากฏในทุก ๆ
สํานวน ไดแก ความกลาหาญชาญชัย เชื่อฟงคําสั่งสอน มีความกตัญูรูคุณตอบิดา มารดา และผูมีพระคุณ มีความ
เมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ
คําสําคัญ: บทบาท สุดสาคร สื่อนฤมิต
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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
วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู เปนวรรณคดีที่มีความประณีต งดงาม ทั้งดานการใชภาษา และดาน
คุณคาคติสอนใจ ซึ่งนับเปนวรรณคดียอดเยี่ยมและสรางชื่อเสียงมากที่สุดจนไดรับการยกยองจากวรรณคดีสโมสรวา เปน
ยอดของกลอนนิทาน ซึ่งมีผูนิยมอานกันอยางแพรหลาย ดังที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรง
กลาวถึงความนิยมเรื่องพระอภัยมณีไวในอธิบายวาดวยเรื่องของพระอภัยมณีของสุนทรภูตอนหนึ่งวา
อันหนังสือเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู ผิดกับหนังสือซึ่งผูอื่นแตงหลายสถาน จะวาไมมีหนังสือใดเปรียบก็
วาได ที่วาเชนนี้ไมใชประสงคจะยกยองวาหนังสือเรื่องพระอภัยมณีดีกวาหนังสืออื่นทั้งหมด มุงหมายความที่กลาวแตวา
หนังสือเรื่องพระอภัยมณีเปนหนังสือดี แปลกกวาเรื่องอื่น ๆ เบื้องตน แตกลอนของสุนทรภูก็แปลกกวากลอนของกวีอื่น ซึ่ง
นั บ ว า ดี ใ นสมั ย เดี ย วกั น ความคิ ด และโวหารของสุ น ทรภู ที่แ ต ง เรื่ อ งพระอภั ย มณี ก็ แ ปลกกว า หนั ง สื อ อื่ น ด ว ย จะเล า
ความหลังพอเปนอุทาหรณเมื่อขาพเจายังยอมเยาว เปนสมัยแรกที่หนังสือเรื่อง พระอภัยมณีพิมพขาย ครั้งนั้นเห็นคนชั้น
ผูใหญทั้งผูชายผูหญิงพากันชอบอานเรื่องพระอภัยมณีแพรหลายถึงจํากลอนในเรื่องพระอภัยมณีไวกลาวเปนสุภาษิตได
มากบางนอยบาง แทบไม เวนตัว (สํานักหอสมุดแหงชาติ, 2555, หนา 83-92) เปลื้อ ง ณ นคร (2545, หนา 317) ได
กลาวถึงเรื่องพระอภัยมณีไววา
1245

คํากลอนเรื่องพระอภัยมณีเปนอมตะวรรณกรรมของสุนทรภู ถึงแมเนื้อเรื่องจะพนสมัย แตแกนสารของ
เรื่องอันเกี่ยวของกับความรัก ความชัง ความสัตย ความเสียสละ ซึ่งสุนทรภูระบายลงไวในทองเรื่องนั้นจะเปนสิ่งที่จับใจคน
อานทุกสมัย ตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี มีทั้งบรรพชิต เด็ก คนหนุมสาว คนชรา นักรบ สัตว ปศาจ ยักษ ผูวิเศษ กษัตริย
คนสามัญ ฉากในเรื่องมีทั้งในน้ํา บนบก ในปา ในพระราชวัง สนามรบ เกือบจะพูดไดวาเรื่องพระอภัยมณีนั้นคือเรื่องของ
คนทั้งโลก
ตัวละครในเรื่องพระอภัยมณีไมไดมีตัวละครเอกที่เดนเพียงตัวเดียว จะมีหลายตัว แตละตัวก็จะมีลักษณะเดนที่
แตกตางกันที่ทําใหเนื้อเรื่องมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น ดังที่ กุหลาบ มัลลิกะมาส (2535, หนา 112–114) กลาวถึงตัวละคร
สรุปไดวา ตัวละครคือผูมีบทบาทในเนื้อเรื่องผูแตงจะเปนผูสรางตัวละครใหมีตัวตนมีชีวิตชีวาอยางแทจริงจนทําใหผูอานรัก
หรือชังสงสารเห็นใจตัวละครเหลานั้นตัวละครจึงเปนสวนสําคัญที่ทําใหผูอานสนใจหรือนิยมชมชอบวรรณคดีเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งเปนพิเศษ
ตัวละครทุ กตัว ในเรื่องพระอภัยมณีลว นมีค วามน าสนใจในหลาย ๆ ดา นดว ยกัน ไม วาจะเปน รูปร างหนาตา
พฤติกรรม บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย การสื่อสาร คุณธรรมจริยธรรม สุดสาครเปนตัวละครหนึ่งในเรื่องพระอภัยมณี ถือ
กําเนิดมาจากมนุษยและอมนุษยกลาวไดวาเปนตัวละครลูกครึ่ง เพราะสุดสาครเปนพระโอรสของพระอภัยมณีและนาง
เงือก สุดสาครนั้นจัดเปนตัวละครเด็กที่มีบทบาทมากผูหนึ่งในเรื่องพระอภัยมณี เพราะเนื้อเรื่องสวนหนึ่งในพระอภัยมณีได
นําเสนอชีวิตการผจญภัยของสุดสาคร ดวยการออกเดินทางตามหาบิดา โดยมีไมเทาวิเศษที่ไดจากพระฤๅษีเปนอาวุธ
ปองกั นตัว และมีม านิล มังกรเป นพาหนะขางกาย สุด สาครนับ เปน ตัวละครในเรื่องพระอภัย มณีที่ถูกนํ ามาสรา งและ
ดัดแปลงในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากวรรณคดี และนําเสนอผานสื่อสมัยใหมอยางหลากหลายทั้งที่เปนนิทาน การตูน และ
ภาพยนตร การสรางสรรคในรูปแบบใหมนี้ นอกจากจะเปนการนําเสนอที่ไดรับความสนใจจากบุคคลทั่วไปแลว ยังสามารถ
ชวยใหเยาวชนยุคใหมกลับมาใหความสนใจกับวรรณคดีโบราณที่เลาผานกลวิธีอยางใหมมากขึ้นกวาเดิมทั้งยังมีสวนชวยให
เขาใจเนื้อหาของเรื่องมากยิ่งขึ้นอีกดวย และถือเปนประโยชนอยางมากในปลูกฝงใหเยาวชนรุนหลังนี้ไดรูจักวรรณคดี
โบราณ และเกิดความซาบซึ้งในวรรณคดีไทยเปนลําดับตอมา
สุดสาครมีบทบาทโดยสรุปดังนี้ สุดสาครเปนพระโอรสของพระอภัยมณีและนางเงือกผูมีถิ่นกําเนิดอยูในน้ํา
สุดสาครจึงมีนิสัยชอบเลนน้ํามาตั้งแตเกิด และมีพละกําลังที่เหนือกวาเด็กปกติ สุดสาครไดรับการเลี้ยงดูจากพระฤๅษี
เนื่องจากนางเงือกไมสามารถเลี้ยงดูสุดสาครได จึงฝากใหพระฤๅษีชวยอบรมเลี้ยงดู พระฤๅษีเลี้ยงดูสุดสาครมาอยางดี
ตั้งแตเล็กจนโต และสอนวิชาความรูตาง ๆ ใหแกสุดสาครจนสุดสาครมีความรูความสามารถรอบดาน สุดสาครมีมานิล
มัง กรเป นพาหนะข างกาย โดยม า นิล มัง กรเป นม า ที่มี ลัก ษณะพิ เศษ สามารถเดิน บนน้ํ าได นอกจากม านิ ลมั งกรแล ว
สุดสาครยังมีไมเทาวิเศษที่ไดจากพระฤๅษีเปนอาวุธปองกันตัว เมื่ออายุได 3 ขวบ สุดสาครก็ออกเดินทางตามหาพระอภัย
มณีผูเปนบิดา สุดสาครตองพบเจอกับเหตุการณหลายอยางระหวางเดินทาง มีทั้งเหตุการณที่ดีและไมดี แตละเหตุการณ
สุดสาครตองใชความสามารถมากมายจึงจะผานพนเหตุการณนั้นมาได เชน หลงทางเขาไปเมืองผีดิบจนตองตอสูกับผีดิบ
ถึงเจ็ดวัน ถูกชีเปลือยลวงเพื่อขโมยของวิเศษ ทั้งไมเทาและมานิลมังกร แลวจึงผลักตกเหวเขา เมืองการะเวกไดเปนบุตร
บุญธรรมของทาวสุริโยไทย ตอสูกับผีเสื้อคางคาว ในที่สุดสุดสาครก็สามารถผานพนมาไดอยางปลอดภัยทุกครั้ง เมื่อได
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พบกับพระอภัยมณี สุดสาครยังมีบทบาทในการชวยพระบิดาทําศึกกับเมืองหลาย ๆ เมือง จนไดรับชัยชนะ และเมื่อศึกยุติ
ลงสุดสาครก็อภิเษกกับนางเสาวคนธและครองเมืองลังกา
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะหบทบาทของสุดสาครในพระอภัยมณียุคหลังสุนทรภู ที่เปนสื่อนฤมิตทั้ง
นิทาน การตูนแอนิเมชั่น และภาพยนตร โดยจะมุงศึกษาเปรียบเทียบกับบทบาทสุดสาครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีของ
สุนทรภู

วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทของสุดสาครในสื่อนฤมิต ที่เปนฉบับนิทานการตูน การตูนแอนิเมชั่น ภาพยนตร
แอนิเมชั่น และภาพยนตรกับบทบาทของสุดสาครในวรรณคดีตนฉบับ

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาเรื่อง บทบาทของสุดสาครในวรรณคดีตนฉบับกับสื่อนฤมิต มีวิธีวิทยาการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรคือ บทบาทของสุดสาครในวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ทั้งหมดทุก
สํานวน กลุมตัวอยางคือ บทบาทของสุดสาครในวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ทั้งหมด 5 สํานวนที่ไดมาจากการสุมแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ไดแก สุดสาครในวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแหงชาติ, สุดสาครฉบับนิทาน
การตูน “การผจญภัยของสุดสาคร” ของสํานักพิมพบริษัท สกายบุกส จํากัดตีพิมพครั้งแรกเมื่อตุลาคม 2551, สุดสาคร
ฉบับการตูนแอนิเมชั่น “สุดสาคร” ของบริษัท แฟนตาซีทาวน จํากัด ออกอากาศครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2545, สุดสาครฉบับ
ภาพยนตรแอนิเมชั่น “สุดสาคร” ของปยุต เงากระจางออกอากาศในป พ.ศ. 2522 และสุดสาครฉบับภาพยนตร “สุด
สาคร” ของบริษัท โมโน ฟลม จํากัดออกอากาศในป พ.ศ. 2549
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยสําหรับเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเหมาะสมกับการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบ
บันทึกขอมูล และแบบบันทึกการเปรียบเทียบ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ศึกษาบทบาทของสุดสาครในวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณีของสุนทรภู ฉบับหอสมุด
แหงชาติอยางละเอียดกับบทบาทของสุดสาครในสื่อนฤมิตอีก 4 สํานวน แลวบันทึกลงในแบบบันทึกจากนั้นเปรียบเทียบ
บทบาทของสุดสาครในวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ของสุนทรภู ฉบับหอสมุดแหงชาติ กับบทบาทของสุดสาครในสื่อ
นฤมิต 4 สํานวน แลวบันทึกลงในแบบบันทึกการเปรียบเทียบ
4. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเปรียบเทียบมาวิเคราะหลักษณะเหมือน และลักษณะแตกตาง
ของบทบาทของสุดสาครในสื่อนฤมิตกับบทบาทของสุดสาครในวรรณคดีตนฉบับใน 2 ประเด็น คือ ลักษณะทางกาย กับ
ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แสดงออก โดยการพรรณนาวิเคราะห
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ผลการศึกษา
ผูวิจัยวิเคราะหบทบาทของสุดสาครในเรื่องพระอภัยมณีฉบับหอสมุดแหงชาติซึ่งเปนตนฉบับ กับสื่อนฤมิตซึ่ง
ไดแก สุดสาครฉบับนิทานการตูน “การผจญภัยของสุดสาคร” ของสํานักพิมพ บริษัท สกายบุกส, สุดสาครฉบับการตูนแอ
นิเมชั่น “สุดสาคร”ของบริษัท แฟนตาซีทาวน จํากัด, สุดสาครฉบับภาพยนตรแอนิเมชั่น “สุดสาคร” ของปยุต เงากระจาง
และสุดสาครฉบับภาพยนตร “สุดสาคร” ของบริษัท โมโน ฟลม จํากัด รวม 4 สํานวน โดยศึกษาลักษณะของสุดสาคร
ดังตอไปนี้
1. ลักษณะทางกาย
2. ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แสดงออก
สุดสาครในเรื่องพระอภัยมณีฉบับหอสมุดแหงชาติ
1. ลักษณะทางกาย สุดสาครเปนพระโอรสของพระอภัยมณีและนางเงือก มีลักษณะเปนมนุษย และมีหนาตา
คลายกับพระอภัยมณี เปนเด็กที่มีรูปงาม มีผิวพรรณเฉกเชนนางเงือกผูเปนมารดา สุดสาครเปนตัวละครที่ถือกําเนิด
ออกมาระหวางมนุษยและนางเงือก จึงมีพละกําลังที่เหนือกวามนุษยธรรมดา แมจะยังเปนเพียงทารกแตกลับมีรางกายที่
คลายกับเด็กอายุ 6-7 ขวบ แตก็มีพัฒนาการทางกายภาพตามลําดับเวลาที่เปลี่ยนไป กลาวคือ เมื่อเวลาผานไป สุดสาคร
ก็เจริญเติบโตตามไปดวย สุดสาครแตงกายแบบฤๅษี ใสผานุงที่ทํามาจากหนังเสือ
2. ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แสดงออก สุดสาครมีความรักและความกตัญูตอบิดา มารดา และผูมี
พระคุณ มีความเมตตากรุณา ไมรังแกคนที่ไมมีทางสู ไมคิดอาฆาตพยาบาท แมจะถูกชีเปลือยทํารายและขโมยของแตสุด
สาครกลับใหอภัยมีความออนนอมถอมตน กิริยาเรียบรอย รูจักการมีสัมมาคารวะ มีความกลาหาญ อดทนตออุปสรรค
และความยากลําบาก มีความยึดมั่นในความสัตย และมีนิสัยซุกซน ชอบผจญภัย เที่ยวเลนตามประสาเด็ก
สุดสาครฉบับนิทานการตูน “การผจญภัยของสุดสาคร” ของสํานักพิมพ บริษัท สกายบุกส
1. ลักษณะทางกาย สุดสาครฉบับนิทานการตูน ผูสรางไดสรางสุดสาครใหออกมาเปนการตูนลายเสนสองมิติที่
ดูราวกับมีชีวิต แตละกรอบตัวการตูนจึงถูกสรางใหมีความตอเนื่องกัน ตั้งแต พ.ศ. 2520 เปนตนมา นักวาดภาพการตูน
ของไทยไดรับอิทธิพลการวาดภาพมาจากนักวาดภาพการตูนชาวญี่ปุน เพราะการตูนประเภทนี้เปนที่นิยมของเยาวชนเปน
อยางมาก ดวยความนิยมนี้สงผลใหรูปรางหนาตาของสุดสาครฉบับนิทานการตูนถูกดัดแปลงใหมีลักษณะคลายการตูน
ญี่ปุน มีดวงตากลมโต ปากนิดจมูกหนอย ผมยาวรุงรัง มวยผมไวกลางศีรษะ รูปรางเทาเด็กอายุประมาณ 6-7 ขวบ แต
ความสามารถนั้นเกินเด็ก มีพละกําลังมหาศาลสามารถอยูไดทั้งบนบกและในน้ํา เริ่มเรื่องสุดสาครจะแตงกายเหมือนเปน
ชาวบานทั่วไป สวมกางเกงมีลักษณะคลายโจงกระเบน มีผาผูกเอว ไมสวมเสื้อ แตหลังจากที่สุดสาครตัดสินใจจะออก
ติดตามหาพระบิดา พระฤๅษีก็บวชใหสุดสาครเปนดาบสนอย หมรางกายดวยหนังเสือ ซึ่งสอดคลองกับสุดสาครในพระ
อภัยมณีฉบับหอสมุดแหงชาติ สุดสาครฉบับนิทานการตูนมีลักษณะคงที่ คือไมมีเปลี่ยนแปลงทางรางกายเลย แมเวลาจะ
ผานไปหรือเนื้อเรื่องดําเนินไป แตรางกายของสุดสาครก็ยังคงเปนเด็กดังเดิม ดังแสดงในภาพ 1
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ภาพ 1 สุดสาครฉบับนิทานการตูน
2. ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แสดงออก สุดสาครมีนิสัยซุกซนตามประสาเด็ก ชอบออกไปเที่ยวเลนอยู
ตลอดเวลา เชื่อฟงคําสั่งสอนของผูมีพระคุณ มีความตั้งใจในการศึกษาหาความรูอยูเสมอ ไมวาจะเปนวิชาการปองกันตัว
เวทมนตคาถาตาง ๆ สุดสาครก็ตั้งใจศึกษาเปนอยางดี มีความกลาหาญ แมวาสุดสาครเปนเพียงเด็ก เล็ก แตก็สามารถ
ตอสูกับศัตรูไดอยางไมเกรงกลัว มีความกตัญูกตเวที มีความเมตตากรุณา ไมไดมีความตองการที่จะทํารายผูใด แมผูนั้น
จะทํารายตนก็ตาม ซึ่งลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่ปรากฏสวนใหญก็ตรงตามสุดสาครในพระอภัยมณีฉบับหอสมุด
แหงชาติ
สุดสาครฉบับการตูนแอนิเมชั่น “สุดสาคร” ของบริษัท แฟนตาซีทาวน จํากัด
1. ลั ก ษณะทางกาย สุ ด สาครฉบั บ การ ตู น แอนิ เ มชั่ น ถู ก สร า งให อ อกมาในรู ป แบบของการ ตู น แอนิ เ มชั่ น
คอมพิวเตอรสามมิติ คอมพิวเตอรเขามามีบทบาททําใหการตูนดูสมจริงมากยิ่งขึ้น สุดสาครในฉบับนี้จึงดูมีมิติความลึก
โดยการใสแสง เงา และมุมกลองกลองตาง ๆ ทําใหมีรูปรางหนาตา ทาทาง การเคลื่อนไหวที่ดูคลายมนุษยหรือสิ่งมีชีวิตที่
อยูในวัยเด็ก มีการกระทําที่สมจริง เปนเด็กเล็กที่มีกําลังและความสามารถสูง แตงกายดวยชุดโยคีลายเสือที่พระฤๅษี
เนรมิตให โดยลักษณะการแตงกายนั้นเหมือนกับสุดสาครในพระอภัยมณีฉบับหอสมุดแหงชาติ จะแตกตางกันที่สุดสาคร
ฉบับการตูนแอนิเมชั่นคุณลักษณะทางกายภาพลักษณะเดียวทั้งเรื่องไมมีการเปลี่ยนแปลง แมการดําเนินเรื่องจะผาน
ระยะเวลามาถึง 3 ป แตสุดสาครก็ยังคงลักษณะเดียวตลอดทั้งเรื่อง ดังแสดงในภาพ 2

ภาพ 2 สุดสาครฉบับการตนู แอนิเมชั่น
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2. ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แสดงออก สุดสาครมีความกลาหาญ อายุเพียง 3 ขวบ แตหาญกลาที่จะ
ออกไปตามหาบิดา ตอสูกับเหลารายจนชนะ มีความกตัญู เชื่อฟงคําสั่งสอน มีจิตใจเมตตา โอบออมอารี ตลอดทั้งเรื่อง
ที่สุดสาครมีการสูรบกับใครก็ไมเคยทําราย หรือสังหารใครเลย ยึดมั่นในความคิดของตนเอง รักการเลนสนุก ซุกซน ขี้เลน
เฉกเชนเด็กทั่วไป ลักษณะเหลานี้สอดคลองกับสุดสาครในพระอภัยมณีฉบับหอสมุดแหงชาติ
สุดสาครฉบับภาพยนตรแอนิเมชั่น “สุดสาคร” ของปยุต เงากระจาง
1. ลักษณะทางกาย สุดสาครฉบับภาพยนตรแอนิเมชั่น เปนภาพยนตรแอนิเมชั่นเรื่องแรกของประเทศไทย แต
เปนภาพยนตรแอนิเมชั่นสองมิติเทานั้น จึงดูไมสมจริงเทาที่ควรสุดสาครมีลักษณะเปนมนุษยเหมือนบิดา รูปรางหนาตา
คลายเด็กไทยโบราณ ไวผมจุก สามารถหายใจไดทั้งบนบกและในน้ํา วายน้ําเกงสมกับที่เปนลูกของนางเงือก เครื่องแตง
กายของสุดสาครเปนแบบฤๅษีนอย มัดผมจุกปกปน สวมชุดหนังเสือ มีลูกประคําหอยคอเชนเดียวกับสุดสาครในฉบับ
หอสมุดแหงชาติ และฉบับการตูนแอนิเมชั่น และสุดสาครฉบับนี้ยังมีการเจริญเติบโตดานรางกายตามลําดับเวลา จากเด็ก
เล็กก็กลายเปนเด็กที่โตขึ้นคลายกับสุดสาครในฉบับหอสมุดแหงชาติ ดังแสดงในภาพ 3

ภาพ 3 สุดสาครฉบับภาพยนตรแอนิเมชั่น
2. ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แสดงออก สุดสาครมีนิสัยชอบเลนสนุกตามประสาเด็ก โดยมีนกฮูกที่อาศัย
อยูกับพระฤๅษีคอยเปนพี่เลี้ยง มีความกลาหาญ สามารถตอสูกับทั้งสัตวบกและสัตวน้ํา ตั้งใจศึกษาหาความรู มีความ
กตัญูรูคุณ มีเมตตากรุณา ใหอภัยแมกระทั่งคนที่ทําผิดคิดรายกับตัวเองเชนเดียวกับสุดสาครในพระอภัยมณีฉบับ
หอสมุดแหงชาติ
สุดสาครฉบับภาพยนตร “สุดสาคร” ของบริษัท โมโน ฟลม จํากัด
1. ลักษณะทางกาย สุดสาครมีลักษณะภายนอกเปนมนุษยเหมือนพระอภัยมณี สามารถอยูอาศัยไดทั้งบนบก
และในน้ํา เปนเด็กที่แข็งแรงและโตเกินอายุจริง รูปรางสมสวน ไวผมยาวรุงรัง ไมมีผมจุก และไมไดปกปนไวที่ผม การแตง
กายของสุดสาครไมไดแตงกายดวยหนังเสือ โดยแตงกายดวยชุดสีขาวเหมือนอยางพราหมณนักบวช หอยลูกประคําไวที่คอ
ซึ่งตรงขามกับลักษณะของสุดสาครในพระอภัยมณีฉบับหอสมุดแหงชาติ และในสื่อนฤมิตอีก 3 ฉบับ และไมไดมีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพเลยแมแตนอย จึงยังคงลักษณะกายภาพลักษณะเดียวทั้งเรื่อง เชนเดียวกับฉบับนิทาน
การตูน และฉบับการตูนแอนิเมชั่น ดังแสดงในภาพ 4
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ภาพ 4 สุดสาครฉบับภาพยนตร
2. ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แสดงออก สุดสาครจะเชื่อฟงคําสั่งสอนของมารดากับพระฤๅษี มีความกลา
หาญ สุดสาครแมวาจะยังเด็ก ตองออกเดินทางตามหาบิดาเพียงลําพัง มีเพียงไมเทาวิเศษและมานิลมังกรเทานั้นเปนสิ่งที่
อยูขางกาย แตก็ไมเคยเกรงกลัวอันตราย มีความเมตตากรุณาและรูจักใหอภัย มีความกตัญูรูคุณ ถึงแมวาสุดสาครไม
เคยพบกับพระอภัยมณีผูเปนบิดามากอน แตดวยความกตัญูของลูกที่มีตอบิดา สุดสาครจึงออกเดินทางตามหาบิดาจน
พบ โดยไมทราบเลยวาระหวางการเดินทางตนจะตองพบกับอุปสรรคอะไรบาง สุดสาครจึงเปนตัวอยางลูกที่ดี
สุดสาครในพระอภัยมณีฉบับหอสมุดแหงชาติเปนตัวประกอบฝายดี แตในสื่อนฤมิตทั้ง 4 ฉบับ สุดสาครจะเปนตัว
ละครเอก มีบทบาทสําคัญ คือ การเปนผูชวยของตัวละครเอกดานการสูรบกับศัตรู เปนตัวละครเด็กที่มีความเกงกลา
สามารถ มีไมเทาจากพระฤๅษีเปนอาวุธคูกาย และมีมานิลมังกรเปนพาหนะแสนวิเศษที่คอยชวยในการสูรบ ลักษณะนิสัย
และพฤติกรรมของสุดสาครนั้นสามารถรับรูผานทางคําพูดของตัวละคร ผานทางการกระทําของตัวละคร และผานทางการ
บรรยายของผูแตง สุดสาครเปนตัวละครที่มีบุคลิกลักษณะคงที่ ไมเปลี่ยนแปลง มีพฤติกรรมเชิงบวกมากกวาเชิงลบ
สอดคลองกับ ลาวัลย นิชรัตน (2537, หนา 146) ที่กลาวไววา
สุนทรภูสรางใหสุดสาครเปนคนนารัก เจียมตัว บทบาทของสุดสาครจึงอยูในลักษณะ สุดสาครออนหวาน
สุดสาครออนเกลาลงเคารพ สุดสาครออนองคลงอภิวาท สุดสาครยอกร กราบ ฯลฯ นอกจากนี้ยังกําหนดใหสุดสาครเปน
ผูเสียสละ บําเพ็ญตนเปนประโยชนตอผูอื่นเสมอ เชน อาสาสูศึกเมืองลังกาที่มารบเมืองผลึก ซึ่งอุปนิสัยลักษณะนี้ไดรับ
การถายทอดมาจากเงือกผูเปนแม เพราะนางเงือกนั้นเปนผูที่มีจิตใจดี และเสียสละทุกรูปแบบ

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษาวิจัยพบวา บทบาทสุดสาครที่ปรากฏในวรรณคดีตนฉบับกับสื่อนฤมิตทั้ง 4 สํานวน มีสวนที่
เหมือนและสวนที่ตาง ดังนี้
1. ลักษณะทางกายสุดสาครในแตละสํานวนมีลักษณะใกลเคียงตามวรรณคดีตนฉบับ คือ ยังคงมีรูปรางหนาตา
เปนมนุษยเหมือนพระอภัยมณีผูเปนบิดา เปนเด็กที่มีลักษณะพิเศษกวาเด็กทั่วไป มีพละกําลังมหาศาล แมเปนเด็กที่อายุยัง
นอ ยแต ก ลับ มี ร า ยกายที่ ค ล ายกั บ เด็ กที่ โ ตแล ว สามารถวิ่ ง เล นได ต ลอดทั้ ง วั น ดว ยความที่ เป น ลู กของนางเงื อ กจึ ง มี
ความสามารถในการวายน้ํา และดําน้ําไดดี
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สุดสาครในวรรณคดีตนฉบับและฉบับภาพยนตรแอนิเมชั่น “สุดสาคร” ของปยุต เงากระจาง สุดสาครก็มีการ
เปลี่ยนแปลงดายกายภาพ นั่นแสดงใหเห็นวา เมื่อเวลาของการดําเนินเรื่องผานไป ทําใหสุดสาครมีการเจริญโตทางดาน
รางกายตามไปดวย ยกเวนอีก 3 สํานวนที่เหลือ แมเวลาการดําเนินเรื่องจะผานไป แตสุดสาครก็ยังมีลักษณะทางกายภาพ
คงเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลง
ในวรรณคดีตนฉบับนั้นไมไดกลาวถึงลักษณะผมของสุดสาคร ซึ่งทั้งฉบับการตูนแอนิเมชั่น “สุดสาคร” ของบริษัท
แฟนตาซีทาวน จํากั ดและฉบับภาพยนตรแอนิเมชั่น “สุดสาคร” ของปยุต เงากระจาง ทั้ง 2 สํา นวนนี้ สุดสาครจะมี
ลักษณะคลายกัน คือจะไวผมจุก และปกปนของพระอภัยมณีที่มอบใหนางเงือกไวบนศีรษะ แตในฉบับนิทานการตูนนั้นจะ
ไวผมยาวและมีจุกดวย สวนฉบับภาพยนตร “สุดสาคร” ของบริษัท โมโน ฟลม จํากัด สุดสาครในฉบับภาพยนตรนั้นจะไว
ผมยาว ไมไวผมจุก ไมปกปน แตจะพกปนที่นางเงือกมอบใหไวขางกายตลอดเวลาแทน
การแตงกายของสุดสาครทุกสํานวนเปนไปในลักษณะเดียวกัน คือเปนดาบสหรือฤๅษีนอยจะแตงกายดวยหนัง
เสือ ยกเวนในภาพยนตร “สุดสาคร” ของบริษัท โมโน ฟลม จํากัด สุดสาครจะแตงกายดวยชุดสีขาวคลายพราหมณเพราะ
ลักษณะของชุดสีขาวของพราหมณตามการรับรูของคนทั่วไปจะแสดงถึงการเปนนักบวชผูทรงศีล
ลักษณะทางกายภาพของสุดสาครในสื่อนฤมิตที่แตกตางไปจากวรรณคดีตนฉบับ สวนหนึ่งไดรับอิทธิพลมาจาก
การสรางตัวละครแบบญี่ปุน เพื่อใหตัวละครสุดสาครดูเปนการตูนแบบแฟนตาซี สอดคลองกับที่ สุพจน อนวัชกชกร
(2545) กลาวไววา “รูปแบบที่เปนไปไดตอการทําการตูนมากที่สุด ก็คือยึดเอาโครงเรื่องใหญและตัวละครไว แตปลอย
ปจจัยอื่น ๆ ในเรื่องพัฒนาอยางอิสระโดยใชแนวการตูนแบบแฟนตาซี ซึ่งรักษาความคิดเดิมเอาไว และสามารถเปดรับ
แนวคิดใหม ๆ” ซึ่งผูสรางลวนตองการใหตัวละครสุดสาครนั้นมีจุดเดน และจุดเดนนี้เปนสิ่งที่แสดงถึงจุดขายของเรื่องชวย
ดึงดูดผูบริโภค ซึ่งสอดคลองกับแนวความตองการของตลาด โดยเฉพาะการตูนแอนิเมชั่นที่มีลักษณะสามมิติ จุดขายจะอยู
ที่ความงามของภาพ รูปแบบการเคลื่อนไหวของภาพการตูนที่ทําใหดูเหมือนมีชีวิตจริง
2. ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่แสดงออกสุดสาครทั้ง 4 สํานวนนั้นมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่เหมือนกับใน
วรรณคดีตนฉบับ คือมีคุณลักษณะเดียวตลอดทั้งเรื่อง
ลัก ษณะนิ สั ยและพฤติ กรรมที่ เด นชั ด และปรากฏในทุ กสํ า นวน ได แ ก มี ค วามกล า หาญชาญชั ย เสี ย สละ มี
ความสามารถในการเรียนรูสูงทําใหมีวิชาความรูในเรื่องตาง ๆ มากมาย เชื่อฟงคําสั่งสอน มีความกตัญูรูคุณตอบิดา
มารดา และผูมีพระคุณ เปนเด็กที่มีจิตใจที่เต็มไปดวยความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ ในภาพรวมแมวาสุดสาครจะมี
ความรูความสามารถเพียงใด ก็ยังคงไวซึ่งความเปนเด็กที่มีนิสัยซุกซน รักการเลนสนุกตามประสาเด็กอยูไมขาด
เหตุที่สุดสาครในสื่อนฤมิตมีลักษณะคงที่ตลอดทั้งเรื่อง อาจอางอิงมาจากแนวคิดการรับรูของเด็ก ตามหลัก
จิตวิทยาของบรูคสกัน และเลวิส (Brooks-Gunn and Lewis) อางอิงใน ชัยพร วิชชาวุธ (2525, หนา 266) ซึ่งสามารถสรุป
พัฒนาการการรับรูลักษณะบุคคลในชวงวัยเด็กไดวา
การรับรูในวัยเด็กเล็กจํากัดอยูในลักษณะของกายภาพ เชน จําแนกลักษณะบุคคลแปลกหนา โดยอาศัย
รูปรางหนาตาและน้ําเสียง จําแนกผูใหญและเด็กออกจากกันโดยอาศัยขนาดของรูปราง จําแนกผูหญิงออกจากผูชาย โดย
อาศัยลักษณะของการแตงกาย ทรงผม และความทุมแหลมของเสียง การรับรูลักษณะกายภาพของบุคคลจะละเอียดมาก
ยิ่งขึ้น เมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น และกอนที่จะพนวัย 6-7 ขวบ การรับรูลักษณะบุคคลอื่นจะจํากัดในลักษณะรูปราง สีผิว
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เสื้อผา ชื่อ ฯลฯ และถาจะรับรูลักษณะทางจิตก็จะจํากัดเพียงคนดี หรือคนไมดีเปนสวนใหญ เมื่อพนวัย 6-7 ขวบไปแลว
การรับรูลักษณะทางจิตก็จะเพิ่มขึ้น
จากแนวคิด ดังกล าว สุ ดสาครจึงจํ าเป นตองมีการเปลี่ย นแปลงใหน อยที่ สุด ทั้ งนี้เพื่ อปองกันการสับสนของ
ผูบริโภค ซึ่งสวนใหญอยูในวัยเด็กชวงอายุตั้งแต 3-12 ป และตรงกับพื้นฐานการรับรูของเด็ก
แมวาสุดสาครในสื่อนฤมิต 4 สํานวนจะเปนสวนที่สรางขึ้นใหม มีการดัดแปลงเนื้อเรื่องเพื่อใหเขากับแนวโนม
ความนิยมในปจจุบัน แตก็ยังคงรักษาเคาโครงเรื่องเดิมไว ไมไดมีการเพิ่มคุณลักษณะพิเศษใหม ๆ ใหแกสุดสาคร เปนเพียง
การเดินตามคุณลักษณะเดิมของสุดสาครที่ปรากฏในวรรณคดีตนฉบับเทานั้น
การสรางสรรควรรณคดีหรือวรรณกรรมในรูปแบบใหม ไมวาจะเปนในรูปแบบของนิทานการตูน การตูนแอนิ
เมชั่น ภาพยนตร หรือในรูปแบบอื่น ๆ ยังคงเคาโครงเรื่อง และลักษณะสําคัญของตัวละครเอาไวอยางครบถวน มีเพียงการ
ดัดแปลงเพียงเล็กนอยเทานั้นเพื่อใหมีความเปนปจจุบัน ไมไดเปนการทําลายสํานวนดั้งเดิมแตอยางใด แตเปนการสงเสริม
ใหบุคคลในยุคสมัยปจจุบันไดเห็นคุณคาของสํานวนดั้งเดิมในรูปแบบใหมที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทยในปจจุบัน ทั้ง
ยังเปนการสืบสานวรรณคดีหรือวรรณกรรมอันทรงคุณคา และเปนที่นิยมในอดีตใหคงอยูสืบตอไปในอนาคต นอกจากนั้น
ยังเปนการสงเสริมใหอยากรับรูเรื่องราวอยางสมบูรณในสํานวนดั้งเดิม และยังเปนการกระตุนใหกลุมคนกลับมาสนใจ
วรรณคดีไทยโบราณอีกครั้ง เปนแนวทางในการรักษาวรรณคดีไว เพราะผูคนในสังคมไดตระหนักถึงคุณคาที่ไดรับจาก
วรรณคดีหรือวรรณกรรมนั่นเอง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากการศึกษาวิจัยทําใหทราบถึงบทบาทของสุดสาครทั้งในวรรณคดีตนฉบับ และในสื่อนฤมิต ซึ่งสามารถนํา
ความรูที่ไดรับมานั้นไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นที่มีการเรียนเรื่อง พระอภัยมณี
2. ผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะหตัวละครอื่น ๆ ในวรรณคดีไทย ทั้งที่
เปนตัวละครเอก และตัวละครประกอบ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาบทบาทของตัวละครในวรรณคดีเรื่องอื่น ไมวาจะเปนเรื่องรามเกียรติ์ ขุนชางขุนแผน อิเหนา ฯลฯ
ซึ่งลวนแลวแตถูกสรางสรรคใหม เพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงและความคงอยูของลักษณะเดนของตัวละครนั้น ๆ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พรสวรรค สุวรรณธาดา ที่คอยแนะนําและเปนที่ปรึกษาในการทําวิจัยครั้งนี้ขอบพระคุณ
ดร.วรวรรธน ศรียาภัย ที่คอยชี้แนะแนวทางในการทําวิจัย ขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาภาษาไทยทุกทานที่คอย
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ขอบพระคุณบุพการี บุคคลอันเปนที่รัก และเพื่อน ๆ สาขาวิชาภาษาไทยที่คอยเปนกําลังใจให
เสมอมา

1253

เอกสารอางอิง
กุห ลาบ มัล ลิก ะมาส.(2535). วรรณคดีวิ จารณ . พิ มพ ครั้ งที่ 8. กรุ งเทพ: ภาควิช าภาษาไทยและภาษาตะวัน ตก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
ชัยพร วิชชาวุธ. (2525). มูลสารจิตวิทยา. กรุงเทพ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เปลื้อง ณ นคร. (2545). ประวัติวรรณคดีไทย. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพ: ไทยวัฒนาพานิช.
ลาวัลย นิชรัตน. (2537). สุนทรภูรอบรูวัฒนธรรม. กรุงเทพ: บพิธการพิมพ.
สํานักหอสมุดแหงชาติ. (2555). พระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแหงชาติ. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพ: ไทยควอลิตี้บุคส.
สุพจน อนวัชกชกร. (2545). พระอภัยมณีซากา. กรุงเทพ: เนชั่นเอ็ดดูเทนเมนท.

1254

ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวเขาสูประชาคม
อาเซียนของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนของ กศน.ตําบลเวียง สังกัดศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพะเยา 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
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บทคัดยอ
การวิ จัย ในครั้ง นี้ มี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ยที่ มี ผ ลต อ การพั ฒ นาการเรีย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อการเตรี ย มตัว เข า สู
ประชาคมอาเซี ยนของนั กศึ กษาระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต นของ กศน.ตํา บลเวี ยงสัง กัดศู นย การศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 โดยประชากรที่ใชใน
การศึกษาคือ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 49 คน ในการวิจัยครั้งนี้มุงจะศึกษาปจจัย 5 ดานไดแก ดานตัว
ผูเรียน ดานครูผูสอน ดานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานหลักสูตรสถานศึกษา และดานบริบทและ
สิ่งแวดลอม เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานตัวผูเรียนมีคาเฉลี่ยที่ 4.87 และปจจัยดานครูผูสอนมีคาเฉลี่ย 4.79 มีผลตอการ
เรียนรูภาษาอังกฤษอยูในระดับมากที่สุด ปจจัยดานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีคาเฉลี่ย4.44 อยูในระดับ
มาก ดานหลักสูตรสถานศึกษามีคาเฉลี่ย 4.43 อยูในระดับมาก และดานบริบทและสิ่งแวดลอมคาเฉลี่ย 4.47 มีผลตอการ
พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับมาก จากขอมูลการสัมภาษณพบวาปจจัยดานผูเรียนเปนปจจัยที่สงผล
ตอการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุดคือ กลาวคือการที่นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษสงผลใหนักศึกษา
ตองการพัฒนาตนเองและเกิดการเรียนรูนอกหองเรียน มีการตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทภาษาอังกฤษในโลกยุค
ปจจุบัน ดานปจจัยครูผูสอน พบวาครูผูสอนมีอิทธิพลตอการเรียนรูภาษาอังกฤษและมีบทบาทในการชวยกระตุนใหเกิด
การเรียนรู ครูตองมีเทคนิคและวิธีการจูงใจจึงจะทําใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น สวนปจจัย
1
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ดานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวาปจจุบันสื่อประเภทคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเขามามีอิทธิพลตอ
การพั ฒ นาภาษาอั ง กฤษมากที่ สุ ด โดยเฉพาะสื่ อ อิ น เทอร เนตซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาสามารถใช ใ นการพั ฒ นาภาษาอั ง กฤษได
ตลอดเวลา การที่จะสงเสริมใหมีการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นนั้นผูที่เกี่ยวของตองรวมกันสรางความตระหนัก
ถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ
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
ทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม ทุ ก ภาคส ว นกํ า ลั ง ตื่ น ตั ว ในการเตรี ย มตั ว ในการเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สํานักงาน กศน.)เปนอีกหนวยงาน
หนึ่งที่มีการเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน และเพื่อเปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ เพื่อที่จะใหสอดคลองกับภาวะสถานการณปจจุบันหรือในอนาคตตอไป การศึกษาจึงตองเดินหนาสูการสราง
การพัฒนา เตรียมความพรอมใหสอดคลองกับสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปนผลจากการปฏิวัติ
ดานดิจิทัล (Digital Revolution) และความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ทําใหโลกทั้งโลก
1256

เชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว จึงจําเปนตองสรางและพัฒนาใหคนเปนทรัพยากรมนุษย ที่มีความสามารถ มี
ทักษะ ความถนัด ความชํานาญ และพัฒ นาศัก ยภาพในการสื่อสารของคนในประเทศไทยเพื่ อเตรี ยมตัว ในการเขา สู
ประชาคมอาเซียน ภาษากลางที่ถูกกําหนดใหใชในการสื่อสารคือภาษาอังกฤษ ซึ่งนับเปนภาษาสากลและมีการใชอยาง
แพรหลาย และสถานการณเชนนี้ยอมสงผลกระทบตอระบบการศึกษาของไทย ซึ่งปจจุบันนักศึกษากศน.มีผลการเรียนต่ํา
ในรายวิชาภาษาอังกฤษและไมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติได เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษากศน.ใหมี
ศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษและสถานประกอบการตางๆยอมตองการบุคคลที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษ นักศึกษา
จึ ง ต อ งมี ก ารเตรี ย มตั ว มี ก ารปรั บ ตั ว และเตรี ย มการเพื่ อ ให ต นเองมี ค วามพร อ มรั บ มื อ กั บ สถานการณ ใ นอนาคต
(ยุทธศาสตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียนของสํานักงานกศน.,2555)
กศน.ตําบลเวียง เปนหนวยงานในสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพะเยา
มีฐานะเปนหนวยจัดกิจกรรม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนแหลงจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนและการสรางสังคมแหงการเรียนรูในชุมชน เปนแหลงที่รวบรวมขอมูลขาวสารตางๆของ
ชุมชน เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร ขอมูลทางดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตรชุมชน ขอมูลทางดานเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การศึกษา สาธารณสุข และใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการเรียนรูอื่นๆ การศึกษานอก
ระบบเปนกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม เปนหลักสูตรที่เหมาะสมกับความตองการสอดคลองกับสภาพปญหาของ
บุคคลที่อยูนอกระบบโรงเรียนเพื่อใหผูเรียนสามารถปรับตัวอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และในการที่
ประเทศไทยจะต อ งเตรี ย มตั ว ในการเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย นจึ ง ต อ งมี ก ารสร า งความตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของ
ภาษาอังกฤษในการใชเพื่อการสื่อสาร และสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและยังเปนการสงเสริมการรู
หนังสือของนักศึกษากศน.และประชาชนทั่วไป
กศน.ตําบลเวียงจึงไดมีการดําเนินงานตามแผนและโครงการตามยุทธศาสตรและจุดเนนของสํานักงาน กศน.ใน
การเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนโดยมีโครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาและกลุมอาชีพ
ตา งๆที่ส นใจตามแต รูป แบบและความต องการของผู เรี ยน เชน กลุม แมค า กลุ มผู สูง อายุ กลุม ผูนํ าท องถิ่น และกลุ ม
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูมุมอาเซียนศึกษาสูตําบล อยางไรก็
ตามจากขอมูลของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพะเยา(2556) พบวานักศึกษากศน.
ตําบลเวียงบางสวนมีความสนใจในการเรียนรูภาษาอังกฤษแตขาดพื้นฐานความรูและความตระหนักถึงความสําคัญของ
การเรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนของ กศน.ตําบลเวียง สังกัดศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจําภาคเรียนที่2 ปการศึกษา 2556 เพื่อนําผล
การศึกษา มาใชในการ วางแผน และพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวเขาสูประชาคม
อาเซียนของ กศน.ตําบลเวียง ใหมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตอผูเรียนผูรับบริการ และนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
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วัตถุประสงคในการศึกษา
การวิจัย เรื่อ งการศึ กษาปจ จัยที่ มีผลตอการพัฒนาการเรียนภาษาอั งกฤษในการรองรับ การเข าสูป ระชาคม
อาเซียนของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนที่2 ปการศึกษา 2556 ของ กศน.ตําบลเวียง อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษในการเตรียม
ตัวรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษในการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 ของ กศน.ตําบลเวียง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา ทั้งหมด 5 ดาน ไดแก ดานตัวผูเรียน ดานครูผูสอน ดานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานหลักสูตร
สถานศึกษา และดานบริบทและสิ่งแวดลอม ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประจํา
ภาคเรียนที่2 ปการศึกษา 2556 ของกศน.ตําบลเวียง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จํานวน 49 คน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรที่ใชในการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ คือนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนของกศน.ตําบล
เวียง จํานวน 49 คน ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณไปสอบถามกลุมประชากรคือนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ภาคเรีย นที่ 2 ป การศึก ษา 2556 ของ กศน.ตํา บลเวีย ง สัง กัด ศูนย การศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัย อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
เครื่องมือในการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดใหงานวิจัยชิ้นนี้เปนการศึกษากรณีศึกษา(Case Study) ศึกษาเฉพาะบริบทของกศน.ตําบลเวียง
สังกัดศู นยการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยอํ าเภอเมืองพะเยา ใช ระเบี ยบวิธี วิจัยการวิจั ยเชิง สํารวจ
(Survey Research) โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 วิธี
1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปของการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใช
แบบสอบถาม ปลายปด (Close-Ended Form) ซึ่งเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการเรียนรูดาน
ภาษาอังกฤษในการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนที่2 ปการศึกษา
2556 ของ กศน.ตําบลเวียง สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
จํานวน 30 ขอ มีลักษณะเปน มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปของการสัมภาษณ (Interview) และการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) เพื่อใชในการยืนยันขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อใหไดขอเท็จจริง และใชในการอภิปราย
ผลการวิจัยที่กลาวมาแลวใหมีความชัดเจนและมีความถูกตองมากยิ่งขึ้นเนนการแสดงความคิดเห็นของผูถูกสัมภาษณ
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1.การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม
ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนของกศน.ตําบลเวียงสังกัดศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จํานวน 49 คน และเก็บรวบรวมดวยตนเองจากนั้น
นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาทําการวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป(SPSS)
2.การเก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณ
ผูวิจัยไดใชแนวคําถามที่สรุปประเด็นมาจากแบบสอบถาม และสัมภาษณนักศึกษา จํานวน 25 คน ตามประเด็น
ตางๆที่ถูกกําหนดไว เพื่อใหไดคําตอบที่ตรงตามวัตถุประสงคงานวิจัย หลังจากที่ดําเนินการสัมภาษณเสร็จสิ้น ผูวิจัยไดทํา
การจั ดแยกข อมู ล ตามข อ คํ าถามในแบบสั มภาษณ ตี ค วาม และสรุ ป ในแต ล ะประเด็น และวิ เคราะห เนื้ อหา (Content
Analysis)

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษในการ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนที่2 ปการศึกษา 2556 ของ กศน.
ตําบลเวียงสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบวาปจจัยดานตัว
ผูเรียน มีผลตอการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุด และเมื่อพิจารณาประเด็นยอย พบวาการที่ผูเรียนมีทัศนคติที่ดี
ตอภาษาอังกฤษมีผลตอการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษของตัวผูเรียนคิดเปนรอยละ51.02 จากผลการวิจัยยังพบวา
ป จ จั ย ด า นครู ผู ส อนที่ มี ผ ลต อ การเรี ย นรู ภ าษาอั ง กฤษอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด โดยครู ผู ส อนมี อิ ท ธิ พ ลต อ การเรี ย นรู
ภาษาอังกฤษคิดเปนรอยละ 57.14 และครูผูสอนตองมีเทคนิคและวิธีการจูงใจจึงจะทําใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาการเรียน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น สวนปจจัยดานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวาปจจุบันสื่อประเภทคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีเขามามีอิทธิพลตอการพัฒนาภาษาอังกฤษมากที่สุดคิดเปนรอยละ 48.97 ดานหลักสูตรสถานศึกษาพบวา
สามารถนําความรูในวิชาบังคับและวิชาเลือกไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันเพื่อเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนคิดเปน
รอยละ 42.85 ดานบริบทและสิ่งแวดลอมบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมคิดเปนรอยละ 40.81 ทําให
เกิดการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
2. ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณในหัวขอปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษในการ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนที่2 ปการศึกษา 2556 ของ กศน.
ตําบลเวียง สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผูใหสัมภาษณสวน
ใหญมีความเห็นวาตัวนักศึกษาตองมีความชอบหรือมีทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษจะสงผลใหตัวนักศึกษามีความตองการที่
จะพัฒนาตนเองและเกิดการตอยอดความรูโดยการศึกษาความรูเพิ่มเติมนอกหองเรียนและหมั่นฝกฝนจนเกิดความ
ชํานาญในภาษาอังกฤษซึ่งความรูนอกหองเรียนนั้นมีอยูมากมาย สามารถเรียนรูจากอินเทอรเนตไดตลอดเวลา และครูก็
เปนสวนสําคัญที่เปนคนชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรูและมีวิธีการที่สนุกสนานและจูงใจใหเกิดการเรียนและการพัฒนา
ความรูดานภาษาอังกฤษ และตัวครูผูสอนตองมีความรูและเชี่ยวชาญในดานภาษาอังกฤษ มีการเรียนรูเพิ่มเติมหาเทคนิค
และนวัตกรรมใหมๆเพื่อนํามาใชพัฒนาการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ ในทางกลับกันดานที่เปนปญหาและอุปสรรคก็
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คือตัวนักศึกษาที่มีทัศนคติที่ไมดีตอภาษาอังกฤษ และยังไมตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษทั้งในปจจุบันและใน
อนาคตที่ ต องเตรี ย มตั วสํ า หรั บ การอยู ร ว มกั น ในประชาคมอาเซี ย น และขาดสื่ ออุ ป กรณ เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาที่
เหมาะสมและดึงดูดความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปจจัยที่หนุนเสริมใหมีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นคือ
ทุกคนทุกภาคสวนทุกหนวยงานตองรวมกันสรางความตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษไมวาจะเปนตัวนักศึกษา
ครอบครัว ครูและสถานศึกษาในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลของการวิเคราะหขอมูลทั้งจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณสามารถสรุปไดวา ปจจัยที่มีผลตอการ
พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษในการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา 2556 ของ กศน.ตําบลเวียงสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพะเยา
จังหวัด พะเยา พบวาปจ จัยดา นตัวผู เรียน และด านครู ผูสอนอยูในระดับ มากที่สุ ด ซึ่ง สอดคลองกั บแนวคิดของไคลน
(1990)ที่กลาววาการมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สองเปนสิ่งสําคัญในการที่จะประสบความสําเร็จใน
การเรียนรูภาษาที่สอง ซึ่งจะสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองนอกหองเรียนและนําไปฝกฝนอยางสม่ําเสมอ
และยังสอดคลองกับความเห็นของธีราภรณ พลายเล็ก(2554)ที่พบวา ปจจัยดานผูเรียนมีผลตอความสามารถในการพูด
ภาษาอั ง กฤษ คื อ วิ ธี ก ารเรี ย นและลั ก ษณะนิ สั ย ในการใช ภ าษาอั ง กฤษ นอกจากนี้ การที่ ผู เ รี ย นมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ
ภาษาอัง กฤษและตระหนั กถึงความสําคัญ ของภาษาอังกฤษสงผลใหเกิดการพัฒนาการเรีย นภาษาอังกฤษ และดา น
ครูผูสอนตองมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและมีเทคนิคในการจูงใจ สวนดานบริบทและสิ่งแวดลอมการ
สนับสนุนสงเสริมการเรียนของครอบครัวที่คอยชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรูภาษาอังกฤษซึ่งตรงกับแนวคิดของการดเนอร
(1973) ที่ไดกลาวไววาปจจัยดานครอบครัวมีสวนชวยใหประสบผลสําเร็จในการเรียนรูภาษา นอกจากนี้ยังมีการใชสื่อ
เทคโนโลยีและการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนไดอยางเหมาะสม
โดยผลของการวิจัยในครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนขอมูลในการจัดโครงการพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษ
ของ กศน.ตําบลเวี ยงตอไป เชน จัดค ายพั ฒนาทัก ษะวิ ชาการในวิ ชาภาษาอัง กฤษในทุกภาคเรีย นเพื่ อเปนการพั ฒนา
ความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา สวนในดานของการพัฒนาครูผูสอนนั้น กศน.ตําบลเวียงควรตองมีการ
สงเสริมใหเขารับการพัฒนาตนเองดานภาษาอังกฤษและอาเซียนตามแผนพัฒนาและโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองพะเยา
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดกิจกรรมคายพัฒนาทักษะความรูวิชาภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาในทุก ๆ ภาคเรียนและมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
2. ควรมีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับบริบทการเขาสูประชาคมอาเซียน
3. จัดหาสื่อและจัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหมีความเหมาะสมตอการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพิ่มเติม เพื่อใหไดผลการวิจัยที่ครอบคลุม
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2. ควรมีการศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการพัฒนาทักษะดานตางๆในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาเชน
ทักษะในการพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ ในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน
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การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ที่ไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา
และขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรอง ปรับปรุง ดวยความเอาใจใส เพื่อใหการศึกษาคนควาดวยตนเอง
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทาน ที่ไดใหความรูในเรื่องการศึกษาคนควาดวยตนเองและเจาหนาที่ผู
ประสานงานทุกทานที่ไดใหความสะดวกในการทํางานจนประสบผลสําเร็จ ขอขอบพระคุณ คณะผูบริหาร คณะครู กศน.
ตําบล สังกัด สํานักงานสง เสริม การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยาทุ กทาน ที่คอยใหการ
สนับสนุน ใหคําแนะนําในการทํางานจนประสบผลสําเร็จ ขอขอบพระคุณ นักศึกษาของ กศน.ตําบลเวียง อําเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา ทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหแกผูวิจัย
ทายสุดนี้ คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ ผูวิจัยขอมอบแดบุพการีของผูวิจัย
และบูรพคณาจารยทุกทานที่ไดอบรม สั่งสอน ใหความรูกับผูวิจัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลําปาง กลุมประชากรคือ ครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4-6) กลุมเครือขายกัลยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลําปาง จํานวน 6
คน โดยการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสัมภาษณ และแบบสังเกตการสอน วิเคราะหขอมูลโดย
ใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
ผลการศึกษาขอมูลจากการสังเกตการสอน พบวา ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใชรูปแบบการสอนแบบ
บรรยายมากที่สุดโดยใชทั้งการบรรยายที่เปนแบบนิรนัยและอุปนัย แบบนิรนัยคือเริ่มจากอธิบายกฎเกณฑและการใช ฝก
ปฏิบัติดวยการทําแบบฝกหัด สวนการบรรยายที่เปนแบบอุปนัยคือเริ่มจากการยกตัวอยางประโยคที่หลากหลายเพื่อสรุป
เปนกฎเกณฑ ฝกปฏิบัติดวยการทําแบบฝกหัด ทั้งสองแบบครูเปนผูตรวจสอบความถูกตอง แกไขและอธิบายเพิ่มเติม
รูปแบบการสอนไวยากรณที่ใชมากรองลงมาคือการสอนแบบนําเสนอเปนกลุม ขอมูลจากการสัมภาษณ พบวา 1) การ
สอนไวยากรณภาษาอังกฤษเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ่งแกนักเรียน 2) นักเรียนตองเรียนรูไวยากรณภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาโดยเฉพาะทักษะการอานและทักษะการเขียน 3) รูปแบบการสอนอื่นที่ใชสําหรับสอนไวยากรณ
ไดแกการแสดงบทบาทสมมุติ การนําเสนอเปนกลุม การสอนดวยเพลง การสอบแบบโครงงาน การสอนแบบจิ๊กซอ 4) การ
สอนแบบบรรยายเปนรูปแบบการสอนไวยากรณที่ถูกใชบอยที่สุด 5) การสอนแบบบรรยายชวยใหนักเรียนเกิดความรูความ
จํารูปแบบภาษา พัฒนาทักษะการอานและเขียนใหดีขึ้น 6) การสอนนักเรียนตางหองเรียนกันรูปแบบการสอนไมแตก
ตางกัน แตตางกันที่ความละเอียดของการบรรยาย ความยากงายของแบบฝกหัด 7) การสอนเนื้อหาไวยากรณที่ตางกัน
รูปแบบการสอนสวนใหญยังใชแบบบรรยาย แตแบบฝกหัดมีความหลากหลากมากขึ้น 8) ปญหาการสอนไวยากรณที่พบ
มากที่สุดคือดานนักเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานความรู 9) การแกปญหาที่ใชคือการทบทวนความรูเดิมเพื่อเชื่อมโยงสูความรูใหม
1
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การเนนย้ําการตั้งคําถาม การใชใบความรู การทองจํา การคัด การทําแบบฝกหัด (Drill)ใหมากขึ้น 10) ความสําเร็จของการ
สอนไวยากรณคือนักเรียนสามารถนําความรูไวยากรณไปใชไดจริงทั้ง 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 การเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่องจาก
เปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และใหผูเรียนตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมอง ของสังคมโลก
นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเอง และผูอื่นดีขึ้น เรียนรูและ
เขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองมี
เจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได รวมทั้งเขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดงาย
และกวางขึ้นและมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต ซึ่งภาษาตางประเทศที่เปนสาระการเรียนรูพื้นฐานซึ่งกําหนดใหผูเรียนเรียน
ตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคือภาษาอังกฤษ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 1)
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยทั่วไปนั้นมุงเนนการฝกทักษะทั้งสี่ ไดแก การฟง การพูด การอานและการ
เขียนแตเนื่องจากภาษานั้นมีองคประกอบที่สําคัญอยู 3 ประการ คือ หนวยเสียง คําศัพทและโครงสรางไวยากรณ ซึ่ง
Chomsky (1966 อางถึงใน อัจฉรา วงศโสธร, 2539) ไดเสนอแนวคิดทางภาษาไววาทุกภาษามีระบบของตนเอง นั่นก็คือ มี
ไวยากรณเปนแกนของภาษา ถาปราศจากกฎตางๆ ที่ทุกคนมีอยูในตัวแลว มนุษยก็ไมสามารถเขาใจภาษาได แตการเรียน
การสอนไวยากรณก็ยังคงตองสอดแทรกไปในบทเรียนหรือเจาะจงสอนไวยากรณโดยตรงก็ยังคงมีอยูไมนอย ทั้งนี้เพราะวา
ไวยากรณเปนองคประกอบรวมที่สําคัญยิ่งในการเรียนภาษา ซึ่งก็คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียนอยางแยก
จากกันไมไดเลย ผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศจะไมประสบความสําเร็จในการที่จะเขาใจและสื่อความหมายใน
ระดับสูงได ถาผูเรียนนั้นขาดความรูความเขาใจโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ ไวยากรณเปรียบเหมือนเปนจราจร
สัญลักษณและกฎเกณฑตาง ๆ ชวยใหผูเรียนทราบเสนทางที่ถูกตองและสามารถควบคุมความกาวหนาทางภาษาของ
ตนเอง สงผลใหผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดสามารถใชภาษาไดอยางถูกตอง ซึ่ง
สอดคลองกับ นิธิดา อดิภัทรนันท (2554, หนา1) ไดกลาววา การเรียนไวยากรณ เปนสิ่งสําคัญเพราะไวยากรณเปนตัวนํา
ที่สําคัญไปสูการเรียนรู การเรียนไวยากรณจะชวยใหบุคคลคิดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากไวยากรณเปนตัวสะทอน
ความคิด ทั้งยังชวยใหบุคคลมีความสามารถทางภาษาไดอยางรวดเร็ว และเพิ่มพูนความสามารถในการใชภาษาทางดาน
การพูดและการเขียนใหเปนไปอยางเปนระบบ และทําใหบุคคลกลายเปนผูพูด ผูฟง ผูอานและเขียนที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
การสอนไวยากรณในอดีตใชวิธีการสอนแบบดั้งเดิมซึ่งเปนวิธีการสอนที่เนนกฎเกณฑทางภาษาตองอาศัยการ
ทองจํา (Brown 2001, หนา 18) ซึ่งวิธีการสอนแบบนี้ไมเนนการนําภาษามาใชในชีวิตประจําวันซึ่งอาจทําใหผูเรียนเกิด
ความเบื่อหนายเนื่องจากจะตองทองจําคําศัพท และโครงสรางทางภาษามากเกิ นไป (กุสุมา ล านุย, 2538, หนา 5)
ซึ่งสอดคลองกับขอสรุปของวารุณี จันทรานุวัฒน (2540, หนา 121) ที่กลาววา แมผูเรียนจะไดเรียนภาษาอังกฤษมาเปน
เวลาเกือบสิบปหรือมากกวานั้นก็ตาม แตยังไมสามารถใชภาษาที่เรียนมานั้นสื่อความหมายใหเปนที่เขาใจได เพราะผูเรียน
มีความกังวลในดานการใชไวยากรณ ดังนั้นการใชกิจกรรมในการสอนไวยากรณที่ไมเหมาะสม กิจกรรมที่ใชฝกไวยากรณ
เนนการสอนไวยากรณมากเกินไปทําใหการใชภาษาไมเหมาะสมที่จะใชในสถานการณจริง และการฝกไวยากรณมีความ
ยากเกินไปไมชัดเจนในเรื่องรูปแบบและการใชภาษาซึ่งทําใหผูเรียนไมสนใจบทเรียน (Petrowitz. 1997, p. 201, Nunan.
1998, p. 102)
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จากปญหาการสอนดวยวิธีการแบบดังเดิมดังกลาว มีนักวิจัยใหความสําคัญในเรื่องนี้ และแนะนําการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางมากขึ้น ดังที่ Tudor (1996, p.229) ชี้ใหเห็นวา การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สามารถชวยใหผูเรียนมีบทบาทในการมีสวนรวมและกระตือรือรนในกระบวนการเรียนรูของพวกเขาเอง ผูเรียนจะสามารถ
พัฒนากลวิธีการเรียนรูภาษาดวย สอดคลองกับ วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542, หนา 240) ไดกลาวถึงความสําคัญของ
กิจกรรมการเรียนการสอนวา การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผูสอนจําเปนตองใชทักษะการสอน เทคนิคการ
สอน วิธีการสอน หรือรูปแบบการสอนไดอยางคลองตัว กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการรวบรวมกลยุทธทั้งมวลมา
เลือกใชอยางมีการสลับปรับเปลี่ยน ทําใหผูเรียนมีความสนใจ ติดตามการเรียนรูและมีผลสืบเนื่องถึงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
ดวย นอกจากนี้ Finocchiaro (1989, p.22) ยังกลาววาลักษณะของครูผูสอนภาษาอังกฤษที่ดีควรใหความสนใจศึกษา
เกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนใหมๆ เพื่อนํามาปรับใชใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากแนวคิดขางตนจะเห็นไดวา ผูสอน มีความสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเลือกใชเทคนิคการ
สอนหรื อ รู ป แบบการสอนให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง จากงานวิ จั ย ที่ ผ า นมายั ง พบว า ตั ว แปรด า นผู ส อน ในด า น อายุ
ประสบการณการสอน วุฒิการศึกษา มีผลตอความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนอีกดวย ดังเชน งานวิจัยของ
พัทธนันท นิลพัฒน (2543, 2-3 อางอิงจาก พิทักษ นิลนพคุณ, 2539, Dunkin& Biddle, 1977, Bloom, 1976 และสําเริง
บุญเรืองรัตน, 2522) พบวา ตัวแปรสําคัญที่สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในดานผูสอน มีองคประกอบ
ไดแก อายุ เพศ เจตคติ ประสบการณการเขารับการอบรม และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึง Harnisscfeger
& Wiley (1978, p.224) กลาววา ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเรียนโดยทั่วไปในดานครูผูสอน ไดแก ภูมิหลังของครูผูสอน
ประกอบดวยภูมิหลังทางครอบครัวและสังคม อายุ เพศ ระดับการศึกษา นอกจากนี้ ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2530, หนา 38) ไดศึกษางานวิจัยจํานวน 50 เรื่อง แลวสรุปตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเรียนโดยทั่วไปในดานที่เกี่ยวกับผูสอน ไดแก วุฒิ
และประสบการณการสอน ทัศนะของครูตอนักเรียน การใชเวลาของครูและเทคนิคการสอน
กลุมเครือขายกัลยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 35 ลําปาง ประกอบดวยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ทั้งหมด 6 โรงเรียน เปนโรงเรียน ขนาดใหญพิเศษ 1 โรงเรียน ขนาดกลาง 1 โรงเรียน และขนาดเล็ก 4 โรงเรียน ครูผูสอน
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกตอนปลายมีจํานวนทั้งสิ้น 6 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งจําแนกตามเพศชาย
มีจํานวน 1 คนและเพศหญิง มีจํานวน 5 คน วุฒิการศึกษา ปริญญาโท มีจํานวน 3 คน ปริญญาตรี มีจํานวน 3 คน
วิทยฐานะชํานาญการ(คศ.2) มีจํานวน 1 คนและวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ(คศ.3) มีจํานวน 5 คน
จากตัวแปรที่เกี่ยวกับครูผูสอนภาษาอังกฤษรายวิชาพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขางตน ผูศึกษา
จึงเกิดความสนใจวาครูผูสอนแตละคนที่เปนกลุมประชากรของการศึกษาในครั้งนี้ จะมีการใชรูปแบบการสอนไวยากรณ
ภาษาอังกฤษอยางไรบาง และตัวแปรของครู เชน อายุ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะทางการสอน ประสบการณหรือตัวแปร
อื่นๆที่พบหลังจากไดสัมภาษณครูผูสอน มีผลตอการเลือกรูปแบบการสอนหรือไม รูปแบบการสอนที่ใชมีแบบใดบาง ผลที่
เกิดกับนักเรียนเปนอยางไร เพื่อนําไปปรับใชในการสอนตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อสํารวจรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเครือขาย
กัลยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลําปาง
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาแบบผสมผสาน (mixed method) เพื่อศึกษารูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ
ของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้คือครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุมเครือขายกัลยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ลําปาง จํานวน 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนเขลางคนคร โรงเรียนลําปางกัลยาณี โรงเรียนหางฉัตรวิทยา โรงเรียนแมสัน
วิทยา โรงเรียนโปงหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนปงแสนทองวิทยา จํานวน 6 คน ซึ่งใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(purposive random sampling) ระยะเวลาในการเก็บขอมูลคือภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 วิธีการเก็บขอมูลคือใชวิธี
สังเกตการสอนของครูคนละ 2 ครั้ง และใชการสัมภาษณหลังการสังเกตการสอนครั้งที่ 2 โดยผูศึกษาเก็บขอมูลดวยตนเอง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้
1. แบบสังเกตการสอนรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. แบบสัมภาษณรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบงออกเปน 2
สวน สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลทั่วไป จํานวน 8 ขอ สวนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับรูปแบบการสอนไวยากรณ
ภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 11 ขอ

ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเครือขายกัลยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลําปางในครั้งนี้ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูล และเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 80 เปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 51-60 ป วุฒิการศึกษา
มีจํานวนเทากันทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเฉลี่ยรอยละ 50 ระบุสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สวนใหญรอยละ 50
ไมระบุวิชาโท ครูรอยละ 80 ไดรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (คศ.3) โดยมีประสบการณการสอนภาษาอังกฤษมากกวา
20 ป คิดเปนรอยละ 100 จํานวนชั่วโมงที่สอนตอสัปดาหอยูระหวาง 12-18 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 100 มีประสบการณใน
การพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพดานการสอนภาษาอังกฤษดวยการเขารวมสัมมนาวิชาการและ/หรือเขารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 30 และรอยละ 100 ไดรับมอบหมายใหทํางานพิเศษมากกวา 1 งาน
2. ขอมูลเกี่ยวกับการสังเกตรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขอมูลจากการสังเกตรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวนสอง
ครั้งตอครู 1 คน พบวา การสอนทั้งสองครั้งของครูสวนใหญรอยละ 50 ใชรูปแบบการสอนแบบบรรยายที่เปน แบบนิรนัย
โดยผูสอนมักเริ่มตนการสอนดวยการแจงเรื่องที่จะสอน บรรยายเนื้อหาที่เตรียมมา ไดแก กฎเกณฑหรือรูปแบบไวยากรณ
รวมถึงการใช จากนั้นใหนักเรียนฝกปฏิบัติการใชกฎเกณฑหรือรูปแบบภาษาดวยการทําแบบฝกหัดที่หลากหลาย เชน การ
ตอบคําถาม การสรางประโยค การจับคู การเติมคํา การเรียงลําดับ สวนใหญเปนทักษะการเขียน และครูตรวจสอบความ
ถูกตองและแกไขดวยการอธิบายเพิ่มเติม มีการสรุปเนื้อหาอีกครั้งหลังการฝกปฏิบัติ
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รูปแบบการสอนอันดับรองลงมาที่ครูใชรอยละ 33 คือการบรรยายที่เปนแบบอุปนัย นั่นคือ เริ่มตนดวยการ
ยกตัวอยางประโยคในสถานการณที่หลากหลาย ตั้งคําถามใหฝกคิดและตอบคําถาม จากนั้นใหนักเรียนวิเคราะหและ
สัง เกตโครงสรา งของประโยคเพื่ อสรุ ปเปน กฎเกณฑ ร วมถึง การใชไ วยากรณ และฝ กปฏิ บัติ ด วยการทํา แบบฝ กหั ด ที่
หลากหลายทั้งดานการพูดและการเขียนโดยครูเปนผูตรวจสอบความถูกตองและแกไขใหหากเกิดขอผิดพลาด มีการสรุป
เนื้อหาอีกครั้งหลังการฝกปฏิบัติ
นอกจากนี้ครูรอยละ 17 ใชรูปแบบการสอนแบบใหนักเรียนทําการศึกษาคนควาเปนกลุมและนําเสนอผลงานโดย
ครูมอบหมายใหนักเรียนแบงกลุมและศึกษาคนควาเนื้อหาไวยากรณที่ครูกําหนด ในเรื่องรูปแบบหรือกฎเกณฑไวยากรณ
การนําไปใช ตัวอยางประโยค และพูดนําเสนอหนาชั้นเรียนโดยใชโปรแกรม Power Point ครูซักถามเพื่อตรวจสอบความรู
ความเขาใจและอธิบายเพิ่มเติม
3. ขอมูลจากการสัมภาษณรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จากการสัมภาษณความคิดเห็นของครูที่มีตอการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ พบวา ครูสวนใหญรอยละ 67
มีความคิดเห็นวาการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งแกนักเรียน เพราะนักเรียนสามารถ
นําความรูไวยากรณไปใชในการสื่อสารไดทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอานและการเขียน โดยครูตองสอนการใช
ไวยากรณใหถูกตองและสอนใหครอบคลุมเนื้อหาไวยากรณตามที่หลักสูตรกําหนดและสอนอยางตอเนื่องมาในแตละ
ระดับชั้นเพื่อสรางพื้นฐานความรูแกนักเรียนเมื่อเรียนในระดับที่สูงขึ้น
แตยังพบวาครูรอยละ 33 แสดงความคิดเห็นตอการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษนั้นวาเปนเนื้อหาที่ยากที่
จะสอนใหนักเรียนเขาใจ เพราะไวยากรณเปนเรื่องของกฎเกณฑที่ตองใชใหถูกตองในการสื่อสารโดยเฉพาะทักษะการพูด
และทักษะการเขียน อีกทั้งนักเรียนไมใหความสนใจเรียนเพราะคิดวาเปนเรื่องที่ยาก
ขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญของไวยากรณภาษาอังกฤษที่มีตอนักเรียน พบวา ครูสวนใหญมีความคิดเห็นวา
ความรูเรื่องไวยากรณภาษาอังกฤษเปนเรื่องสําคัญและจําเปนที่นักเรียนตองเรียนรูการใชไวยากรณอยางถูกตองเพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะการสงสาร (Productive skills) คือทักษะการพูดและการเขียน และจําเปนสําหรับ
การทดสอบอีกดวย
จากขอมูลประสบการณของครูเกี่ยวกับการใชรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ พบวา ครูรอยละ 100
เลือกใชรูปแบบการสอนอื่นๆนอกเหนือจากการสอนแบบบรรยาย ไดแก การแสดงบทบาทสมมุติ การนําเสนอเปนกลุม
การสอนดวยเพลง การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบจิ๊กซอ
สวนรูปแบบการสอนไวยากรณที่ครูเลือกใชบอย พบวา ครูสวนใหญรอยละ 67 เลือกใชการสอนแบบบรรยาย
โดยเริ่มจากการยกตัวอยางประโยคที่หลากหลาย และสรุปเปนกฎเกณฑ หรืออธิบายกฎเกณฑกอนและตามดวยการ
ยกตัวอยางที่หลากหลาย ขั้นฝกปฏิบัติใชการทําแบบฝกหัด ฝกทบทวน สวนรูปแบบการสอนที่ครูเลือกใชรองลงมารอยละ
33 คือการแสดงบทบาทสมมุติ และการแสดงละครสั้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนั้น พบวา การใชรูปแบบการสอนแบบ
บรรยายทําใหนักเรียนมีความรูในเรื่องรูปแบบภาษาในดานความรูความจํา สามารถนําความรูไปใชในการอานและการ
เขียนไดดีขึ้น สวนการสอนโดยใชกิจกรรม ไดแกการแสดงบทบาทสมมุติและการแสดงละครสั้นนั้นชวยพัฒนานักเรียนใน
การฝกใชรูปแบบภาษาในสถานการณจริงซึ่งชวยใหนักเรียนจดจําไดดีขึ้น และยังพบวาจํานวนคาบสอนและเนื้อหามีผลตอ
การเลือกรูปแบบการสอนดวย
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และในประเด็นที่ครูสอนนักเรียนหลายหองเรียนจะมีการเลือกรูปแบบการสอนไวยากรณที่แตกตางกันหรือไม
พบวา ครูรอยละ 100 เลือกใชรูปแบบการสอนที่ไมแตกตางกัน คือใชแบบบรรยาย แตมีการบรรยายที่แตกตางกันในเรื่อง
ความละเอียดเชิงลึกของเนื้อหาและการยกตัวอยาง เนื่องจากนักเรียนแตละหองเรียนมีความแตกตางกันในเรื่องพื้ น
ฐานความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษ รวมถึงความรูดานคําศัพทมีผลอยางมากตอการฝกทักษะการอานและการเขียน
นอกจากนี้ยังพบวาถาหากครูสอนเนื้อหาไวยากรณที่แตกตางกัน ครูรอยละ 100 จะเลือกใชรูปแบบการสอน
ไวยากรณภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน คือเลือกใชรูปแบบการสอนแบบบรรยายในดานเนื้อหา แตการเลือกใชชนิดของ
แบบฝกหัดสําหรับการฝกปฏิบัติมีความความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อไมทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย
ปญหาในการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ พบวา ปญหาที่พบมากที่สุดคือดานนักเรียน ในดานพื้นฐานความรู
ของนักเรียนที่ไมมีความแตกฉานดานเนื้อหา ไมจดจําเนื้อหาเพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาไวยากรณที่มีความเกี่ยวของกัน
รวมถึงปญหาความรูดานคําศัพทซึ่งสงผลตอทักษะการอานและการเขียนมากที่สุด สําหรับวิธีแกปญหา พบวา ในดานพื้น
ฐานความรูครูใชการทบทวนหรือเชื่อมโยงความรูเดิมกอนเริ่มเนื้อหาใหม การเนนย้ําบอยๆทุกครั้งที่พบหลักภาษาในบท
อาน การตั้งคําถามกระตุนใหตอบ การใชใบความรู ใบงาน การทองจํา การฝกเขียนดวยตนเอง การคัดโครงสรางไวยากรณ
การฝกทําแบบฝกหัด (Drill)
สวนความคิดเห็นของครูในเรื่องความสําเร็จของการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ พบวา ครูรอยละ 100 มีความ
คิดเห็นวา ความสําเร็จของการสอนไวยากรณคือการที่นักเรียนสามารถนําความรูไปใชไดจริงทั้ง 4 ทักษะ (การฟง การพูด
การอาน การเขียน) รวมถึงการทําขอสอบไวยากรณ และการศึกษาตอดวย
สําหรับการสงเสริมของโรงเรียนตอการพัฒนาครูในเรื่องการสอนไวยากรณ พบวา ครูสวนใหญรอยละ 100
มีความคิดเห็นตรงกันวาโรงเรียนควรสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาความรูดานการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยการ
อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทั้งความรูของตัวครูเองสําหรับการทดสอบที่กระทรวงจัดขึ้นและเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน
ไวยากรณภาษาอังกฤษรูปแบบใหมๆดวย

สรุปผลและอภิปรายผล
การศึกษาเรื่องรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเครือขายกัลยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลําปาง
จากการสังเกตการสอนเพื่อศึกษารูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
ครู ส ว นใหญ ร อ ยละ 50 ใช รู ป แบบการสอนแบบบรรยายควบคู กั บ การอธิ บ ายที่ เป น แบบนิ ร นั ย หรื อ อุ ป นั ย
การบรรยายแบบนิรนัยนั้นผูสอนเริ่มตนการสอนดวยการแจงเรื่องที่จะสอน บรรยายเนื้อหาที่เตรียมมา ไดแก กฎเกณฑ
หรือรูปแบบไวยากรณ รวมถึงการใชไวยากรณ จากนั้นใหนักเรียนฝกปฏิบัติการใชกฎเกณฑหรือรูปแบบภาษาดวยการทํา
แบบฝกหัดที่หลากหลาย เชน การตอบคําถาม การสรางประโยค การจับคู การเติมคํา การเรียงลําดับ สวนใหญเปนทักษะ
การเขียน และครูตรวจสอบความถูกตองและแกไขดวยการอธิบายเพิ่มเติม มีการสรุปเนื้อหาอีกครั้งหลังการฝกปฏิบัติ
สวนการบรรยายแบบอุปนัยเปนรูปแบบการสอนที่ครูใชมากรองลงมารอยละ 33 ซึ่งครูเริ่มตนดวยการยกตัวอยางประโยค
ในสถานการณที่หลากหลาย ตั้ง คําถามใหฝ กคิดและตอบคําถาม จากนั้นใหนักเรียนวิ เคราะหและสังเกตโครงสรา ง
ของประโยคเพื่อสรุปเปนกฎเกณฑรวมถึงการใชไวยากรณ และฝกปฏิบัติดวยการทําแบบฝกหัดที่หลายหลายทั้งดานการ
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พูดและการเขียนโดยครูเปนผูตรวจสอบความถูกตองและแกไขใหหากเกิดขอผิดพลาด มีการสรุปเนื้อหาอีกครั้งหลังการฝก
ปฏิบัติ
อีกรูปแบบการสอนหนึ่งประมาณรอยละ 17 ที่พบวาครูไดใชคือการใหนักเรียนทํางานเปนกลุมและนําเสนอโดยครู
มอบหมายใหนักเรียนแบงกลุมและศึกษาคนควาเนื้อหาไวยากรณที่ครูกําหนด ในเรื่องรูปแบบหรือกฎเกณฑไวยากรณ
การนําไปใช ตัวอยางประโยค และพูดนําเสนอหนาชั้นเรียนโดยใชโปรแกรม Power Point ครูซักถามเพื่อตรวจสอบความรู
ความเขาใจและอธิบายเพิ่มเติม
จากขอ มู ลข า งต น รู ป แบบการสอนไวยากรณ ภาษาอั ง กฤษที่ค รู สว นใหญ ใ ชคื อ การบรรยาย โดยยึ ด ครู เป น
ศูนยกลาง ครูจัดการเรียนการสอนโดยมุงหมายใหนักเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระ ขอความรู ขอเท็จจริง รวมทั้งทักษะตางๆ
ไดอยางรวดเร็วและเปนที่เขาใจของนักเรียน โดยครูไดวางแผนการสอนมาเปนอยางดีในการนําเสนอขอมูล ความรูอยาง
กระชับ ชัดเจน นําเสนออยางเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการเรียนรูและระดับความรูของนักเรียน มุงฝกทักษะการอาน
และทักษะการเขียนมากกวา ซึ่งตรงกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2552, หนา 113)และงานวิจัยของ ลลิดา ภูทอง (2552,
หนา 52) เรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน ดานการสอน
โครงสรางไวยากรณ พบวา รูปแบบการสอนที่ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในภาคเหนือตอนบนใชสอนไวยากรณ
โครงสรางเปนลําดับตน ๆ ไดแก การอธิบายหลักโครงสรางไวยากรณ ยกตัวอยางการใช แลวใหนักเรียนทําแบบฝกหัด
(x = 3.78) การใหตัวอยางรูปแบบประโยคและวลีอยางพอเพียงแลวครูและนักเรียนชวยกันสรุปเปนหลักและกฎเกณฑ
แลวใหทําแบบฝกหัด (x = 3.59) นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2552, หนา 338,342) ไดกลาวถึงขอดีของการสอนโดยใช
การนิรนัยคือชวยถายทอดเนื้อหาสาระไดอยางรวดเร็วและไมยุงยาก ผูเรียนมีโอกาสไดฝกฝนการนําทฤษฎี/หลักการไปใช
ในสถานการณใหมและชวยใหผูเรียนที่มีความสามารถหรือเรียนรูไดเร็วสามารถพัฒนา โดยไมตองรอผูเรียนที่เรียนรูไดชา
กวา และขอดีของการสอนโดยใชการอุปนัยนั้นคือ ผูเรียนสามารถคนพบการเรียนรูไดดวยตนเอง จึงทําใหเกิดความเขาใจ
และจดจําไดดี สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห และชวยใหผูเรียนไดทั้งเนื้อหาความรูและกระบวนการที่เชื่อมโยงตอ
การเรียนรูเรื่องอื่นๆได
จากการสังเกตการสอนเหตุผลที่ครูเลือกใชการสอนแบบบรรยายเปนเพราะในโรงเรียนขนาดใหญจะมีจํานวน
นักเรียนตอชั้นมากหองเรียนคับแคบดังนั้นการสอนแบบบรรยายจึงเปนวิธีที่สะดวกที่สุด การทํากิจกรรมที่ตองแบงกลุม
สามารถทํ า ได แต ใ ชเวลามากไม เหมาะกั บการสอนที่ ค รูต องการเนน เนื้อ หาที่ เป น กฏเกณฑที่ต องอธิบ ายแบบชั ดเจน
การสอนแบบบรรยายจึงเปนวิธีที่ใชมากที่พบวาใชมากที่สุด
สวนการสอนแบบศึกษาคนควาเปนกลุมและนําเสนอเปนประโยชนสําหรับนักเรียนเพราะการคนควาดวยตนเอง
หากทําอยางจริงจัง จะทําใหนักเรียนคนพบขอความรูและเกิดความเขาใจไดมากขึ้น อีกทั้งเปนการฝกทักษะการทํางาน
รวมกับผูอื่น การแสดงความคิดเห็น ความกลาแสดงออก โดย Perkin (1999, p. 8) ไดกลาววา กระบวนการเรียนการสอน
ควรเปดโอกาสใหผูเรียนใชประสบการณในการสรางองคความรูใหมโดยกระบวนการเรียนรูจะเปนกิจกรรมทางสังคม
มีการทํางานเปนกลุม การมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนคนอื่นๆจะทําใหผูเรียนไดเรียนรูและเขาใจลึกซึ้งยิ่งกวา อยางไรก็ตามการ
สอนแบบบรรยายโดยยึดครูเปนศูนยกลางนั้นนักเรียนมีโอกาสในการแสดงออกนอยลง กิจกรรมการเรียนไมเนนทักษะการ
ฟงและทักษะการพูด สวนการสอนแบบศึกษาคนควาเปนกลุมและนําเสนอหากนักเรียนที่ไมใหความรวมมือในงานกลุม
และไมสนใจการเรียนจะไมไดประโยชนจากการสอนแบบนี้เทาที่ควร การสอนแบบศึกษาคนควาเปนกลุมและนําเสนอนี้มี
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ประโยชนมากหากนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองเพราะทําใหนักเรียนเขาใจลึกซึ้งและจดจําไดมากขึ้น ซึ่งวิธีการ
แบงกลุมนักเรียนและการมอบหมายงานก็มีความสําคัญเชนกัน จากการสังเกตการแบงนักเรียนตอกลุมมีจํานวนมากแต
หัวขอการศึกษาคนความีนอย นักเรียนที่ศึกษาจริงมีเพียงไมกี่คนและคนที่ศึกษานั้นตองเปนผูมานําเสนอหนาชั้นเรียนดวย
สวนนักเรียนที่เหลือภายในกลุมไมมีบทบาทเลย ในกรณีนี้หากครูผูสอนแบงกลุมนักเรียนใหเล็กลง กําหนดหัวขอใหทุกคน
ในกลุมไดรับผิดชอบ ใหนักเรียนกําหนดหนาที่ของสมาชิกภายในกลุมใหชัดเจน ทุกคนจะมีสวนรวมในการทํางานกลุมมาก
ขึ้นรวมทั้งการนําเสนอในหัวขอที่ตนเองรับผิดชอบ สวนครูควรตั้งเกณฑการประเมินการทํางานกลุมและการนําเสนองาน
ที่ชัด เจนและแจ งนั กเรีย นล วงหน า วิธี การเหลา นี้อ าจทํา ให นัก เรี ยนตั้ง ใจศึก ษาค นควา และนั กเรีย นไดป ระโยชน จาก
การศึกษามากยิ่งขึ้น อีกทั้งฝกความรับผิดชอบ ความสามัคคี สวนการนําเสนอหนาชั้นเรียน ควรใหนักเรียนที่เปนผูฟง
มีโอกาสไดซักถามเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนระหวางนักเรียนโดยครูชวยอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมดวย
ขอมูลจากการสัมภาษณเกี่ยวกับรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
จากการสัมภาษณความคิดเห็นของครูที่มีตอการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ พบวา ครูสวนใหญรอยละ 67 มี
ความคิดเห็นวาการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งแกนักเรียน เพราะนักเรียนสามารถนํา
ความรูดานไวยากรณไปใชในการสื่อสารไดทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอานและการเขียน โดยครูตองสอนการใช
ไวยากรณใหถูกตอง ครอบคลุมเนื้อหาไวยากรณตามที่หลักสูตรกําหนดและสอนอยางตอเนื่องมาในแตละระดับชั้นเพื่อ
สรา งพื้ นฐานความรู แกนั กเรีย นเมื่ อเรีย นในระดับ ที่สู งขึ้น แตยั งพบวา ครู รอยละ 33 แสดงความคิ ดเห็นต อการสอน
ไวยากรณภาษาอังกฤษนั้นวาเปนเนื้อหาที่ยากที่จะสอนใหนักเรียนเขาใจเพราะไวยากรณเปนเรื่องของกฎเกณฑที่ตองใชให
ถูกตอง ในการสื่อสารโดยเฉพาะทักษะการพูดและทักษะการเขียน อีกทั้งนักเรียนไมใหความสนใจเรียนเพราะคิดวาเปน
เรื่องที่ยาก
จากขอมูลขางตน ครูใหความสําคัญตอการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยเห็นวาตองสรางพื้นฐานความรูใน
เรื่ องไวยากรณภ าษาอั งกฤษที่ถู กต องและต อเนื่อ งในทุ กระดั บชั้ น เพราะหากนัก เรี ยนมีพื้ นฐานความรูที่ถูก ตอ งและ
ครอบคลุมจะเปนประโยชนตอการตอยอดในระดับชั้นที่สูงขึ้นทั้ง 4 ทักษะ คือทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน
ครูลดเวลาของการทบทวน นักเรียนสามารถเรียนรูกิจกรรมตางๆ ที่ครูไดวางแผนไวอยางรวดเร็วและปญหาที่วาการสอน
ไวยากรณเปนเรื่องยาก นักเรียนไมใหความสนใจเพราะคิดวาเปนเรื่องยากนั้นจะลดลงดวย โดย ลลิดา ภูทอง (2552, หนา
54) ไดทําการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษา เขตภาคเหนือตอนบน พบวา
ป ญ หาด า นการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษที่ พ บมากคื อ นั ก เรี ย นขาดแรงจู ง ใจและไม เห็ น ความสํ า คั ญ ของ
ภาษาอังกฤษ และผูสอนมีความยุงยากในการอธิบายใหนักเรียนเขาใจหลักภาษาอังกฤษ และสาลินี วงษเส็ง (2546, หนา
35) ไดกลาววา พื้นความรูเดิมทางภาษาอังกฤษหมายถึงความรู ทักษะและความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มีมากอนที่จะ
เขามาเรียนในระดับชั้นปจจุบัน พื้นความรูเดิมทางภาษาอังกฤษของผูเรียนมีความสําคัญมากตอผูเรียนในการที่จะเรียนรู
ภาษาในระยะตอไปหรือชั้นที่สูงขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ครูควรทําคือครูผูสอนภาษาอังกฤษแตละระดับชั้ นควรวางแผนการสอน
ไวยากรณใหค รอบคลุมเนื้อ หาตามที่หลัก สูตรกํา หนดในแตละระดับ ชั้นและสอนการใชไ วยากรณที่ถูก ตองเพื่ อทําให
นักเรียนไดรับความรูในระดับชั้นของตนเองและเกิดความตอเนื่องในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งชวยลดระยะเวลาในการ
อธิบายหรือทบทวนเนื้อหาไวยากรณในเรื่องเดิมอีกดวย
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ขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญของไวยากรณภาษาอังกฤษที่มีตอนักเรียน จะเห็นไดวาครูสวนใหญคิดวาความรูเรื่อง
ไวยากรณภาษาอังกฤษเปนเรื่องสําคัญและจําเปนที่นักเรียนตองเรียนรูการใชภาษาใหถูกตองตามหลักไวยากรณเพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะการสงสาร (Productive skills) คือทักษะการพูดและการเขียน และจําเปนสําหรับ
การทดสอบอีกดวย ซึ่งหากครูมีความคิดเห็นวาการสอนไวยากรณเปนเรื่องสําคัญและจําเปนตอนักเรียนแลว จึงจําเปน
อยางยิ่งที่ครูผูสอนตองศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีการกําหนดเนื้อหาไวยากรณที่นักเรียนตองเรียนรูในแตละระดับชั้น
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในเรื่องการใชไวยากรณที่ถูกตอง รวมถึง
ครูตองมีความรูเรื่องหลักไวยากรณอยางถูกตอง สามารถสอน อธิบายใหเขาใจงายดวย เพื่อนักเรียนจะสามารถนําความรู
เรื่องไวยากรณไปใชในการพูด การเขียนรวมถึงการสอบตางๆ ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Weaver (1979 อางใน นิธิดา อดิภัทร
นันท, 2554, หนา 1) ไดกลาววา การเรียนไวยากรณเปนสิ่งสําคัญเพราะไวยากรณเปนตัวนําที่สําคัญไปสูการเรียนรู การ
เรียนไวยากรณจะชวยใหบุคคลคิดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากไวยากรณเปนตัวสะทอนความคิด ทั้งยังชวยใหบุคคลมี
ความสามารถทางภาษาไดอยางรวดเร็ว และเพิ่มความสามารถ ในการใชภาษาทางดานการพูดและการเขียนใหเปนไป
อยางเปนระบบ และทําใหบุคคลกลายเปนผูพูด ผูฟง ผูอานและเขียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากขอมูลประสบการณของครูเกี่ยวกับการใชรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ พบวา ครูรอยละ 100
เลือกใชรูปแบบการสอนอื่นๆนอกเหนือจากการสอนแบบบรรยาย ไดแก การแสดงบทบาทสมมุติ การนําเสนอเปนกลุม
การสอนดว ยเพลง การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบจิ๊ก ซอ จะสั ง เกตไดว า ครู มี ก ารเลื อ กใช รูป แบบการสอนอื่ น
นอกเหนือจากการสอนแบบบรรยาย เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูดวยกิจกรรมที่หลากหลาย นักเรียนไดแสดงออก ไดทํางาน
เปนกลุม อาจกลาวไดวาครูสอนภาษาอังกฤษที่ดีควรมีความกระตือรือรนในการสอน หาวิธีการสอน รูจักใชวิธีสอนที่
เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน เนื้อหา เวลาในการสอน รวมถึงกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนสนใจ เชน
เกม เพลง กิจกรรมการแกปญหา หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหผูเรียนไดฝกทักษะการเรียนรู (Miller.1987, p.40-41, รวง
อรุณ ลิ้มเล็ก. 2541, หนา 25) กิจกรรมที่ครูสอนนอกเหนือจากการบรรยายนั้นเปนกิจกรรมที่ครูใชไมบอยนักหรือบาง
กิจกรรมใหทํานอกเวลา เพื่อไมทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนายที่ตองนั่งฟงการบรรยายตลอด สังเกตไดวากิจกรรมที่
สงเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษมีเพียงการแสดงบทบาทสมมุติเทานั้น
สวนรูปแบบการสอนที่สําคัญที่ครูเลือกใชบอยมีจํานวน 2 แบบคือ แบบบรรยาย และแบบกิจกรรม ซึ่งครูรอยละ
67 เลือกใชการสอนแบบบรรยาย โดยเริ่มจากการบรรยาย อธิบายเกี่ยวกับรูปแบบ โครงสรางไวยากรณ อาจเปนการ
ยกตัว อย างประโยคที่ ห ลากหลาย และสรุป เปน กฎเกณฑ หรื ออธิบ ายกฎเกณฑ กอ นและตามดว ยการยกตั วอยา งที่
หลากหลาย จากนั้นขั้นฝกปฏิบัติใชการทําแบบฝกหัด ฝกทบทวน เหตุผลที่เลือกใชแบบบรรยายคือจํานวนคาบสอนและ
เนื้อหาที่มีมาก การสอนแบบบรรยายทําใหการสอนเร็วขึ้น สวนครูรอยละ 33 เลือกใชการสอนแบบกิจกรรม ไดแกการ
แสดงบทบาทสมมุติ และการแสดงละครสั้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหลังการใชรูปแบบการสอนนั้น พบวา การสอนแบบ
บรรยายทําใหนักเรียนมีความรูในเรื่องรูปแบบภาษาในดานความรูความจํา ซึ่งจากงานวิจัยของณรงค กาญจนะและคณะ
(2551, บทคัดยอ) วิธีสอน เทคนิคการสอนและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในวิชาชีพของครูดีเดนในประเทศไทย พบวา
ครูดีเดนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศสอนโดยใชการบรรยาย การนิรนัย การอภิปรายกลุมยอยเปนหลัก สามารถ
นําความรูไปใชในการอานและการเขียนไดดีขึ้น สวนการสอนแบบกิจกรรม ไดแกการแสดงบทบาทสมมุติและการแสดง
ละครสั้นนั้นชวยพัฒนานักเรียนในการฝกใชรูปแบบภาษาในสถานการณจริงซึ่งชวยใหนักเรียนจดจําไดดีขึ้น นอกจากนี้ยัง
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พบว าจํ านวนคาบสอนและเนื้ อหามีผ ลต อการเลือกใช รูป แบบการสอนด วย ซึ่ง เปน ผลจากการกํ าหนดคาบสอนของ
หลักสูตรเกาทําใหโรงเรียนกําหนดโครงสรางการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 คาบเรียนตอสัปดาห ทําใหครูสามารถ
จัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษดวยกิจกรรมที่หลากหลายมากกวา แตหลักสูตรใหมทําใหโรงเรียนตองลดคาบสอนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเหลือเพียง 2 คาบตอสัปดาหแตเนื้อหาในหลักสูตรยังมีมากเนื้อหา สงผลใหครูไมสามารถจัดกิจกรรม
ไดหลากหลายเชนเดิม ดังนั้นรูปแบบการสอนสวนใหญจึงใชการบรรยายเพื่อใหนักเรียนเรียนไดอยางรวดเร็วและเรียนได
ครบถวนตามที่หลักสูตรไดกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2552, หนา 329) ไดกลาวถึงขอดีของการสอนแบบ
บรรยายว าเปน วิ ธีส อนที่ใ ช เวลาน อย เมื่ อเทีย บกั บ วิธี สอนแบบอื่ น ๆ สะดวก ไมยุ ง ยาก และผูส อนสามารถถา ยทอด
เนื้อหาวิชาไดมาก
และในประเด็นที่ครูสอนนักเรียนหลายหองเรียนจะมีการเลือกรูปแบบการสอนไวยากรณที่แตกตางกันหรือไม
พบวา ครูรอยละ 100 เลือกใชรูปแบบการสอนแบบบรรยาย แตจะแตกตางในเรื่องความละเอียดของเนื้อหาเชิงลึกที่
บรรยาย เนื่องจากนักเรียนแตละหองเรียนมีพื้นฐานความรูดานไวยากรณภาษาอังกฤษที่แตกตางกัน รวมถึงความรูดาน
คําศัพทซึ่งมีผลอยางมากตอทักษะการอานและการเขียน
นอกจากนี้ยังพบวาหากครูสอนเนื้อหาไวยากรณเรื่องใดก็ตาม ครูรอยละ 100 ยังคงเลือกใชรูปแบบการสอนแบบ
บรรยาย แตการเลือกใชชนิดของแบบฝกหัดสําหรับการฝกปฏิบัติจะมีความความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อไมทําให
นักเรียนเกิดความเบื่อหนาย จะเห็นไดวาการที่ครูสอนหลายหองเรียนหรือเปลี่ยนเนื้อหาเรื่องใดก็ตามนั้น ครูยังคงใชการ
สอนแบบบรรยาย โดยการอธิบายเนื้อหาจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับพื้นฐานความรูของนักเรียน ความรูดานคําศัพทเปน
ปญหาสําคัญของทักษะการอานและการเขียน สวนการฝกปฏิบัติครูจะเลือกใชแบบฝกหัดที่มีความหลากหลายเพื่อไมทําให
นักเรียนเกิดความเบื่อหนาย ซึ่งณัฐพงศ สาวงตุย (2542, หนา 37) ไดกลาวสรุปถึงเกณฑแบบฝกที่ดีวาควรมีรูปแบบที่
หลากหลายเพื่อไมใหเด็กเกิดความเบื่อหนายและตองมีลักษณะที่เรา ยั่วยุ จูงใจใหไดคิด พิจารณาไดศึกษาคนควาจนเกิด
ความรูความเขาใจทักษะและมีเนื้อหาตรงกับจุดประสงคการเรียนรู
ปญหาในการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ พบวา ปญหาที่พบมากที่สุดคือดานนักเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานความรู
ของนักเรียนที่ไมมีความแตกฉานดานเนื้อหา ไมจดจําเนื้อหาเพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาไวยากรณที่มีความเกี่ยวของกัน
รวมถึงปญหาความรูด านคําศัพท ซึ่งสงผลต อทักษะการอานและการเขียนมากที่สุด ซึ่ งจากงานวิจัยของ วิชิต สุรัต น
เรืองรองและคณะ (2554, บทคัดยอ) การศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยมหาวิทยาลัย
บูรพาในดานผูเรียน พบวา ผูเรียนไมมีความพรอม ขาดความมุงมั่นในการเรียน ขาดความรับผิดชอบ ขาดความอดทน ขาด
ระเบียบวินัย ไมกลาแสดงออก ไมตรงตอเวลาและพื้นฐานไมดี สําหรับวิธีแกปญหา พบวา ในดานพื้นฐานความรูครูใชการ
ทบทวนหรือเชื่อมโยงความรูเดิมกอนเริ่มเนื้อหาใหม การเนนย้ําบอยๆทุกครั้งที่พบหลักภาษาในบทอาน การตั้งคําถาม
กระตุนใหตอบ การใชใบความรู ใบงาน การทองจํา การฝกเขียนดวยตนเอง การคัด การฝกทําแบบฝกหัด (Drill) ซึ่งหาก
นักเรียนมีพื้นฐานความรูที่ไมแตกฉานเปนตัวแปรอยางหนึ่งที่เปนตัวกําหนดรูปแบบการสอนของครูที่ตองใชการบรรยาย
อธิบายใหนักเรียนไดเขาใจมากขึ้นและเปนรูปแบบการสอนที่รวดเร็วมากกวาการสอนเสริมรายบุคคลหรือกลุมยอยเพราะ
อาจทําไดยากเนื่องจากภาระการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีมาก ภาระงานพิเศษของครูที่มีเวลาวางไม
มากนัก ครูจึงตองใชคาบสอนในการอธิบายทบทวนใหกับนักเรียน
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ดานความสําเร็จของการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ พบวา ครูรอยละ 100 มีความคิดเห็นวา ความสําเร็จ
ของการสอนไวยากรณคือการที่นักเรียนสามารถนําความรูไปใชไดจริงทั้ง 4 ทักษะ รวมถึงการทําขอสอบไวยากรณ
และการศึกษาตอดวย จะเห็นไดวาความมุงหมายในการสอนของครูยึดความมุงหมายของหลักสูตรเปนหลัก นั่นคือการ
พัฒนานักเรียนใหมีความรูและสามารถนําความรูไปใชไดจริงใน 4 ทักษะ สามารถ ทําขอสอบและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
ดวย โดยจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (หนา 209) กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศมุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ สามารถใชภาษาตางประเทศสื่อสารในสถานการณ
ตาง ๆ แสวงหาความรู ประกอบอาชีพและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราว และวัฒนธรรมอัน
หลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ ายทอดความคิ ด และวั ฒ นธรรมไทยไปยั ง สั ง คมโลกได อ ย า งสร า งสรรค
นอกจากนี้ ในสาระภาษาเพื่อการสื่อสาร ไดระบุวา ผูเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอานและ
การเขียน แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร แสดงความรูสึกและความคิดเห็น ตีความ นําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอดและ
ความคิดเห็นในเรื่องตางๆ และสรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม
สําหรับการสงเสริมของโรงเรียนตอการพัฒนาครูในเรื่องการสอนไวยากรณนั้น พบวา ครูรอยละ 100 มีความ
คิดเห็นตรงกันวาโรงเรียนควรสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาความรูดานการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษโดยการอบรม
สัมมนา เพื่อใหครูไดรับการพัฒนาทั้งความรูของตัวครูเองสําหรับการทดสอบที่กระทรวงจัดขึ้น และพัฒนาเทคนิคการสอน
ไวยากรณรูปแบบใหมๆ ซึ่งสอดคลองกับ โดนาลค โบเวน (Donald J. Bowen. 1962, p. 47, อางถึงใน วรพงษ สุภูตะโยธิ.
2542, หน า 24) ได ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม พู น ความรู ข องครู พบว า การอบรม สั ม มนาของครู ส อนภาษาอั ง กฤษ
มีความสําคัญมาก เพราะจะชวยสรางพื้นฐานอันสําคัญแกครู เพื่อเปนการเสริมสรางสมรรถภาพของครู ครูตองไดรับ
ความชวยเหลือใหรูหลักการสอนวิธีใหมๆ ใหรูวิธีภาคทฤษฎี และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
จากขอมูลทั่วไปของครู การสังเกตการสอน และการสัมภาษณ พบวา ตัวแปรของครูในเรื่องเพศ วุฒิการศึกษา
วิทยฐานะทางการสอน ประสบการณในการสอนและการพัฒนาในวิชาชีพ และงานพิเศษที่ไดรับมอบหมายจากโรงเรียนนั้น
ตัวแปรที่มีผลตอการเลือกใชรูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ คือประสบการณการสอนของครูใ นการวิเคราะห
นักเรียน ความแตกตางของนักเรียน สงผลใหครูเกิดความมุงมั่นที่จะพัฒนานักเรียนใหดีขึ้นดวยการพัฒนารูปแบบการสอน
ถึงแมจะพบวารูปแบบการสอนที่ครูสวนใหญใชสอนเปนแบบบรรยายก็ตาม แตครูแตละคนจะมีการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่แตกตางกันบาง เพื่อใหนักเรียนไดรับทั้งความรูความจําและไดปฏิบัติกิจกรรมที่ฝกการใชไวยากรณดวย
นอกจากนี้งานพิเศษที่ครูไดรับมอบหมายจากทางโรงเรียนนั้นถามีจํานวนหลายงานจะสงผลใหครูมีเวลาสําหรับเตรียมการ
สอนนอยลงรูปแบบการสอนที่สะดวกที่สุดจึงเปนการบรรยาย
ตัวแปรอื่ นๆที่พบวาสงผลตอการเลือกรูป แบบการสอนไวยากรณ ภาษาอัง กฤษแบบบรรยายคือการกําหนด
จํานวนคาบสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ลดลงเหลือเพียง 2 คาบตอสัปดาห ซึ่งวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนี้เนนเรื่องการ
สอนไวยากรณภาษาอังกฤษตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และเนื้อหาไวยากรณที่กําหนดไวมีจํานวนหลายเรื่อง ดังนั้นวิธี
ที่จะสอนไดอยางรวดเร็วและไดเนื้อหามากคือการสอนแบบบรรยาย
อีกตัวแปรหนึ่งคือพื้นฐานความรูของนักเรียนที่ไมมีความแตกฉานมากพอที่จะตอยอดในระดับชั้นที่สูงขึ้นจึงเปน
หนาที่ของครูในระดับชั้นนั้นๆตองสอนบรรยายทบทวนเนื้อหาเดิมใหนักเรียนเขาใจกอนเพื่อเชื่อมโยงไปหาเนื้อหาใหม
และใชเวลามากพอสมควร
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1. ขอมูลที่ไดศึกษาจากการศึกษารูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุมเครือขายกัลยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลําปาง ครั้งนี้ สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ได พบวากรณีมีคาบสอนนอยแต
เนื้อหาไวยากรณที่กําหนไวในหลักสูตรมีจํานวนมากจะใชรูปแบบการสอนแบบบรรยายเปนสวนใหญเพราะทําใหนักเรียน
ไดรับความรูความจําแตควรแทรกกิจกรรมที่เนนทักษะการสื่อสารเพื่อใหนักเรียนไดนําไปใชสื่อสารจริงดวย
2. การนําผลการศึกษาไปใชควรคํานึงถึงบริบทเกี่ยวกับโรงเรียน ครูผูสอน นักเรียนและเทคโนโลยีการสอน
ตางๆ ตลอดจนแนวทางการจัดการเรียนการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษและความรวมมือของผูปกครอง และชุมชน
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่
สามารถพัฒนาผูเรียนทั้ง 4 ทักษะ (ฟง พูด อานและเขียน) มีความนาสนใจตอการเรียนการสอน เนนใหผูเรียนไดศึกษา
คนควาดวยวิธีการที่หลากหลาย ฝกทักษะการคิดวิเคราะห
2. ควรศึกษารูปแบบจัด การเรียนการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สงผลให
นักเรียนเกิดความรูความเขาใจที่คงทนและสามารถใชสื่อสารได
3. ศึกษาการสอนไวยากรณแบบการสื่อสาร (Communication) หรือการใชเทคโนโลยี (IT)

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษารูปแบบการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษของครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเครือขายกัลยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ครั้งนี้สําเร็จได โดยไดรับความกรุณาชวยเหลือจาก ผศ.สนิท ยืนศักดิ์
และ ดร.จิ ต ติม า กาวี ร ะ ที่ ไ ด ให คํ า ปรึก ษาและคํ า แนะนํ า ในการทํ า งานในครั้ง นี้ ใ ห สํา เร็ จลุ ล ว งไปได ดว ยดี ขอกราบ
ขอบพระคุ ณผูเชี่ยวชาญ ผูชว ยศาสตราจารย ดร.คมกฤช ตาชม ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒ นากุ ล
และ ดร.สิงหคํา รักษปา ที่ไดใหความกรุณาในการตรวจสอบเครื่องมือ และใหคําแนะนํา คําปรึกษาตางๆ ขอขอบพระคุณ
ผูอํานวยการเกตุ เปยอุตร และผูอํานวยการภูริต คันธชุมภู ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร
รวมถึงผูอํานวยการและรองผูอํานวยการโรงเรียนทุกทานที่ไดอํานวยความสะดวกและความชวยเหลือในการทํางานในครั้ง
นี้ ตลอดจนครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมเครือขายกัลยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ทุกทานที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้ ขอขอบคุณเจาหนาที่
ผูประสานงานคณะศิลปศาสตร สาขาภาษาอังกฤษทุกทานที่ไดอํานวยความสะดวกในดานการประสานงานเกี่ยวกับ
เอกสารและขอมูลตางๆ ตลอดจนผูที่มิไดเอยนามที่ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาในครั้งนี้
ทั้งนี้ประโยชนที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ขอมอบแดครูบาอาจารยที่ไดอบรมสั่งสอนใหมีความรูและผูมีพระคุณ
ทุกทาน ขอกราบขอบพระคุณดวยความเคารพยิ่ง
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โวหารรักในบทละครพูดคําฉันทเรื่องมัทนะพาธา
The Love phraseology in Legitimate Drama ‘Mattanapata’
สุกันยา ชุมภูกุล 1* และพรสวรรค สุวรรณธาดา2
Sukanya Chumphukul 1* and Pornsawan Suwanathada 2
8

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาโวหารรักในบทละครพูดคําฉันทเรื่องมัทนะพาธา ฉบับพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ใน 2 ประเด็น คือ ประเภทของโวหารรักและ
การประกอบสรางโวหารรักดานกลวิธีการนําเสนอและศิลปะการใชภาษาดานเสียง ดานคําและดานโวหารภาพพจน ผล
การศึกษาพบโวหารรักทั้งหมด 17 โวหาร วิเคราะหขอมูลไดดังนี้คือ ประเภทของโวหารรักพบโวหารรัก 4 ประเภทที่พบ
มากที่สุดคืออุปมาโวหาร รองลงมาคือพรรณนาโวหาร บรรยายโวหาร และสาธกโวหารตามลําดับ การประกอบสราง
โวหารรักดานกลวิธีการนําเสนอดานการนําเรื่องพบแบบเสนอแกนเรื่องและแบบกลาวเกริ่นนําการกลาวเกริ่นนําที่พบมาก
ที่สุดคือ เกริ่นนําแบบเสนอความคิดและจุดประสงค แบบคําคมรองลงมาพบแบบตั้งประเด็นคําถามและแบบใชโวหาร
ตามลําดับสวนดานการปดความพบมากที่สุดคือสรุปความแบบโนมนาวและเนนย้ํา รองลงมาพบแบบโวหารคําคม แบบตั้ง
ประเด็นคําถามและแบบมีขอสงสัย แบบแสดงความรูสึกตามลําดับ การประกอบสรางโวหารรักศิลปะการใชภาษาดาน
เสียง พบมีศิลปะการใชภาษาทางดานนี้ครบทั้งดานเสียงพยัญชนะ เสียงสระและเสียงวรรณยุกต การประกอบสรางโวหาร
รักศิลปะการใชภาษาดานคํา พบมากที่สุดคือใชภาษาแบบการหลากคํา รองลงมาคือใชภาษาแบบเลนคํา แบบคําซ้ํา
ตามลําดับ และการประกอบสรางโวหารรักศิลปะการใชภาษาดานโวหารภาพพจน พบมากที่สุดคือโวหารภาพพจนแบบ
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 ทั้งนี้ยังเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร
เพื่อสรางความเขาใจและสรางความสัมพันธที่ดีตอกันสําหรับคนในสังคม ดังที่ กอ สวัสดิ์พาณิชย (2542, หนา 5) กลาวไว
วา “ภาษาไทยเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะเปดประตูไปสูการเรียนรู ภาษาไทยเปนสื่อของการเรียนรูและเปนเครื่องมือในการ
แสดงความคิดเห็นของคน” ดังนั้นเราจึงถือวาในการถายทอดอารมณความรูสึกแตละครั้งจําเปนตองใชภาษาเปนสื่อกลาง
ในการถายทอดความรูสึกนั้นๆ การถายทอดอารมณรักผานทางภาษาก็ตองอาศัยการเลือกใชถอยคําและการถายทอด
อารมณของกวีเพื่อใหผูอานเกิดอารมณสะเทือนใจ กอเกิดรสหรืออารมณได เชน อารมณรัก โศกเศรา หรือโกรธ ซึ่งทําให
วรรณคดีมีคุณคาและมีความงดงามมากขึ้นและแนวความคิดนี้ไดสอดคลองกับถอยคําและโวหารของ สมเกียรติ รักษมณี
(2551, หนา 63) โดยกลาวถึงถอยคําและโวหารไววา “ถอยคําและโวหารเปนเครื่องมือในการถายทอดอารมณ ความรูสึก
ของผูประพันธใหสื่อไปยังผูอานและยังแสดงใหเห็นถึงปฏิภาณ ไหวพริบ และชั้นเชิงในการใชคําของผูประพันธ บทประพันธ
ที่มีโวหารดี ก็ยอมมีคุณคาทางวรรณศิลปสูงตามไปดวย”
การศึกษาโวหารและศิลปะการใชภาษาที่ปรากฏในวรรณคดีไทยจึงเปนแนวทางหนึ่งที่นาสนใจศึกษา โดยเฉพาะ
การศึกษาโวหารรักและลีลาการใชภาษา ถอยคํา ที่มีความโดดเดนในบทละครพูดคําฉันทเรื่องมัทนะพาธา บทละครที่ได
ชื่อวา “ตํานานแหงดอกกุหลาบ” พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว โดยเนื้อหาของเรื่องมีการเลือกใชภาษาที่สละสลวย ชวยสรางอารมณความรูสึกและจินตนาการใหผูอานไดเปน
1277

อยางดีทั้งนี้บทละครพูดคําฉันทเรื่องมัทนะพาธา ยังเปนวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่ไดรับการคัดสรรใหเปนหนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐานภาษาไทย ชุด “วรรณคดีวิจักษ” ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหเขาใจถึงคุณคาของวรรณคดีดานตางๆ
เชน คุณคาดานอารมณ คุณคาดานคุณธรรม คุณคาดานวรรณศิลป และคุณคาสรางสรรคจากจินตนาการของกวี
ดังนั้นบทละครพูดคําฉันทเรื่องมัทนะพาธาจึงถือวาเปนวรรณคดีที่มีความไพเราะ ใหคุณคาทางวรรณศิลป อีกทั้ง
ลักษณะคําประพันธยังเปนคําประพันธประเภทฉันท ซึ่งแตงไดโดยยากยิ่ง ตลอดจนชื่อตัวละครและภูมิประเทศนั้นก็ถูกตอง
ตามยุคแหงภารตวรรษจนไดรับการยกยองจากคณะกรรมการวรรณคดีสโมสรใหเปนหนังสือแตงดี ประเภทบทละครพูด
คําฉันท ดวยสาเหตุนี้เองที่ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวรรณคดีเรื่องนี้ โดยจะศึกษาประเภทของโวหารรัก และศึกษาการ
ประกอบสรางโวหารรักทางดานกลวิธีการนําเสนอและศิลปะการใชภาษาที่ปรากฏในบทละครพูดคําฉันทเรื่องมัทนะพาธา
อยางละเอียดลึกซึ้ง

วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาประเภทของโวหารรักและการประกอบสรางโวหารรักดานกลวิธีการนําเสนอโวหารและดานศิลปะการ
ใช ภ าษาดา นเสี ย ง ด า นคํ า ด า นโวหารภาพพจน ที่ ป รากฏในบทละครพู ด คํ าฉั น ท เรื่ อ งมั ท นะพาธาพระราชนิ พ นธ ใ น
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว

กรอบแนวคิด
โวหารรักในบทละครพูดคําฉันทเรื่องมัทนะพาธา
ประเภทโวหารรัก
-บรรยายโวหาร
-พรรณนาโวหาร
-อุปมาโวหาร -สาธกโวหาร
-เทศนาโวหาร
-

การประกอบสรางโวหารรัก

-

ดานกลวิธีการนําเสนอ
ดานศิลปะการใชภาษา
การนําเรื่อง
-การปดความ ดานเสียง
ดานคํา
ดานโวหารภาพพจน
พยัญชนะ เลนคํา อุปมา
สระ ซ้ําคํา อุปลักษณ
-วรรณยุกต หลากคํา บุคลาธิษฐาน
อติพจน
นามนัย
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “โวหารรักในบทละครพูดเรื่องมัทนะพาธา”มีวิธีการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยางประชากรในการวิจัย ไดแก โวหารรักในบทละครพูดคําฉันทเรื่องมัทนะพาธาฉบับ
พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ กลุมตัวอยางคือ โวหารรักที่แบงประเภทตามแบบวิธี
ทางภาษาไทย 5 ชนิด คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร อุปมาโวหาร สาธกโวหารและเทศนาโวหาร ที่ปรากฏในบท
ละครพูดคําฉันทเรื่องมัทนะพาธาโดยผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
2. เครื่องมือเก็บขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้ผูวจิ ัยไดสรางเครื่องมือเก็บขอมูลขึ้นมาเองและออกแบบใหเหมาะสมกับ
หัวของานวิจัย เครื่องมือดังกลาวไดแก แบบบันทึกขอมูลในรูปแบบตาราง จํานวน 5 ตาราง
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยอานโวหารรักในบทละครพูดคําฉันทเรื่องมัทนะพาธาฉบับ
พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธอยางละเอียดโดยหัวขอพิจารณา ไดแก ประเภท
โวหารรัก การประกอบสรางโวหารรักดานกลวิธีการนําเสนอ ศิลปะการใชภาษาดานเสียง ดานคํา ดานโวหารภาพพจน
แลวบันทึก ขอมูลที่ไดลงในตารางบันทึกขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft word 2007
4. การวิเคราะหขอมูล จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและดําเนินการศึกษาวิเคราะหใน 2 ประเด็น ไดแก
ศึกษาประเภทของโวหารรักที่ปรากฏในบทละครพูดคําฉันทเรื่องมัทนะพาธา ไดแก บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร อุปมา
โวหาร สาธกโวหารและเทศนาโวหาร และศึกษาการประกอบสรางโวหารรัก ใน 2 ประเด็น คือ ศึกษาการประกอบสราง
โวหารรักดานกลวิธีการนําเสนอ คือ ศึกษาเฉพาะการกลาวนําเรื่องและการปดความ และศิลปะการใชภาษาทั้งดานเสียง
ดา นคํ า และด านโวหารภาพพจน ดั งนี้ การประกอบสรา งโวหารรัก ศิล ปะการใชภ าษาดา นเสี ยง คือ วิ เคราะห เสี ย ง
พยัญชนะ เสียงสระและเสียงวรรณยุกตการประกอบสรางโวหารรักศิลปะการใชภาษาดานคํา คือวิเคราะหการเลนคํา การ
ซ้ําคําและการหลากคําสวนการประกอบสรางโวหารรักศิลปะการใชภาษาดานโวหารภาพพจน คือ การวิเคราะหโวหาร
ภาพพจนอุปมา อุปลักษณ บุคลาธิษฐาน อติพจน นามนัย ในบทละครพูดคําฉันทเรื่องมัทนะพาธา
5. สรุปผล อภิปรายผลและเสนอแนะ โดยมีขั้นตอนการนําเสนออยู 3 กระบวนการ คือ สรุปผลการวิจัยและเขียน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห, อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะในการวิจัย
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาโวหารรักในบทละครพูดคําฉันทเรื่องมัทนะพาธา สามารถแบงออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้
ประเภทของโวหารรัก
การศึกษาประเภทของโวหารรักนั้น พบโวหารรักทั้งหมด 17 โวหารและสามารถจําแนกโวหารรักไดทั้งหมด 4
ประเภทโดยพบมากที่สุด คือ อุปมาโวหาร 9 โวหาร รองลงมาพบพรรณนาโวหาร 4 โวหาร บรรยายโวหาร 3 โวหาร และ
สาธกโวหาร 1 โวหาร ดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางโวหารรักแบบอุปมาโวหาร เปนบทรําพึงรําพันถึงทาวชัยเสนของนางมัทนา โดยอุปมาความรักแรกพบ
ของนางวาคราวใดที่สบตากลับรอนหนาววูบวาบ และคิดเองวาเมื่อยามที่หางไกลกันราวกับทองฟาที่ปราศจากพระอาทิตย
และพระจันทรที่สองสวาง ดังนี้
มัทนา.

คราใดประสบเนตร
เธอไกลก็ดูราว
โอวา ณ ครานี้
ดวยรักกระทําเชือน

ฤก็เราละรอนและหนาว
นภะไรตะวันและเดือน
แหละฤดีจะฟนจะเฟอน
ละฉะนี้จะทําไฉน ?
(รัชกาลที่ 6, 2554, หนา 68)
ตัวอยางโวหารรักแบบพรรณนาโวหาร เปนบทสนทนาของ สุเทษณ – มัทนา บทสนทนานี้ไดกลาวพรรณนาถึง
ความรักของทาวสุเทษณที่มีตอนางมัทนา ขณะที่นางมัทนานั้นไมไดรักตอบทาวสุเทษณ ซึ่งถอยคําที่นางพูดออกมานั้นยิ่ง
ฟงก็ยิ่งเพิ่มพูนความทุกขระทมและชวนใหคลั่งไคล ดังนี้
สุเทษณ.
ยิ่งฟงพะจีศรี
ก็ระตีประมวลประมูล,
ยิ่งขัดก็ยิ่งพูน
ทุขะทวมระทมหะทัย!
อาเจาลําเพาพักตร
สิริลักษณาวิไล,
พี่จวนจะคลั่งไคล
สติเพื่อพะวงอนงค.
(รัชกาลที่ 6, 2554, หนา 37)
ตัวอยางโวหารรักแบบบรรยายโวหาร เปนบทสนทนาของ สุเทษณ – มัทนา บรรยายถึงความรักที่สุเทษณมีตอ
นางมัทนา ซึ่งไดบรรยายถึงความรักและความเสนหาที่มีใหแกกัน ดังนี้
สุเทษณ.
อาโฉมวิไลยะสุปริยา
มะทะนาสุรางคศรี,
พี่รักและกอบอภิระตี
บมิเวนสิเนหหนัก ;
บอกหนอยเถอะวาดะรุณิเจา
ก็จะยอมสมัครัก.
………………………………………
……………………………
(รัชกาลที่ 6, 2554, หนา 30)
ตัวอยางโวหารรักแบบสาธกโวหาร เปนบทสนทนาของนางมัทนา – ทาวชัยเสน โดยยกคําสอนโบราณที่วา
ความรักของชายนั้นขณะยามรักก็สามารถพูดไดทุกอยางซึ่งจะเปนความจริงหรือไมก็ไมอาจทราบได ดังนี้
มัทนา.
กระหมอมฉันก็เคยทราบ
สุภาษิตบุราณวา
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บุรุษยามสิเนหา
ประจบนางและพลางกอด
และหลอกเยาวะนาริน.

ก็พูดไดละหลายลิ้น
พะนอพลอดและปลอดปลิ้น
.............................
(รัชกาลที่ 6, 2554, หนา 71)

การประกอบสรางโวหารรัก
1. การประกอบสรางโวหารรักดานกลวิธีการนําเสนอ การนําเรื่องพบแบบเสนอแกนเรื่อง 3 โวหารของโวหาร
ทั้งหมดนั้น และแบบกลาวเกริ่นนํา 14 โวหารของโวหารทั้งหมด โดยการกลาวเกริ่นนํา พบมากที่สุดคือนําเรื่องแบบเสนอ
ความคิดและจุดประสงคและแบบคําคม พบเทากันจํานวน 4 โวหาร รองลงมาพบแบบตั้งประเด็นคําถามและแบบใชโวหาร
เทากันจํานวน 3 โวหาร ตามลําดับ
การปดความนั้นพบมากที่สุดคือสรุปความแบบโนมนาวและเนนย้ําพบ จํานวน 7 โวหารของโวหารทั้งหมด
รองลงมาพบแบบโวหารคําคม แบบตั้งประเด็นคําถามและแบบมีขอสงสัยพบเทากันจํานวน 3 โวหารของโวหารทั้งหมด
และแบบแสดงความรูสึกจํานวน 1 โวหารของโวหารทั้งหมด ตามลําดับ
2. การประกอบสรางโวหารรักดานศิลปะการใชภาษาดานเสียง พบมีศิลปะการใชภาษาดานนี้ครบทั้งเสียง
พยัญชนะ เสียงสระและเสียงวรรณยุกตดังนี้
ดานเสียงพยัญชนะ หรือ การสัมผัสอักษรผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะการสัมผัสอักษรภายในวรรคเดียวกันหรือสัมผัส
ในเทานั้น พบมากที่สุดคือการสัมผัสอักษรแบบอักษรชิด 2 คําจํานวน 73 คํารองลงมาเปนการสัมผัสอักษรแบบคั่นอักษร
จํานวน 44 คํา และสัมผัสอักษรแบบชิด 3 คําจํานวน 2 คํา ตามลําดับ
ดานเสียงสระ คือการสัมผัสสระผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะสัมผัสสระภายในวรรคเดียวกันของคําประพันธเทานั้น พบ
มากที่สุดคือ การสัมผัสสระเสียงสั้นมากที่สุดจํานวน 88 คํารองลงมาคือสัมผัสสระเสียงยาวจํานวน 31 คําตามลําดับ ดัง
ตัวอยางตอไปนี้
สุเทษณ.
อาชวยระงับดับ
ทุขะพี่ระคายระคาง;
พี่รักอนงคนาง
ผิมิสมฤดีถวิล,
เหมือนพี่มิไดคง
วรชีวะชีวิตินทรียไซรบใฝจินตะนะหวงและหอนนิยม.
ชีพอยูก็เหมือนตาย,
เพราะมิวายระทวยระทม
ทุกขยากและกรากกรม
อุระช้ําระกําทวี.
อาฟงดนูเถิด
มะทะนาและตอบวจี
พอใหดนูนี้
สุขะรื่นระเริงระทวย.
(รัชกาลที่ 6, 2554, หนา 35)
การสัมผัสเสียงพยัญชนะทั้งหมด 10 คู และสัมผัสเสียงสระ 10 คู ดังนี้
สัมผัสอักษร ปรากฏเสียงเชน คาย-คาง, นงค-นาง, วะ-วิ, ทรีย-ไซร, นะ-นิ, หวง-หอน, ระทวย-ระทม,
กราก-กรม, รื่น-ระ-เริง, นู-นี้
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สัมผัสอักษรแบบอักษรชิด 2 คํา ปรากฏเสียงเชน นงค-นาง, ทรีย-ไซร, กราก-กรม, นู-นี้
สัมผัสอักษรแบบคั่นอักษร ปรากฏเสียงเชน ระคาย-ระคาง, วะ-วิ, นะ-นิ, หวง-หอน, ระทวย-ระทม
สัมผัสอักษรแบบชิด 3 คํา ปรากฏเสียงเชน รื่น-ระ-เริง
สัมผัสสระ ปรากฏเสียงเชน งับ-ดับ, ขะ-ระ, ผิ-มิ, วะ-ระ, ไซร-ใฝ, ตะ-นะ, ยาก-กราก, ซ้ํา-กํา, มะ-ทะ-วะ,
ขะ-ระ
สัมผัสสระเสียงสั้น ปรากฏเสียงเชน งับ-ดับ, ขะ-ระ, ผิ-มิ, วะ-ระ, ตะ-นะ, มะ-ทะ-วะ, ขะ-ระ
สัมผัสสระเสียงยาว ปรากฏเสียงเชน ไซร-ใฝ, ยาก-กราก, ซ้ํา-กํา
ดานเสียงวรรณยุกต คือ ศึกษาเฉพาะเสียงวรรณยุกตทายวรรคในบทประพันธประเภทฉันทชนิดตางๆ ที่ปรากฏ
เปนโวหารรัก พบคําประพันธที่กวีนิยมนํามาประพันธเปนโวหารรัก จํานวน 6 ชนิด โดยคําประพันธที่พบมากที่สุดคือ
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 สวนเสียงวรรณยุกตทายวรรคที่กวีนิยมใช มีดังนี้
อินทวงสฉันท 12
วรรคที่ 1 นิยมเสียงสามัญ 10, เอก 4, ตรี 4, โท 2, จัตวา 2
วรรคที่ 2 นิยมเสียงสามัญ 14, จัตวา 5, ตรี 2, เอก 1 แตไมปรากฏเสียงโท
วรรคที่ 3 นิยมเสียงสามัญ 15, ตรี 5, โท 2 ไมปรากฏเสียงเอก, จัตวา
วรรคที่ 4 นิยมเสียงสามัญ 13, จัตวา 8, ตรี 1 ไมปรากฏเสียงเอก, โท
ตัวอยางเชน
เหมือนพี่มิไดคง
วรชีวะชีวิตินทรียไซรบใฝจินตะนะหวงและหอนนิยม
(รัชกาลที่ 6, 2554, หนา 35)
ภุชงคปะยาตฉันท 12
วรรคที่ 1 นิยมเสียงสามัญ 2, เอก 2, โท 2, ตรี 1 แตไมปรากฏเสียงจัตวา
วรรคที่ 2 นิยมเสียงจัตวา 3, เอก 2, ตรี 1, สามัญ 1 แตไมปรากฏเสียงโท
วรรคที่ 3 นิยมเสียงสามัญ 3, โท 2, ตรี 1, จัตวา 1 แตไมปรากฏเสียงเอก
วรรคที่ 4 นิยมเสียงสามัญ 3, ตรี 2, จัตวา 2 แตไมปรากฏเสียงเอก, โท
ตัวอยางเชน
กระหมอมฉันสดับคํา
ดํารัสแหงพระฦๅสาย
ประณตนอบระยอบกาย
และกราบแทบพระบาทา
(รัชกาลที่ 6, 2554, หนา 71)
อินทรวิเชียรฉันท 11
วรรคที่ 1 นิยมเสียงสามัญ 2, โท 1, จัตวา 1แตไมปรากฏเสียงเอก, ตรี
วรรคที่ 2 นิยมเสียงสามัญ 4, ตรี 1 แตไมปรากฏเสียงเอก, โท, จัตวา
วรรคที่ 3 นิยมเสียงจัตวา 2, สามัญ 1, โท 1, แตไมปรากฏเสียง เอก, ตรี
วรรคที่ 4 นิยมเสียงจัตวา 2, เอก 1, ตรี 1 แตไมปรากฏเสียงสามัญ, โท
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ตัวอยางเชน

พิศโฉมและฟงเสียง
โอนอนจะหลับใหล

ละก็เพียงจะขาดใจ,
ฤฉะนี้นะอกเอย!
(รัชกาลที่ 6, 2554, หนา 66)

อุปฏฐิตาฉันท 11
วรรคที่ 1 นิยมเสียงสามัญ 6, เอก 2, ตรี 2, โท 1 แตไมปรากฏเสียงจัตวา
วรรคที่ 2 นิยมเสียงสามัญ 5, ตรี 3, เอก 1, โท 1, จัตวา 1
วรรคที่ 3 ยมเสียงสามัญ 7, โท 2, เอก 1, จัตวา 1แตไมปรากฏเสียงตรี
วรรคที่ 4 นิยมเสียงสามัญ 7, ตรี 2, จัตวา 2 แตไมปรากฏเสียงเอก, โท
ตัวอยางเชน
อาโฉมมะทะนา
ผิวะหลอนจะยอมตาม
ใจพี่ละก็ความ
สุขะพี่จะพูนพี
(รัชกาลที่ 6, 2554, หนา 70)
โตฎกฉันท 12
วรรคที่ 1 นิยมเสียงสามัญ 5, ตรี 2, เอก 1 แตไมปรากฏเสียงโท, จัตวา
วรรคที่ 2 นิยมเสียงสามัญ 5, เอก 2, ตรี 1 แตไมปรากฏเสียงโท, จัตวา
วรรคที่ 3 นิยมเสียงสามัญ 6, โท 1, จัตวา 1 แตไมปรากฏเสียงเอก, ตรี
วรรคที่ 4 นิยมเสียงสามัญ 6, ตรี 1, จัตวา 1 ไมปรากฏเสียงเอก, โท
ตัวอยางเชน
และจะสูดสุวะคันธ
ระสะตางสุผะกา;
ผิวะตื่นก็จะดู
ยุวะดีสิริมา,
(รัชกาลที่ 6, 2554, หนา 73)
วสันตดิลกฉันท 14
วรรคที่ 1 นิยมเสียงสามัญ 1 ไมปรากฏเสียงเอก, โท, ตรี, จัตวา
วรรคที่ 2 นิยมเสียงจัตวา 1 ไมปรากฏเสียงสามัญ, เอก, โท, ตรี
วรรคที่ 3 นิยมเสียงสามัญ 1 ไมปรากฏเสียงเอก, โท, ตรี, จัตวา
วรรคที่ 4 นิยมเสียงเอก 1 ไมปรากฏเสียงสามัญ, โท, ตรี, จัตวา
ตัวอยางเชน
อาโฉมวิไลยะสุปริยา
มะทะนาสุรางคศรี,
พี่รักและกอบอภิระตี
บมิเวนสิเนหหนัก
(รัชกาลที่ 6, 2554, หนา 30)
การประกอบสรางโวหารรักดานศิลปะการใชภาษาดานคํา พบมีศิลปะการใชภาษาดานคําทั้ง 3 ชนิด ศิลปะการใช
ภาษาที่พบมากที่สุดคือการหลากคํา พบจํานวน 73 คําของการใชคําทั้งหมด รองลงมาพบการเลนคํา จํานวน 25 คําของ
การใชคําทั้งหมด และพบการซ้ําคํา จํานวน 13 คําของการใชคําทั้งหมด ตามลําดับ ดังตัวอยางคําประพันธตอไปนี้
สุเทษณ.
ยิ่งฟงพะจีศรี
ก็ระตีประมวลประมูล,
ยิ่งขัดก็ยิ่งพูน
ทุขะทวมระทมหะทัย!
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อาเจาลําเพาพักตร
พี่จวนจะคลั่งไคล

สิริลักษณาวิไล,
สติเพื่อพะวงอนงค.
(รัชกาลที่ 6, 2554, หนา 37)
การเลนคํา มีการเลนคําเพื่อตองการใหเกิดความไพเราะขึ้นจํานวน 3 คําคือ ยิ่งฟง, ยิ่งพูน, ยิ่งขัด เลนคําวา “ยิ่ง”
การซ้ําคํา เปนการซ้ําคําเพื่อย้ําอารมณความรูสึกของตัวละคร มีการซ้ําคํา มี 1 คํา คือคําวา ประมวลประมูล
การหลากคํา การใชคําที่มีความหมายเหมือนกัน ในบทนี้กวีใชเรียกแทนนางมัทนา มี 3 คํา คือ คําวา ศรี, ลําเพา
พักตรและอนงค
การประกอบสรางโวหารรักศิลปะการใชภาษาดานโวหารภาพพจน พบมากที่สุดคือโวหารภาพพจนแบบอุปมา
จํานวน 9 โวหาร รองลงมาพบโวหารภาพพจนแบบนามนัย จํานวน 8 โวหาร และพบโวหารภาพพจนแบบอติพจน จํานวน
3 โวหาร ตามลําดับ
ตัวอยางโวหารภาพพจนแบบอุปมา คําประพันธเปนการกลาวเปรียบเทียบความงามของนางมัทนาวางามราวกับ
พระพรหมไดสรางสรรคองคมัทนาขึ้นมา ดังนี้
สุเทษณ.
รูปเจาวิไลราว
สุระแสรงประจิตประจักษ,
มิควรจะรางรัก
เพราะพะธูพิถีพิถัน;
ธาดา ธ สรางองค
อรเพราะพิสุทธิสรรพ
ไวเพื่อจะผูกพันธนะจิตตะจองฤดี.
(รัชกาลที่ 6, 2554, หนา 34)
ตัวอยางโวหารภาพพจนแบบนามนัย ตัวอยางเปนคํานามนัยซึ่งทั้ง 3 คํา หมายถึง นางมัทนา ทั้งหมด ไดแกคําวา
สุปริยา, ดะรุณิเจาและมะทะนา ดังนี้
สุเทษณ.
อาโฉมวิไลยะสุปริยา
มะทะนาสุรางคศรี,
พี่รักและกอบอภิระตี
บมิเวนสิเนหหนัก ;
บอกหนอยเถอะวาดะรุณิเจา
ก็จะยอมสมัครัก.
……………………………..
…………………………
(รัชกาลที่ 6, 2554, หนา 30)
ตัวอยางโวหารภาพพจนแบบอติพจน โดยไดกลาวขอความที่เกินจริงของทาวชัยเสนที่วาไฟเสนหาและความรัก
ของตนที่มีตอนางมัทนานั้นทวมทนดั่งนางนั้นไดลวงใจและตรึงดวงใจของพระองคไวถาหากนางไมรับรัก
ชัยเสน.
พอเห็นวรพักตร
วนิดาวะรางคี
บัดนั้นฤก็มี
ฤดิทวมสิเนหา;
เหมือนโฉมดะรุณี
นะแหละยื่นสุหัตถมา
ลวงใจดนุคราห
และกระลึงหทัยไว;
แตนั้นก็อนงค
นะสิยังบคืนให,
กําดวงฤดิใน
วรหัตถะแนนครัน !
(รัชกาลที่ 6, 2554, หนา 70)
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นอกจากนี้การศึกษาศิลปะการใชโวหารภาพพจนยังพบขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือในบางโวหารมีการกลาวถึง
โวหารภาพพจนทั้ง 2 แบบรวมกัน คือ แบบอุปมาและแบบนามนัย จํานวน 1 โวหารและกลาวถึงโวหารภาพพจนทั้ง 3 แบบ
คือ แบบอุปมา แบบนามนัย แบบอติพจนรวมกันจํานวน 1 โวหาร

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษาโวหารรักในบทละครพูดคําฉันทเรื่องมัทนะพาธา เปนดังนี้
ประเภทของโวหารรัก พบโวหารรักทั้งหมด 17 โวหารและสามารถจําแนกโวหารรักได 4 ประเภทโดยพบมาก
ที่สุด คือ อุปมาโวหารจํานวน 9 โวหาร คิดเปนรอยละ 52.94 รองลงมาพบพรรณนาโวหารจํานวน 4 โวหารคิดเปนรอยละ
23.5 บรรยายโวหาร จํานวน 3 โวหาร คิดเปนรอยละ 17.65 และสาธกโวหารจํานวน 1 โวหาร คิดเปนรอยละ 5.88
ตามลําดับ
การประกอบสรางโวหารรัก
1. การประกอบสรางโวหารรักดานกลวิธีการนําเสนอพบการนําเรื่องแบบเสนอแกนเรื่อง จํานวน 3 โวหาร คิด
เปนรอยละ 17.65 ของโวหารทั้งหมดและแบบกลาวเกริ่นนํา 14 โวหาร คิดเปนรอยละ 82.35 ของโวหารทั้งหมด การกลาว
เกริ่นนํา พบมากที่สุดคือนําเรื่องแบบเสนอความคิดและจุดประสงคแบบคําคม พบเทากันจํานวน 4 โวหารคิดเปนรอยละ
23.53 ของโวหารทั้งหมด รองลงมาพบแบบตั้งประเด็นคําถามและแบบใชโวหารเทากันจํานวน 3 โวหาร คิดเปนรอยละ
17.65 ของโวหารทั้งหมดตามลําดับสวนการปดความพบมากที่สุดคือสรุปความแบบโนมนาวและเนนย้ํา จํานวน 7 โวหาร
คิดเปนรอยละ 41.18 ของโวหารทั้งหมด รองลงมาพบแบบโวหารคําคม แบบตั้งประเด็นคําถามและแบบมีขอสงสัยพบ
เทากันจํานวน 3 โวหารคิดเปนรอยละ 17.65 ของโวหารทั้งหมดและพบแบบแสดงความรูสึกจํานวน 1 โวหารคิดเปนรอยละ
5.88 ของโวหารทั้งหมดตามลําดับ
2. การประกอบสรางโวหารรักดานศิลปะการใชภาษาพบมีศิลปะการใชภาษาดานนี้ครบทั้งเสียงพยัญชนะ เสียง
สระและเสียงวรรณยุกตดังนี้
ดานเสียงพยัญชนะ หรือ การสัมผัสอักษรผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะการสัมผัสอักษรภายในวรรคเดียวกันหรือสัมผัส
ในเทานั้น พบมากที่สุดคือการสัมผัสอักษรแบบอักษรชิด 2 คําจํานวน 73 คําคิดเปนรอยละ 61.34 รองลงมาเปนการสัมผัส
อักษรแบบคั่นอักษรจํานวน 44 คําคิดเปนรอยละ 36.97 และสัมผัสอักษรแบบชิด 3 คําจํานวน 2 คําคิดเปนรอยละ 1.68
ตามลําดับ
ดานเสียงสระ คือการสัมผัสสระผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะสัมผัสระภายในวรรคเดียวกันของคําประพันธเทานั้น พบวา
มีการสัมผัสสระเสียงสั้นมากที่สุดจํานวน 88 คําคิดเปนรอยละ 73.95 รองลงมาคือสัมผัสสระเสียงยาวจํานวน 31 คําคิด
เปนรอยละ 26.05 ตามลําดับ
ดานเสียงวรรณยุกต คือ ศึกษาเฉพาะเสียงวรรณยุกตทายวรรคในบทประพันธประเภทฉันทชนิดตางๆ ที่ปรากฏ
เป นโวหารรัก พบคํ าประพัน ธที่ก วีนิ ยมนํา มาใช แต งเปน โวหารรั ก จํา นวน 6 ชนิด โดยคํ าประพัน ธที่พบมากที่ สุด คื อ
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 คิดเปนรอยละ 5.88 ตามลําดับ
สวนเสียงวรรณยุกตทายวรรคที่กวีนิยมใช มีดังนี้
อินทวงสฉันท 12 วรรคที่ 1 นิยมเสียงสามัญ วรรคที่ 2 นิยมเสียงสามัญ แตไมปรากฏเสียงโท วรรคที่ 3 นิยมเสียง
สามัญไมปรากฏเสียงเอก, จัตวา และวรรคที่ 4 นิยมเสียงสามัญ ไมปรากฏเสียง เอก, โท
ภุชงคปะยาตฉันท 12 วรรคที่ 1 นิยมเสียงสามัญ ไมปรากฏเสียงจัตวา วรรคที่ 2 นิยมเสียงจัตวา ไมปรากฏเสียง
โท วรรคที่ 3 นิยมเสียงสามัญ ไมปรากฏเสียง เอก และวรรคที่ 4 นิยมเสียงสามัญ ไมปรากฏเสียง เอก, โท
อินทรวิเชียรฉันท 11 วรรคที่ 1 นิยมเสียงสามัญ ไมปรากฏเสียงเอก, ตรี วรรคที่ 2 นิยมเสียงสามัญ ไมปรากฏ
เสียง เอก, โท, จัตวา วรรคที่ 3 นิยมเสียงจัตวา ไมปรากฏเสียง เอก, ตรี และวรรคที่ 4 นิยมเสียงจัตวา ไมปรากฏเสียง
สามัญ, โท
อุปฏฐิตาฉันท 11 วรรคที่ 1 นิยมเสียงสามัญ ไมปรากฏเสียง จัตวา วรรคที่ 2 นิยมเสียงสามัญ วรรคที่ 3 นิยม
เสียงสามัญ ไมปรากฏเสียงตรี และวรรคที่ 4 นิยมเสียงสามัญ ไมปรากฏเสียง เอก, โท
โตฎกฉันท 12 วรรคที่ 1 นิยมเสียงสามัญ ไมปรากฏเสียง โท, จัตวา วรรคที่ 2 นิยมเสียงสามัญไมปรากฏเสียงโท,
จัตวา วรรคที่ 3 นิยมเสียงสามัญ ไมปรากฏเสียง เอก, ตรี และวรรคที่ 4 นิยมเสียง สามัญ ไมปรากฏเสียงเอก
วสันตดิลกฉันท 14 วรรคที่ 1 นิยมเสียงสามัญ ไมปรากฏเสียง เอก, โท, ตรี, จัตวา วรรคที่ 2 นิยมเสียงจัตวา ไม
ปรากฏเสียงสามัญ, เอก, โท, ตรี วรรคที่ 3 นิยมเสียงสามัญ ไมปรากฏเสียง เอก, โท, ตรี, จัตวา และวรรคที่ 4 นิยมเสียง
เอก ไมปรากฏเสียงสามัญ, โท, ตรี, จัตวา
การประกอบสรางโวหารรักดานศิลปะการใชภาษาดานคํา พบมีศิลปะการใชภาษาดานคําทั้ง 3 ชนิดการใชคําที่
พบมากที่สุด คือ การหลากคํา พบจํานวน 73 คําของการใชคําทั้งหมดคิดเปนรอยละ 65.77 รองลงมาพบการเลนคํา
จํานวน 25 คําของการใชคําทั้งหมดคิดเปนรอยละ 22.52 และพบการซ้ําคํา จํานวน 13 คําของการใชคําทั้งหมดคิดเปน
รอยละ 11.71 ตามลําดับ
การประกอบสรางโวหารรักดานศิลปะการใชภาษาดานโวหารภาพพจน พบมากที่สุดคือโวหารภาพพจนแบบ
อุปมาจํานวน 9 โวหารคิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมาพบโวหารภาพพจนแบบนามนัย จํานวน 8 โวหารคิดเปนรอยละ
40.00 และโวหารภาพพจนแบบอติพจน จํานวน 3 โวหาร คิดเปนรอยละ 15.00 ตามลําดับ
นอกจากนี้การศึกษาศิลปะการใชโวหารภาพพจนยังพบขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ ในบางโวหารมีการกลาวถึง
โวหารภาพพจนทั้ง 2 แบบรวมกัน คือ แบบอุปมาและแบบนามนัย จํานวน 1 โวหารและกลาวถึงโวหารภาพพจนทั้ง 3 แบบ
คือ แบบอุปมา แบบนามนัย แบบอติพจนรวมกันจํานวน 1 โวหาร
อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะโวหารรักที่ปรากฏบทละครพูดคําฉันทเรื่องมัทนะพาธา ฉบับพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ที่ปรากฏอยูจํานวน 17 โวหาร ซึ่ง
การศึ กษานี้ เปนการวิ เคราะหขอมูลที่ มีอยูจํ านวนคอนขางน อยผูวิ จัยจึ งศึกษาและวิเคราะห ขอมูลที่ได มาในเชิงลึ กโดย
การศึกษาขอมูลทั้งเรื่องประเภทของโวหารรักและการประกอบสรางโวหารรักดานศิลปะการใชภาษาทั้งดานเสียง ดานคํา
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และดานโวหารภาพพจน โดยไดศึกษาตามแนวทางทฤษฏีของ สมเกียรติ รักษมณี และยังมีขอสังเกตในหลายประเด็นที่ไมได
กลาวไวในขอสรุปผลการวิจัยดังนี้
1. ประเภทของโวหารรักที่พบทั้ง 4 ประเภท อันไดแก โวหารแบบบรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร อุปมาโวหาร
สาธกโวหาร และโวหารที่พบมากที่สุดคือ โวหารแบบอุปมาโวหาร ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาโวหารรักจากวรรณคดีไทย
ประเภทรอยกรอง สมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 แหงกรุงรัตนโกสินทรของไพเราะ คุณารักษ (2517, หนา 229) ที่กลาวถึง
การเปรียบเทียบแนวโนมของโวหารรักทั้งหมดวา มีลักษณะการกลาวโดยใชโวหารโดยตรงและโวหารอุปมาที่มีความถี่มาก
ขึ้น ทั้งนี้ก็นาจะเปนเพราะกวีตองการใชภาษาในเชิงเปรียบเทียบความรักกับอารมณความรูสึกตางๆ เพื่อทําใหผูอานเขาใจถึง
รสรักที่ปรากฏในวรรณคดีมากยิ่งขึ้น
2. สวนการศึกษาการประกอบสรางโวหารรักดานศิลปะการใชภาษาดานเสียงนั้นมีการสัมผัสอักษรแบบคั่นอักษร
มากกวาแบบอักษรชิด ทั้งนี้อาจเปนเพราะคําประพันธที่ศึกษาเปนประเภทฉันท การหาคําศัพทมาใชตองเปนคําครุ และคํา
ลหุที่มีลักษณะบังคับชัดเจน ดังนั้นจึงเปนเรื่องยากที่กวีจะใชสัมผัสอักษรแบบชิดคําในหลายๆ พยางคมาใชในคําประพันธ
3. จากโวหารรักที่ปรากฏในบทละครพูดคําฉันทเรื่องมัทนะพาธา จะเห็นไดวากวีนิยมใชฉันทประเภทอินทวงสฉันท
12 ในการประพันธเปนโวหารรักมากกวาการคําประพันธจากฉันทชนิดอื่นๆ และการลงทายเสียงวรรณยุกตที่นิยมใชในการ
แตงฉันทชนิดตางๆ คือ วรรคที่ 1 สวนใหญนิยมเสียงวรรณยุกตเสียงสามัญ สวนวรรคที่ 2 วรรคที่ 3 และวรรคที่ 4 นิยมใช
เสียงวรรณยุกตเสียงสามัญและจัตวา เชนเดียวกัน
4. การศึกษาการประกอบสรางโวหารรักดานศิลปะการใชภาษาในแงมุมตางๆ ทั้งเรื่องดานเสียง ดานคํา และดาน
โวหารภาพพจนนั้น สามารถทําใหผูอานไดมองเห็นถึงคุณคาทางวรรณศิลปและการใชภาษาที่ประณีต การเลือกสรรคําที่
สะเทือนอารมณ กอใหเกิดภาพพจนซึ่งมีคุณคาอยางยิ่งในทางวรรณคดี ทั้งนี้ยังสามารถชวยขัดเกลาจิตใจใหผูอานมีความ
ออนโยนซาบซึ้งในรสทางวรรณคดีดวยอีกทาง ซึ่งเปนสิ่งที่ควรปลูกฝงคุณคาและความงามเหลานี้ใหกับนักเรียนที่ศึกษา
วรรณกรรมและวรรณคดีในประเภทตางๆ ทั้งนี้ยังสามารถนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปปรับใชกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาไดอีกทางหนึ่งดวย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากการศึกษาทําใหทราบถึงประเภทของโวหารรักและการประกอบสรางของโวหารรักดานกลวิธีการนําเสนอ
ที่ปรากฏในบทละครพูดคําฉันทเรื่องมัทนะพาธาจึงควรนําความรูที่ไดรับมาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง
ประเภทของโวหารชนิดตางๆ จากวรรณกรรม วรรณคดี หรือบทความตางๆ เพื่อใหนักเรียนศึกษาและเชื่อมโยงความรูที่
ไดรับกอใหเกิดความคิดสรางสรรคทางภาษาและสามารถแยกประเภทของโวหารชนิดตางๆ ไดอยางถูกตองตลอดจน
สามารถบอกถึงกลวิธีการนําเสนอโวหารของบทความ เรื่องสั้นหรือนวนิยาย โดยอางอิงความรูที่ไดรับจากการศึกษาใน
ครั้งนี้
2. การประกอบสรางโวหารรักดานศิลปะการใชภาษาในดานตางๆ อันไดแก ดานเสียง ดานคํา และดานโวหาร
ภาพพจน นั้น สามารถทํ า ให ผู อา นมองเห็น ถึ ง คุ ณ ค าทางวรรณศิ ล ป แ ละการใช ภ าษาที่ ป ระณี ตและสะเทือ นอารมณ
กอใหเกิดภาพพจนซึ่งมีคุณคาอยางยิ่งในทางวรรณคดี ทั้งนี้ยังสามารถขัดเกลาจิตใจใหผูอานมีความออนโยนซาบซึ้งในรส
ทางวรรณคดีอีกดวย
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3. การวิเคราะหลักษณะโดดเดนทางดานศิลปะการใชภาษาในการประพันธถือเปนการเลือกใชถอยคําเพื่อสื่อ
ภาพ สื่อความ สื่อเสียงที่ไพเราะของกวีแตละทาน สามารถนํามาปรับใชเปนแนวทางการสรางสรรคผลงานของผูเรียนได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาประเภทและโวหารชนิดตางๆ ตลอดจนการประกอบสรางโวหารดานศิลปะการใชภาษาที่
นอกเหนื อ จากนี้ เ ช น ศิ ล ปะด า นลี ล าภาษา เรื่ อ งการเลี ย นเสี ย งพู ด คํ า ย อ คํ า ตั ด คํ า ทั บ ศั พ ท หรื อ คํ า ที่ ม าจาก
ภาษาตางประเทศ เปนตน ซึ่งอาจศึกษาในวรรณคดีหรือวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ เพื่อสามารถนํา ผลจากการศึกษามาเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนในระดับชั้นที่แตกตางกันออกไป
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประเภทและโวหาร ตลอดจนการประกอบสรางโวหารดานศิลปะการใชภาษากับ
วรรณคดีที่มีเนื้อหาและลักษณะโดดเดนในเรื่องอื่นๆ หรือศึกษาเปรียบเทียบคุณคาที่ไดรับดานตางๆ เพื่อนํามาปรับใชเปน
แนวทางการสรางสรรคผลงานของผูเรียนไดในมติที่แตกตางกัน
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ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ขาพเจาขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.พรสวรรค สุวรรณธาดา ที่ใหความ
อนุ เคราะห ใ นการให คํ า ปรึ ก ษาและตรวจทานงานวิ จั ย จนเสร็ จ สมบู ร ณ ขอขอบพระคุ ณ ดร.วรวรรธน ศรี ย าภั ย ที่
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การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจชุมชน
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของกลุมวิสาหกิจชุมชน
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ กลุมวิสาหกิจชุมชน
อําเภอเมืองพะเยา ที่ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 115 กลุม โดยเก็บขอมูลจากประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน
โดยเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษา เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความพรอมในการเขาสูประชามอาคม
เศรษฐกิจอาเซียน แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก 1) ความพรอมดานความรู ไดแก ความรูเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ไดแก ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม 2)ความพรอมของกลุม
วิสาหกิจชุมชนดานการผลิต ดานการตลาด ดานการบริหารจัดการกลุม ดานการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยคาความถี่รอยละ คาเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนสวนใหญมี ความรูความเขาใจทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ภาพรวมอยูในระดับนอย คาเฉลี่ยอยูที่ 2.18 และระดับการเตรียมความพรอมของกลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดานการผลิตมีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.91
ดานการตลาด มีคาเฉลี่ย อยูที่ 2.71 ดานการบริหารจัดการกลุม มีคาแฉลี่ยอยูที่ 2.52 ดานการเงินและบัญชี มีคาเฉลี่ยอยู
ที่ 2.40
นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามสวนมากไดใหขอเสนอแนะวาพวกเขาตองการการสงเสริมและสนับสนุนการ
เตรียมพรอมจากหนวยงานภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาธุรกิจจากการตลาดทองถิ่นสูตลาด ASEAN
คําสําคัญ: การเตรียมความพรอม วิสาหกิจชุมชน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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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
ตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยใหมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน และ
แรงงานฝมือ ภายในอาเซียนอยางเสรี และการเคลื่อนยายเงินทุนที่เสรีมากขึ้นภายในป 2558 AEC จึงเปนประโยชนตอ
ประเทศไทยในการขยายการสงออกและโอกาสทางการคาและการบริการในสาขาที่ประเทศไทยมีความสามารถในการ
แขงขัน เชน การทองเที่ยว โรงแรมและภัตตาคารสุขภาพ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังจะชวยเสริมสรางโอกาสในการดึงดูดการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมายังอาเซียน ซึ่งจะเพิ่มอํานาจการตอรองของอาเซียนในเวทีการคาโลก และยกระดับความ
เปนอยูของประชาชนในอาเซียนโดยรวม จึงเปนความทาทายและโอกาสใหมของประเทศไทย ที่จะสงผลใหเกิดความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยเฉพาะดา นเศรษฐกิจที่จะมีการพั ฒนาหว งโซมูลค าเพิ่มในภูมิภาค
(Regional Value Chain) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันการเพิ่มอํานาจในการตอรอง และการขยายตลาดอาเซียน
ที่มีประชากรกวา 590 ลานคน (ศูนยขอมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2557)
การเตรี ย มความพร อ มของทุ กภาคส วนก า วสู ปป ระชาคมอาเซี ย น 2558 จึ ง มี ความสํา คั ญ เป น อยา งมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทย จําเปนตองนําความไดเปรียบเชิงกลยุทธมาใชประโยชนอยางเต็มที่ และปรับแนวทางการ
ดําเนินงานตางๆ ใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก ดังนั้น
ผูประกอบการ OTOP และ SMEs รวมทั้ง นักวิชาการและนักวิจัยทุกสาขาในประเทศไทย จึงจําเปนตองศึกษา วิจัยและ
พัฒนาองคความรูและความคิดสรางสรรคเพื่อการสรางสิ่งใหมๆ ทั้งที่เปนผลิตภัณฑ การบริการ รูปแบบธุรกิจใหมๆ
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ตลอดจน ผลงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ฯลฯ เพื่อกาวทันกระแสความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และมีความพรอมกาวสู AEC
ไดอยางแข็งแกรงตั้งแตป 2558
วิสาหกิจชุมชนอําเภอเมืองพะเยา มีจํานวน 115 กลุม เปนการประกอบกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ
ของใชอุปโภคและบริโภค ที่ดําเนินการโดยกลุมบุคคลที่มีความผูกพันมีวิถีชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการขึ้น
โดยมุงที่วัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน เพื่อเปนการสรางรายไดใหกับครอบครัว ชุมชน โดยมีพื้นฐานจาการมีวัตถุดิบ
ในทองถิ่น ลักษณะการจัดการกลุมนั้นเปนการจัดการในรูปแบบเครือญาติ ผลิตภัณฑสวนใหญเปนลักษณะของผลิตภัณฑ
ที่ไมมีความแตกตางหรือมีเอกลักษณเฉพาะดาน มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนซึ่งเปนสวนหนึ่งที่สามารถสรางรายไดใหกับ
ประชาชนในจังหวัดพะเยา ซึ่งสามารถสรุปไดวา วิสาหกิจชุมชนมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจชองชุมชน
สังคม จังหวัดพะเยาเปนเขตพื้นที่หนึ่งที่เปนเปาหมายและยุทธศาสตรสาหรับการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐในระดับตางๆ
ทั้งในระดับอําเภอจังหวัดและในระดับประเทศ ดังนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปนตองมีการศึก ษาในวิจัยเพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหมีความชัดเจนและนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในชุมชนตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อ ศึก ษาความรู ความเขา ใจทั่วไปเกี่ย วกับ ประชาคมอาเซี ยน ของวิ สาหกิจ ชุม ชน อํา เภอเมื องพะเยา
จังหวัดพะเยา
2. เพื่ อศึ กษาความพรอ มในการเข าสู ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ยนของวิ สาหกิ จชุ มชน อํา เภอเมือ งพะเยา
จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิด
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน
- ระยะเวลาในการดําเนินงาน
- จํานวนสมาชิกของกลุม

ความพรอมในการเขาสูป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของวิสาหกิจชุมชน
อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

การเตรียมความพรอม

- ความพรอมดานความรูทั่วไป
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
- ความพรอมของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน ประกอบดวย ดานการผลิต ดาน
การตลาด ดานการบริหารจัดการ ดาน
การเงินและบัญชี

รูปภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิด
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วิธีวิทยาการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ กลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 115 กลุม (สํานักงานเกษตรอําเภอ
เมืองพะเยา, 2557) ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยเก็บขอมูลจากตัวแทนวิสาหกิจชุมชน ไดแก ประธานกลุม
วิสาหกิจชุมชนโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของ
การศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบปลายปด (Closed end questionnaire) และแบบสอบถามแบบปลายเปด (Opened
end questionnaire) และดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยประมวลผลที่ไดจากแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสถิติที่ใชในการวิเคราะหเพื่ออธิบายผลการวิจัยคือผูศึกษาวิจัยใชวิธีทางสถิติคือสถิติ
พรรณนาโดยมีสูตรที่ใชในการคํานวณหาคารอยละคือรอยละ(PERCENTAGE) คาเฉลี่ย (Mean) โดยการวัดระดับของการ
เตรียมความพรอมของวิสาหกิจชุมชน อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนลักษณะมาตรา
สวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อหาขอสรุปการเตรียมความพรอมของวิสาหกิจชุมชน อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ตอไป

ผลการศึกษา
ผลการศึกษา เรื่อง การเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียนของวิสาหกิจชุมชน ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา สามารถสรุปของการศึกษา ไดดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูในระดับความรูนอย คาเฉลี่ย 2.18 เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย คือ กลุมตัวอยางมีความรูและเขาใจในวัตถุประสงคของการกอตั้งประเทศสมาชิกอาเซียน ระดับความรูปานกลาง
คาเฉลี่ย 2.50 รองลงมา ไดแก กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับความเปนมาของอาเซียน และกลุมตัวอยางรูความหมายและ
ความสําคัญของประชาคมอาเซียน ระดับความรูนอย คาเฉลี่ย 2.43 และกลุมตัวอยางทราบเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของ
ความรวมมือของอาเซียน ระดับความรูนอย คาเฉลี่ย 2.40 ตามลําดับ
2. จากผลการวิ เคราะหขอมู ลเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมของกลุมวิสาหกิจ ชุมชนเพื่อเข าสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีผลดังนี้(ตารางที่ 1)
2.1 ดานการผลิตของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง คาเฉลี่ย 2.91 เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ คุณภาพของวัตถุดิบ ระดับความ
พรอมปานกลาง คาเฉลี่ย 3.05 รองลงมา ไดแก แหลงของวัตถุดิบ ระดับความพรอมปานกลาง คาเฉลี่ย 2.99 และทักษะ
ของฝายผลิต ระดับความพรอมปานกลาง คาเฉลี่ย 2.97 ตามลําดับ
2.2 ดานการตลาดของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง 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 ดานการบริหารจัดการกลุมของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลางคาเฉลี่ย 2.52 เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ผูบริหารกลุมสามารถ
ปฏิบัติงานไดทุกดานทุกระดับ ระดับความพรอมปานกลาง คาเฉลี่ย 2.63 รองลงมา ไดแก ผูบริหารกลุมมีการวางแผน
พัฒนากลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมายของธุรกิจที่ชัดเจน ระดับความพรอมปานกลาง คาเฉลี่ย 2.58 และผูบริหารกลุมมี
พื้นฐานของการประกอบธุรกิจ ระดับความพรอมปานกลาง คาเฉลี่ย 2.55 ตามลําดับ
2.4 ดานการเงินและบัญชีของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับนอย คาเฉลี่ย 2.40 เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การเตรียมความพรอมดาน
การเงินทุนหมุนเวียนของกลุม ระดับความพรอมนอย คาเฉลี่ย 2.43 รองลงมา ไดแก การพัฒนาความรูดานการบริหาร
ตนทุนและผลตอบแทนใหกับผูบริหารและสมาชิกกลุม ระดับความพรอมนอย คาเฉลี่ย 2.42 และการพัฒนาความรูดาน
การเงินและบัญชีใหกับผูบริหารและสมาชิกของกลุมที่เกี่ยวของ ระดับความพรอมนอย คาเฉลี่ย 2.39 ตามลําดับ
ตารางที่ 1 แสดงระดับความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุมวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา
ความพรอม
x ระดับความพรอม
ความพรอมดานการผลิต
1.คุณภาพของวัตถุดิบ
2.แหลงของวัตถุดิบ
3.ทักษะของฝายผลิต
4.เครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการขยายการผลิต
5.การเพิ่มกําลังการผลิตสําหรับตลาดเปาหมาย
6.การนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการผลิต
รวม
ความพรอมดานการตลาด
1.การพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานของตลาดเปาหมาย
2.การพัฒนาดานบรรจุภัณฑใหไดมาตรฐานของตลาดเปาหมาย
3.การแปรรูปผลิตภัณฑใหเหมาะสมและไดมาตรฐานของตลาดเปาหมาย
4.การเพิ่มชองทางการโฆษณาผลิตภัณฑ
5.การตั้งราคาผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับตลาดเปาหมาย
6.การเพิ่มชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ
7.การสรางนวัตกรรมใหมของผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับตลาด
รวม
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3.05
2.99
2.97
2.94
2.77
2.75
2.91

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.81
2.75
2.73
2.69
2.67
2.66
2.63
2.71

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ตารางที่ 1 แสดงระดับความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุมวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา (ตอ)
ความพรอม
x ระดับความพรอม
ความพรอมดานการบริหารจัดการกลุม
1.ผูบริหารกลุมสามารถปฏิบัติงานไดทุกดานทุกระดับ
2.ผูบริหารกลุมมีการวางแผนพัฒนากลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมายของธุรกิจที่ชัดเจน
3.ผูบริหารกลุมมีพื้นฐานของการประกอบธุรกิจ
4.การพัฒนาทักษะ องคความรูใ หมดานการบริหารจัดการใหกบั สมาชิกกลุม
5.ผูบริหารกลุมมีการวางแผนรองรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
6.ผูบริหารกลุมมีการจัดทําแผนตามหลักการ SWOT
7.ผูบริหารกลุมมีความรูและมีความชํานาญในธุรกิจที่ทําอยูทั้งในทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
8.การปรับโครงสรางการบริหารงานเพื่อรองรับการขยายงาน
9.ผูบริหารกลุมมีรูปแบบของการจัดตั้งธุรกิจที่มีนโยบายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน
รวม
ความพรอมดานการเงินและบัญชี
1.การเตรียมความพรอมดานการเงินทุนหมุนเวียนของกลุม
2.การพัฒนาความรูดานการบริหารตนทุนและผลตอบแทนใหกับผูบริหารและสมาชิก
กลุม
3.การพั ฒ นาความรู ด า นการเงิ น และบั ญ ชี ใ ห กั บ ผู บ ริ ห ารและสมาชิ ก ของกลุ ม ที่
เกี่ยวของ
4.การนําเทคโนโลยีเขามาใชในการพัฒนาระบบบัญชีและการเงินของกลุม
5.การเตรียมหาแหลงเงินทุนเพิ่มเพื่อขยายการลงทุนของกลุม
รวม

2.63
2.58
2.55
2.53
2.52
2.50
2.50

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.46
2.42
2.52

นอย
นอย
ปานกลาง

2.43
2.42

นอย
นอย

2.39

นอย

2.38
2.37

นอย
นอย
นอย

2.40

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษา เรื่อง การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของกลุมวิสาหกิจชุมชน
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ความพรอมดานการผลิต กลุมตัวอยางใหระดับความพรอมสูงสุดในเรื่อง ดานคุณภาพของวัตถุดิบ ระดับ
ความพรอมปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของวิทยา จันทะวงศศรี (2547) เรื่องปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุม
วิสาหกิจชุมชนอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบวา ปจจัยดานการผลิตปจจัยดานการผลิตถือเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญในการตัดสินใจทําการผลิตของแตละกลุมโดยแตละกลุมตองพิจารณาถึงความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบหรือ
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โอกาสในสินคาที่กลุมผลิตที่จะสามารถดํารงประโยชนและสรางรายไดใหแกกลุม ดังนั้นในการผลิตจึงจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีแหลงวัตถุดิบที่เพียงพอและสามารถหาไดสะดวกเพื่อลดตนทุนอันเกิดจากการจัดหาวัตถุดิบนอกจากนี้ทักษะและ
ความรูความสามารถหรือภูมิปญญาชาวบานของสมาชิกในการผลิตจะชวยใหสินคาที่ผลิตไดนั้นมีคุณภาพไดมาตรฐาน
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ เอ็ตเซล วอลคเกอร และ สแตนตัน (2001: 9) ไดกลาวไววา วัตถุดิบ (Raw
Material) หรือวัสดุที่ใชในการผลิต (Material) ผูผลิตมีทางเลือกที่จะใชวัตถุดิบหรือวัสดุหลายอยางในการผลิต ซึ่งจะตอง
คํานึงถึงความตองการของผูบริโภควาพอใจแบบใดตลอดจนตองพิจารณาถึงตนทุนในการผลิต และความสามารถในการ
จัดหาวัตถุดิบดวย
2. ความพรอมดานการตลาด กลุมตัวอยางใหระดับความพรอมสูงสุดในเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑใหได
มาตรฐานของตลาดเปาหมาย แตระดับความพรอมปานกลาง สอดคลองกับแนวคิดของเอ็ตเซล วอลคเกอรและ สแตนตัน
(2001: 9) ไดกลาวไววา คุณภาพผลิตภัณฑ เปนการวัดการทํางานและวัดความคงทนของผลิตภัณฑ เกณฑในการวัด
คุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกคาและคุณภาพที่เหนือกวาคูแขงขันถาสินคาคุณภาพต่ําผูซื้อจะไมซื้อซ้ํา ถาสินคา
คุณภาพสูงเกินอํานาจซื้อของผูบริโภคสินคาก็ขายไมไดนักการตลาดตองพิจารณาวาสินคาควรมีคุณภาพระดับใดบางและ
ตนทุนเทาใดจึงจะเปนที่พอใจของผูบริโภค รวมทั้งคุณภาพสินคาตองสม่ําเสมอและมีมาตรฐานเพื่อที่จะสรางการยอมรับ
3. ความพรอมดานการบริหารจัดการกลุม กลุมตัวอยางใหระดับความพรอมสูงสุดในเรื่อง ผูบริหารกลุม
สามารถปฏิบัติงานไดทุกดานทุกระดับ ระดับความพรอมปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของวิทยา จันทะวงศศรี
(2547) เรื่องปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจชุมชนอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบวา ปจจัยดาน
การบริหารจัดการปจจัยดานการบริหารจัดการนี้มิไดเปนหนาที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแตเปนหนาที่
ของสมาชิกทุกคนเนื่องจากสมาชิกที่เขารวมควรมีสวนรวมในการคัดเลือกผูที่จะมาทาหนาที่แทนอยางไรก็ตามสมาชิกที่
ไมไดเขามารวมในสายการบังคับบัญชาก็ยังสามารถเขามามีสวนรวมในการเสนอความเห็นหรือรวมตัดสินใจในการดําเนิน
กิจกรรมกลุมวิสาหกิจชุมชนไดกลุมที่ประสบความสําเร็จมักมีการจัดแบงอํานาจหนาที่ตลอดจนความรับผิดชอบไวอยาง
ชัดเจน
4. ความพรอมดานการเงินและบัญชีของกลุม กลุมตัวอยางใหระดับความพรอมสูงสุดในเรื่อง การเตรียมความ
พรอมดานการเงินทุนหมุนเวียนของกลุม แตระดับความพรอมนอย สอดคลองกับการศึกษาของวิทยา จันทะวงศศรี
(2547) เรื่องปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจชุมชนอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ไดกลาววา ปจจัย
ดานการเงินสําหรับปจจัยดานการเงินนี้เปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งโดยสวนใหญแลวเงินทุนที่กลุมจัดหานั้นมักอยูใน
รูปของการออกทรัพยหรือการถือหุนเรือนหุนการสะสมทุนการดาเนินกิจกรรมดานการเงินการบัญชีการกําหนดการ
จัดสรรผลกําไรอยางเปนสัดสวนและมีระบบที่ชัดเจนจะสามารถชวยใหการดําเนินงานกลุมเปนไปไดดวยดี สอดคลองกับ
การศึกษาของ สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (2554: 45) ไดวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
ของจังหวัดพิษณุโลกดานการเงิน ดังนี้ วิสาหกิจชุมชนยังไมสามารถพึ่งพาตนเองไดและยังตองพึ่งพาปจจัยการผลิตและ
เงินทุนจากภายนอก และวิสาหกิจชุมชนบางแหงที่มาจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนไมไดเกิดจากปญหาหรือความตองการ
ของชุมชนอยางแทจริงแตมาจดทะเบียนเพื่อรอรับการสงเสริมสนับสนุนของหนวยงานตางๆและเพื่อหวังกูเงินในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ําซึ่งมิไดประกอบกิจกรรมอยางแทจริงและตอเนื่อง
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษา เรื่อง การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของกลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีขอเสนอแนะดังนี้
1. ระดับการเตรียมความพรอมของกลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยรวมมีระดับการ
เตรียมความพรอมอยูในระดับนอย ในขณะที่การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดขึ้นในปลายป 2558 ซึ่งเหลือเวลา
ไมนานนัก กลุมวิสาหกิจชุมชน ควรมีความกระตือรือรนและสนใจที่จะเตรียมตัวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อ
พัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนใหมีศักยภาพที่สูงขึ้น ในการแขงขันกับนานาประเทศในอาเซียน โดยจะตองมีการสนับสนุนการ
เตรียมความพรอม สงเสริมและกระตุนการเตรียมความพรอมจากหนวยงานภาครัฐและสื่อตางๆ คอยสนับสนุน
2. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในปจจุบัน ยังคงมีในเรื่องขององคความรูเกี่ยวกับ AEC
ชุมชนไมเขาใจถึงวัตถุประสงคที่แทจริงของ AEC อีกทั้งชองทางการจัดจําหนายของวิสาหกิจชุมชนยังมีนอย รวมถึงยังมี
ปญหาในเรื่องของสมาชิกขาดประสบการณดานการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชน
นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะในการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในปจจุบันคือในสวนเจาหนาที่หรือขาราชการที่
เกี่ยวของทุกดาน ควรจะมีการใหความรู ขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับAEC แกกลุมวิสาหกิจชุมชนรวมถึงมีสวนในการจัดการ
อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณแกกลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อใหภาคชุมชนหรือกลุมวิสาหกิจชุมชนตระหนักถึง
ความสําคัญของ AEC มากยิ่งขึ้น และเจาหนาที่หรือขาราชการที่เกี่ยวของควรจะมีการชวยเหลือในการเพิ่มชองทางการจัด
จําหนายของวิสาหกิจชุมชนมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของกลุมวิสาหกิจในอําเภออื่นๆ
ดวย โดยทําการศึกษาจากกลุมวิสาหกิจชุมชนที่อยูในภูมิภาคตางกัน เพื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบ
2. ควรทําการศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนของกลุมวิสาหกิจชุมชนอยูเสมอ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเพื่อใหมี
ความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยไดรับความกรุณาจาก ดร.บังอร สวัสดิ์สุข อาจารยที่ปรึกษาที่กรุณาให
คําแนะนําและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ตั้งแตเริ่มงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
ไว ณ ที่นี้
ขอขอบคุณผู เชียวชาญทุกทาน ที่ ใหความกรุณาในการตรวจสอบเครื่องมือ ของงานวิ จัยในครั้ง นี้ และรว ม
ประเมินตรวจสอบใหเกิดความสมบูรณมากขึ้น ขอบคุณคณาจารยผูสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยาที่ใหวิชาความรู และใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆ ในงานวิจัยครั้ง
นี้
ขอขอบคุณกลุมวิสาหกิจชุมชนอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่ไดใหความ
อนุเคราะหในการเสียสละเวลาอันมีคาตอบแบบสอบถามในงานวิจัยครั้งนี้ ใหขอมูลเพื่อใหเกิดคุณคาประโยชนสูงสุด
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ขอขอบคุณสหกรณการเกษตรอําเภอเมืองพะเยา ที่ไดใหความรวมมือในเอกสาร ตลอดจนขอมูลตางๆ ของ
วิสาหกิจชุมชน อําเภอเมืองพะเยา จากสํานักงานสหกรณการเกษตรอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ผูวิจัย หวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูสนใจ จึงขอมอบสวนดีทั้งหมดนี้ใหแกคณาจารย
ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาจนทําใหผลงานวิจัยเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของ และขอมอบความกตัญูกตเวทิตาคุณ แด
บิดา มารดาและผูมีพระคุณทุกทาน
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การวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงของอู ป.เจริญการชาง
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
Cost-Benefit and Risk Analysis of the P.CharoenKanchang in Chiangkham
District, Phayao Province
ทิพวรรณ แกวงงค 1* และปยะพงษ แสงแกว2
Thippawan Kaewwong1* and Piyapong Sangkaew2
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสรางตนทุน ผลตอบแทน และความไวตอเหตุการณเปลี่ยนแปลง
ของอู ป.เจริญการชาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยใชเกณฑการวัดความคุมคาของโครงการเปนเกณฑการตัดสินใจ
ลงทุนวาควรลงทุนหรือไม ประกอบดวย ระยะเวลาคืนทุน มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน อัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน และการวิเคราะหความไว โดยการศึกษาครั้งนี้ไดสัมภาษณผูประกอบการของอู ป.เจริญการชาง
เพื่อนําขอมูลดานตนทุนและผลตอบแทนมาใชประมาณการตนทุนและผลตอบแทนของโครงการในการลงทุนในธุรกิจอู
ซอมรถผลการวิเคราะหโครงการลงทุนในธุรกิจอูซอมรถโดยมีอัตราคิดลดที่ 8 เปอรเช็นต พบวามูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ
4,551,465 บาท อัต ราผลตอบแทนภายในโครงการเทา กั บ 37.24 เปอร เช็ นต อั ตราสว นผลตอบแทนต อต นทุ นของ
โครงการเทากับ 1.30 เทา และระยะเวลาคืนทุนคิดลดเทากับ 2 ป 5 เดือน ผลการวิเคราะหความไวของโครงการ เมื่อ
กําหนดใหคาใชจายและผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปจากยอดประมาณการ โดยแบงการทดสอบออกเปน 3 กรณี กรณีที่ 1
คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 10 เปอรเช็นต มีผลทําให NPV เทากับ 3,550,443 ลดลง 21.99 เปอรเช็นต, กรณีที่ 2
ผลตอบแทนลดลง 10 เปอรเช็นต มีผลทําให NPV เทากับ 2,587,846 ลดลง 43.14 เปอรเช็นต และกรณีสุดทาย คาใชจาย
ในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนของโครงการลดลงที่เกิดขึ้นพรอม ๆ กันมีผลทําให NPV เทากับ 1,036,261 ลดลง
77.23 เปอรเช็นต สรุปไดวาโครงการนี้มีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนมากวาการเปลี่ยนแปลงของ
คาใชจาย และความนาสนใจของโครงจะการลดลงอยางมากเมื่อทั้งสองตัวแปรเปลี่ยนแปลงไปพรอม ๆ กัน โครงการ
ดังกลาวจึงมีความนาสนใจลงทุน จากทั้ง 3 กรณีในเรื่องของความเสี่ยงกิจการมีความเสี่ยงในสวนของผลตอบแทนเมื่อ
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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
การประกอบกิจการสวนตัวอาจเปนทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง สามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ กิจการใดที่ไดรับ
ผลตอบแทนมากเมื่อเทียบกับการลงทุน ยอมไดรับความสนใจ จากลักษณะของจังหวัดพะเยากิจการที่นาสนใจกิจการหนึ่ง
ก็คือ “อูซอมรถ” เพราะในปจจุบันประชาชนมีการใชยานพาหนะโดยเฉพาะรถยนตเปนจํานวนมากและมีแนวโนมวาจะ
เพิ่มขึ้น จากการที่กรมการขนสงทางบกจังหวัดพะเยา จัดทําสถิติจํานวนรถที่จดทะเบียนใหมตามกฎหมายวาดวยการขนสง
ทางบก ประเภทรถบรรทุกจําแนกตามลักษณะรถ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2557 จํานวนรถที่จดทะเบียนทั้งหมด 4,370
คัน ซึ่งจํานวนอูซอมรถยนตประเภทรถบรรทุก ในเขตพื้นที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยามีจํานวน 3 แหงสงผลใหความ
ตองการของลูกคาเพิ่มมากขึ้นกิจการเติบโตขึ้น ซึ่ง อู ป.เจริญการชางมีสถิติรถยนตประเภทรถบรรทุกที่เขามาใชบริการใน
ป 2556 จํานวน 3,428 คันซึ่งเปนจํานวนรถยนตประเภทรถบรรทุกของทั้งในเขตอําเภอเชียงคํา และเขตอําเภอใกลเคียงที่
ไดใหความไววางใจมาใชบริการ ทําใหกิจการอูซอมรถยนตประเภทรถบรรทุกเปนอีกหนึ่งกิจการที่นาสนใจเมื่อเทียบ
ระหวางรายไดและตนทุนจะเห็นไดวากิจการอูซอมรถเปนกิจการที่คอนขางนาสนใจ ดังนั้นจึงทําใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษา
ตนทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงของอู ป.เจริญการชาง โดยผลการวิเคราะหที่ไดจะนําไปใชในการตัดสินใจในการลงทุน
เพิ่มเติมโดยการซื้อเครื่องจักรในกิจการอูซอมรถ ผลการศึกษาที่ไดจะนํามาปรับปรุงการดําเนินงานและวางแผนการ
ใหบริการเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูมาใชบริการในพื้นที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา นอกจากนี้การศึกษายัง
รวมไปถึงความเสี่ยงที่เปนไปไดและคาดวาจะเกิดขึ้นของตัวแปรทางดานการเงินเชน รายได ผลตอบแทน ซึ่งจะมีผลตอ
ความคุมคาตอการลงทุนในกิจการ ความสามารถดํารงกิจการและการเจริญเติบโตตอไปในระยะยาว
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วัตถุประสงคในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาโครงสรางตนทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกิจการอู ป.เจริญการชาง
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา (2) เพื่อศึกษาโครงสรางรายรับของอู ป.เจริญการชาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา (3) เพื่อ
วิเคราะหถึงตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของอู ป.เจริญการชาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา (4) เพื่อวิเคราะหความ
ไวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของตนทุนและผลตอบแทนของอู ป.เจริญการชาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดของการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา 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.
การวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis)
การวิเคราะหของโครงการ
การประมาณการตนทุน
1. คาใชจายในการลงทุน เชน คาทีด่ ินคากอสรางคา
จัดซื้อเครื่องมือชางเปนตน
2. คาใชจายในการดําเนินงาน เชน คาจางพนักงาน
คาสาธารณูปโภคเปนตน
3. คาเสียโอกาสจากดอกเบี้ย

1.
2.
3.
4.
5.

การประมาณการายได
1. บริการซอมเครื่องยนต และชวงลาง
2. บริการซอมตัวถัง เคาะพนสี
3. บริการอื่นๆ

ตนทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยง
ของอู ป.เจริญการชาง
ระยะเวลาคืนทุน (PB)
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
การวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis)

ลงทุน

ไมลงทุน
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ภาพประกอบ 1 แสดงความสัมพันธระหวางตนทุน รายไดและผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงจาการลงทุนในกิจการอูซอมรถ ในการศึกษา
ครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดขอมูลและแหลงขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงในธุรกิจอูซอมรถยนต ในอําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูล การสัมภาษณจากผูประกอบการ อู ป.เจริญ
การชางโดยขอมูลที่สัมภาษณจะนําไปประมาณการตนทุน และประมาณการรายไดเปนตน และมีการคนควาจากแหลงทุติย
ภูมิ เชน ขอมูลเกี่ยวกับสถิติการจดทะเบียนรถยนต จากกรมการขนสงทางบก ขอมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําและ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคาชั้นดี จากธนาคารแหงประเทศไทย
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน 5 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวการซอมรถ สวนที่ 2 ศึกษาขอมูลดานตนทุนของกิจการ สวนที่ 3 ขอมูลรายไดจากการใหบริการอูซอมรถ
สวนที่ 4 สภาพปญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการ สวนที่ 5 ขอเสนอแนะอื่นๆ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลปฐมภูมิไดแก ขอมูลเกี่ยวกับตนทุน รายไดจากการใหบริการ ขอมูลทุติยภูมิไดแก ขอมูลเกี่ยวกับสถิติการ
จดทะเบียนรถยนต จากกรมการขนสงทางบก ขอมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําและอัตราดอกเบี้ยเงินกูลูกคาชั้นดี จาก
ธนาคารแหงประเทศไทย
4. การวิเคราะหขอมูล
หลัง ได ขอ มูลจากการสั มภาษณ ข อมู ลตน ทุน และรายได นํา ขอ มูลที่ ได มาจากการสั มภาษณมาทํา การหา
คาเฉลี่ยวิเคราะหทางการเงิน โดยการวิเคราะหและประเมินตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ การประเมินโครงการนั้น
จําเปนตองประมาณการตนทุนและผลตอบแทนใหชัดเจนถูกตอง เนื่องจากการประกอบกิจการมีความเสี่ยง การศึกษาครั้ง
นี้จึงมีการกําหนดอายุของโครงการลงทุนเพียงแค 5 ป และใชอัตราคิดลดที่ 8 เปอรเช็นต

ผลการศึกษา
การประมาณการตนทุน
สําหรับการดําเนินโครงการลงทุนในธุรกิจอูซอมรถยนตในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา แบงออกเปน 2 ประเภท
คือคาใชจายในการลงทุนเริ่มแรก และคาใชจายในการดําเนินงาน ในการประมาณการตนทุน อางอิงจากขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณผูประกอบการ
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ตารางที่ 1 แสดงรายการตนทุนของกิจการอูซอมรถยนต
รายการ
1.คาใชจายในการลงทุน
1.1 คาที่ดิน
1.2 คากอสราง
1.3 คาระบบ
สาธารณูปโภค
1.4 คาอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใช
1.5 คาอุปกรณสํานักงาน
1.6 คายานพาหนะ
1.7 คาจดทะเบียน
พาณิชย
2.คาใชจายในการ
ดําเนินงาน
2.1 คาน้ํามันรถ
2.2 คาไฟฟา
2.3 คาโทรศัพท
2.4 คาอะไหลสิ้นเปลือง
2.5คาอินเตอรเน็ต
2.6 คาประกันสังคม
2.7 คาภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน
2.8 คาใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
2.9 เงินเดือนพนักงาน
2.10 คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวมตนทุน
ภาษีเงินได
รวมตนทุนทั้งสิ้น

ปที่ 0

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

66,000
30,000
4,200
600,000
7,440
25,200
3,000

67,980
30,900
4,326
618,000
7,663
25,200
3,000

70,019
31,827
4,455
636,540
7,893
25,200
3,000

72,119
32,781
4,589
655,636
8,129
25,200
3,000

74,283
33,764
4,727
675,305
8,373
25,200
3,000

500

500

500

500

500

1,620,000
11,900
2,368,240
5,370.58
2,373,611

1,668,600
12,257
2,438,426
5,446.56
2,443,873

1,718,658
12,624
2,510,716
5,514.24
2,516,230

1,770,217
13,003
2,585,174
5,582.21
2,590,756

1,823,324
13,393
2,661,869
5,645.68
2,667,515

2,500,000
350,000
35,000
1,980,000
150,000
50,000
9,500

5,074,500
5,074,500

การประมาณการผลตอบแทน
กําหนดใหอัตราการขยายตัวของธุรกิจเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอปตามที่สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมไดวิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2557 วาจะมีแนวโนมขยายตัวในอัตรารอยละ 3 ตอป
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ตารางที่ 2 แสดงประมาณการรายได
ประมาณการรายไดตอป
ปที่ 0
ปที่ 1
ปที่ 2
ปที่ 3
ปที่ 4
ปที่ 5
รวม

ประมาณรายได
4,652,655
4,792,234
4,936,001
5,084,081
5,236,603
24,701,574

ผลการวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงทางการเงินของโครงการ
จากการวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงทางการเงินของโครงการ เปนการวิเคราะหเพื่อหาผลการ
ดําเนินงานของโครงการวาเมื่อดําเนินโครงการไปแลวจะเกิดความคุมคาหรือไม โดยการจัดทําประมาณการงบกระแสเงิน
สด (Cash flow) เพือ่ แสดงตนทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นในแตละปตลอดอายุโครงการโดยผลตางระหวางกระแสเงินสดรับและ
กระแสเงินสดจาย คือ กระแสเงินสดสุทธิ การวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงทางการเงินของโครงการใน
ธุรกิจอูซอมรถยนตในครั้งนี้มีเกณฑในการวัดความคุมคาทางการเงินของโครงการ 4 แนวทาง ดังนี้
ตารางที่ 3 สรุปผลตามเกณฑการตัดสินใจลงทุน
เกณฑการประเมิน
ผลการศึกษา
2 ป 5เดือน
PB
4,551,465
NPV
37.24%
IRR
1.30
BCR

เกณฑการตัดสินใจ
ระยะเวลาสั้น
มีคามากกวา 0
มีคามากกวาคาเสียโอกาส
มีคามากกวา 1

ผลการตัดสินใจ
คุมคานาลงทุน
คุมคานาลงทุน
คุมคานาลงทุน
คุมคานาลงทุน

พบวาอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเทากับรอยละ 37.24 เมื่อเปรียบเทียบกับคาเสียโอกาสของเงินทุน หรือ
อัตราผลตอบแทนต่ําสุดที่ตองการ คือรอยละ 8 ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยเงินกูของลูกคารายยอยชั้นดี (MRR) พบวาอัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการมี ค ามากกว าอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู ดั ง กล า ว ดัง นั้ น การลงทุ น ในธุ ร กิ จ อูซ อ มรถยนต จึ ง ให
ผลตอบแทนที่คุมคากับการลงทุน
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ตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหความไวของโครงการทั้ง 3 กรณี
สรุปผลการวิเคราะหความไวของโครงการ
กรณีปกติ
กรณีที่ 1 การกําหนดใหคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น
1.1 คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5 ขณะที่ผลตอบแทนของโครงการและคาใชจาย
ในการลงทุนคงที่
1.2 คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 10 ขณะที่ผลตอบแทนของโครงการและ
คาใชจายในการลงทุนคงที่
กรณีที่ 2 กําหนดใหผลตอบแทนของโครงการลดลง
2.1 ผลตอบแทนของโครงการลดลงในอัตรารอยละ 5 ขณะที่คาใชจายในการดําเนินงานและคาใชจาย
ในการลงทุนคงที่
2.2 ผลตอบแทนของโครงการลดลงในอัตรารอยละ 10 ขณะที่คาใชจายในการดําเนินงานและคาใชจาย
ในการลงทุนคงที่
กรณีที่ 3 กําหนดใหคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนของโครงการลดลงที่เกิดขึ้นพรอม ๆ
กัน
3.1 คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5 ผลตอบแทนของโครงการลดลงในอัตรารอยละ
5 ขณะที่คาใชจายในการลงทุนคงที่
3.2 คาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 10 ผลตอบแทนของโครงการลดลงในอัตรารอย
ละ 5 ขณะที่คาใชจายในการลงทุนคงที่
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PB
2 ป 5 เดือน

NPV (บาท)
4,551,465

BCR (เทา)
1.30

IRR
37.24%

2 ป 8 เดือน

4,050,954

1.26

34.30%

2 ป 10 เดือน

3,550,443

1.22

31.31%

2 ป 10 เดือน

3,569,655

1.24

31.42%

3 ป 2 เดือน

2,587,846

1.17

25.40%

2 ป 12 เดือน

2,018,071

1.12

21.78%

4 ป 1 เดือน

1,036,261

1.06

15.30%

ผลการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการลงทุนในธุรกิจอูซอมรถยนต ในสถานการณปกติ โดยใชเกณฑการ
วัดความคุมคาเปนเกณฑการตัดสินใจ ปรากฏวามูลคาปจจุบันสุทธิ มีคาเทากับ 4,551,465 บาทอัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการ มีคาเทากับรอยละ 37.24 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการเทากับ 1.30 เทา และระยะเวลาคืนทุน
คิดลดเทากับ 2 ป 5 เดือน จากเกณฑการวัดความคุมคาสามารถสรุปไดวาโครงการลงทุนในธุรกิจอูซอมรถยนต มีความ
คุมคาในการลงทุน เมื่อพิจารณามูลคาปจจุบันที่มีคามากกวา 0 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีคามากกวาอัตรา
ดอกเบี้ยที่กําหนดไวเทากับรอยละ 8 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการมีคามากกวา 1 และสามารถคืนทุน
ภายในระยะเวลาเทากับ 2 ป 5 เดือน
จากผลการวิเคราะหความไวในตารางที่ 4 กรณีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นผลตอบแทนของโครงการ
ลดลงเกิดขึ้นพรอม ๆ กันในอัตรารอยละ 5 สาเหตุที่สงผลใหทั้งสองกรณีนี้เกิดขึ้นพรอม ๆ กัน ซึ่งจากผลในตารางที่ 4
พบวาระยะเวลาคืนทุนคิดลดกรณีคาใชจายการดําเนินงานเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนของโครงการลดลงเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน รอย
ละ 5 เทากับ 3 ป 12 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิที่มีผลตอบแทนลดลงรอยละ 5 เทากับ 3,069,145 บาท และอัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุนที่มีผลตอบแทนลดลงรอยละ 5 เทากับ 1.20 เทา อัตราผลตอบแทนภายในที่มีผลตอบแทนลดลงรอย
ละ 5 เทากับรอยละ 28.38
จากผลดังกลาวสรุปไดวาถึงแมคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนของโครงการลดลงเกิดขึ้น
พรอม ๆ กันรอยละ 5 นั้นระยะเวลาคิดลดแตกตางจากกรณีพิจารณาภายใตสถานการณปกติ มูลคาปจจุบันสุทธิยังคงมี
คาเปนบวกและมีคานอยกวากรณีพิจารณาภายใตสถานการณปกติไมมากนักและอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนมีคา
มากกวา 1 สวนอัตราผลตอบแทนภายในยังมีคามากกวาอัตราคิดลดของโครงการซึ่งกับรอยละ 8 ดังนั้น กรณีการลงทุนใน
ธุรกิจอูซอมรถยนต จึงยังมีความคุมคาในการลงทุน

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึกษาตนทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงของอู ป.เจริญการชาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้
สามารถสรุปไดดังนี้
1.
ผลการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการลงทุนในธุรกิจอูซอมรถยนต ในสถานการณปกติ โดยใช
เกณฑก ารวัดความคุ มค าเป นเกณฑการตั ดสิ นใจ ปรากฏวามู ลค าป จจุ บันสุ ทธิ มี คาเทา กับ 4,551,465 บาท อั ตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ มีคาเทากับรอยละ 37.24 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการเทากับ 1.30 เทา
และระยะเวลาคืนทุนคิดลดเทากับ 2 ป 11 เดือน จากเกณฑการวัดความคุมคาสามารถสรุปไดวาโครงการลงทุนในธุรกิจอู
ซอมรถยนต มีความคุมคาในการลงทุน เมื่อพิจารณามูลคาปจจุบันที่มีคามากกวา 0 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มี
คามากกวาอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดไวเทากับรอยละ 8 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการมีคามากกวา 1 และ
สามารถคืนทุนภายในระยะเวลาเทากับ 2 ป 11 เดือน
2.
ผลการวิเคราะหความไวของโครงการเมื่อกําหนดใหคาใชจายและผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงไปจากยอด
ประมาณการโดยแบงการทดสอบออกเปน 3 กรณี คือกรณีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 5 และ 10 ขณะที่
ผลตอบแทนของโครงการ และคาใชจายในการลงทุนคงที่ กรณีผลตอบแทนของโครงการลดลงรอยละ 5 และ 10 ขณะที่
ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานและค า ใช จ า ยในการลงทุ น คงที่ และกรณี ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 5
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ผลตอบแทนของโครงการลดลงรอยละ 5 และกรณีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ผลตอบแทนของโครงการ
ลดลงรอยละ 10 เกิดขึ้นพรอมกัน ขณะที่คาใชจายในการลงทุนคงที่ ผลปรากฏวาโครงการธุรกิจอูซอมรถยนต ยังสามารถ
ลงทุนในโครงการได เนื่องจากมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงยังคงมีคามากกวา 0 อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีคา
มากกวาอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดไวเทากับ รอยละ 8 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการมีคามากกวา 1 ในทุก
กรณี

อภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหที่ไดมาอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้
1.
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุนในธุรกิจอูซอมรถยนตในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ใช
เกณฑการวัดความคุมคาเปนเกณฑการตัดสินใจในการลงทุน ปรากฏวามูลคาปจจุบันสุทธิ มีคาเทากับ 4,551,465 บาท
ซึ่งมีคาเปนบวกและมีคามากกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีคาเทากับรอยละ 37.24 ซึ่งมีคามากกวาอัตรา
คิดลดที่กําหนดไว คือรอยละ 8 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการเทากับ 1.30 เทา ซึ่งมีคามากกวา 1 จาก
เกณฑการวัดความคุมคาดังกลาวแสดงใหเห็นวาโครงการลงทุนในธุรกิจอูซอมรถยนตในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มี
ความคุ มคาในการลงทุน และสอดคล องกับ ผลงานวิจัย ของ จั นจิรา สัมพั นธ (2552) ได ศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห
ผลตอบแทนและตนทุนของกิจการรานกาแฟแหงหนึ่งบริเวณหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม ชัชวาล สุวรรณเสวี (2543) ได
ศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการโรงเรียนนวดแผนโบราณในจังหวัดเชียงใหม
โชติอนันต ไชยถา (2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่องตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนในกิจการรานอาหารกึ่งผับ
กรณีศึกษาราน Berlin เนรัญชรา นีลตนุวงศ (2547) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของ
รานหัตถกรรมของที่ระลึกที่ทําดวยผาไหมแหงหนึ่งในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สันติพงษ ศุภกิจเจริญ (2553) ได
ศึก ษาวิจั ยเรื่อ งการวิเคราะหต นทุ นและผลตอบแทนของรา นขายจัก รยานยนต แหง หนึ่ ง ในเขตอํ าเภอเมื อง จั งหวั ด
กําแพงเพชร แสดงใหเห็นวาการลงทุนในธุรกิจขนาดยอมเปาหมายของผูประกอบการรายใหมควรคํานึงถึงความคุมคา
ทางดานการเงินเปนสําคัญ
2.
ผลการวิ เคราะห ความไวตัวของโครงการ กรณีที่กําหนดใหคาใช จายในการดําเนิ นงานเพิ่ มขึ้นและ
ผลตอบแทนของโครงการลดลงที่เกิดขึ้นพรอมกัน ขณะที่คาใชจายในการลงทุนคงที่ โครงการจะมีความเสี่ยงมากที่สุด
เพราะโครงการมีระยะเวลาคืนทุนนานที่สุด มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ อัตราสวนผลตอบแทน
ตอตนทุนของโครงการ มีคาต่ําสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในกรณีอื่น และหากเปรียบเทียบระหวางการ
เปลี่ยนแปลงของโครงการในกรณีที่คาใชจาย เพิ่มขึ้นรอยละ 5 และ 10 ขณะที่ผลตอบแทนของโครงการและคาใชจายใน
การลงทุนคงที่ กับกรณีที่ผลตอบแทนของโครงการลดลงรอยละ 5 และ 10 ขณะที่คาใชจายในการดําเนินงานปละ
คา ใช จา ยในการลงทุ นคงที่ ผลปรากฏว า กรณี ที่ค าใชจ า ยในการดํา เนิ น งานเพิ่ม ขึ้น ใหความคุม คา มากกว า กรณี ที่
ผลตอบแทนของโครงการลดลง จึงแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนสงผลตอความคุมคาของโครงการ
มากกวาการเปลี่ยนแปลงของตนทุน
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการวิเคราะหตนทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงทางการเงินของกิจการอูซอมรถ ในอําเภอเชียง
คํา จังหวัดพะเยา จึงสรุปเปนขอเสนอแนะไดดังตอไปนี้
1.
จากการศึกษาพบวาการลงทุนในโครงการธุรกิจอูซอมรถยนต มีความเปนไปไดในการลงทุน เนื่องจาก
มูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนบวกและมีคามากกวาศูนย อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีคามากกวาอัตราคิดลดของ
โครงการ ผู ที่ ส นใจลงทุ น ในโครงการลั ก ษณะดั ง กล า วสามารถลงทุ น ได ใ นสถานการณ ป กติ แต ค วรเปรี ย บเที ย บ
ผลตอบแทนของโครงการอื่นประกอบการตัดสินใจดวย
2.

จากการศึ ก ษาพบว า เมื่ อ ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น งานเพิ่ ม ขึ้ น ส ง ผลให มู ล ค า ป จ จุ บั น สุ ท ธิ อั ต รา

ผลตอบแทนภายในโครงการ อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนลดลง สงผลใหระยะเวลาคืนทุนนานขึ้น แตโครงการลงทุนใน
ธุรกิจอูซอมรถยังคงมีความเปนไปไดในการลงทุน ดังนั้นผูที่สนใจลงทุนในธุรกิจนี้สามารถลงทุนได แตทั้งนี้ควรมีการ
บริหารจัดการตนทุนที่ดีควบคุมไมใหมีคาใชจายสูงเกินไป เพื่อทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนลดลงไมมาก
3.

จากการศึกษาพบวาการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของโครงการจะมีผลตอความคุมคาในการลงทุน

มากกวาการเปลี่ยนแปลงตนทุน และพบวาปจจัยดานผลตอบแทนมีความเสี่ยง ดังนั้น หากผูที่สนใจลงทุนในโครงการควร
ใหความสําคัญกับรายได เพื่อใหโครงการมีกําไร และดําเนินโครงตอไปได
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1.
การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาเปรียบเทียบการลงทุนในธุรกิจอูซอมรถยนตในพื้นที่บริเวณอื่น ๆ เพื่อให
ทราบวาพื้นที่ใดเหมาะสมที่จะลงทุนในธุรกิจอูซอมรถมากที่สุด
2.

การวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาความเปนไปไดของโครงการลงทุนเปดธุรกิจอูซอมรถยนต ใหครอบคลุม

ดานอื่น ๆ เชน ดานการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย เพื่อชวยในการตัดสินใจลงทุนในโครงการไดมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยความเมตตา จากคณาจารยทุกทาน ขาพเจาขอขอบพระคุณ
ดร.ปยะพงษ แสงแกว อาจารยที่ปรึกษา เปนอยางสูงที่สละเวลาอันมีคาของทาน เพื่อใหคําปรึกษาและชี้แนวทาง และ
ตรวจสอบขอบกพรองตาง ๆในการจัดทําทุกขั้นตอน เพื่อใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้มีความสมบูรณมากขึ้น
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงคเพี่อศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนธุรกิจธุรกิจอาคารพาณิชย ใหเชาในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปางโดยไดศึกษาความเปนไปไดทั้ง 2 ดาน คือ ดานการปฏิบัติการ และดานการเงิน
ดานการปฏิบัติ โครงการตั้งอยูบนที่ดิน 200 ตารางเมตรในอําเภอเมือง จังหวัดลําปางลักษณะแบบอาคารมีชั้น 2
โดยมีจํานวนทั้งหมด 4 หอง มีขนาดหอง 5x12 เมตร
ดานการเงินโครงการ ณ การมองอนาคตในการลงทุน หรือผลตอบแทนในการลงทุนที่ตองการเทากับ รอยละ 8
พบวา โครงการมีความเปนไปไดในการลงทุน เนื่องจากมีมูลคาปจจุบัน (NPV) เปนบวก เทากับ 1,074,816.99 ซึ่งมีคา
มากกวา 0 อัต ราผลตอบแทนของโครงการ(IRR) เทากับ รอยละ 14.38% มีคา มากกวาอัต ราคิดลดที่กํา หนดไว สวน
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ อยูที่ 5 ป 120 วันดังนั้นโครงการลงทุนธุรกิจอาคารพาณิชยใหเชาในเขต อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง จึงเหมาะสมการลงทุนที่จะทําเปนธุรกิจ
คําสําคัญ: การลงทุน, อาคารพาณิชยเชา
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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
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยในอดีตที่ผานมา อาจกลาวไดวาเปนธุรกิจที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศมากเปนอันดับตน การเจริญเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพยสงผลในเชิงบวกตอภาคเศรษฐกิจในหลาย ๆ
ดาน อาทิ ภาคของวัสดุ ทําใหมีการผลิตวัสดุที่ใชในการกอสรางปอนตลาดมากขึ้น ภาคแรงงาน ทําใหเกิดการจางงานมาก
ขึ้น ภาคของสถาบันการเงิน ทําใหเกิด สินเชื่อของโครงการ และสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ภาคของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการ ซึ่งไดแกธุรกิจรับเหมากอสราง ธุรกิจคาวัสดุกอสราง ธุรกิจที่ปรึกษาทางโครงสรางโดยวิศวกร และธุรกิจที่
ปรึกษาทาง-สถาปตยกรรม ลวนแตมีผลเกี่ยวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยทั้งสิ้น
อยางไรก็ตามบางครั้งความตองการที่อยูอาศัยอาจมิใชที่อยูอาศัยที่ถาวร โดยอาจเนื่องมาจากตองโยกยายไป
ปฏิบัติตามทองถิ่นตาง ๆ หรือ เพื่อการศึกษา อาจจะเปนการยายภูมิลําเนาชั่วคราวระยะเวลาหนึ่ง เปนเดือนหรือเปนปก็
ตาม จึงสงผลใหเกิดที่อยูอาศัยประเภทใหเชามากขึ้น ผูประกอบการจึงหันมาใหความนิยมทําธุรกิจอาคารพาณิชยให
เชาจํานวนมากขึ้น เนื่องจากสามารถเลือกทําเลที่ตั้งของโครงการไดงาย ตลอดจนพื้นที่ในการกอสรางทําไดทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ อีกทั้งยังไดรับผลตอบแทนจากการใหเชาพื้นที่ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งการจัดหาเงินทุนเพื่อการ
ลงทุนจากสถาบันการเงิน เชน ธนาคาร ทําไดไมยากนักโดยเฉพาะผูที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเปนของตนเอง สําหรับพื้นที่ใ น
บริเวณเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เปนพื้นที่ที่มีแนวโนมความตองการที่อยูอาศัยของประชากร ที่ตองการอยูใกล
แหง อํา นวยความสะดวกตา ง ๆ เชน หา งสรรพสิน คา มหาวิท ยาลัย ซุป เปอรม าเกต สถานที ่พัก ผอ นหย อนใจและ
โรงพยาบาล เปนตน ซึ่งแนวโนมที่จังหวัดลําปางจะขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยมีความเปนไปไดสูง ซึ่งบางครั้ง
จํานวนแหลงที่พักอาศัยยังไมเพียงพอ ยอมแสดงใหเห็นถึงความตองการที่อยูอาศัยและสิ่งอํานวยความสะดวกถึงปจจุบันจะมี
การกอสรางตึกแถวใหเชาเปนจํานวนมาก แตก็ยังไมสามารถตอบสนองความตองการดานที่อยูอาศัยไดอยางเพียงพอ จึง
ทําใหผูศึกษาเกิดความสนใจที่จะศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจอาคารพาณิชยใหเชาบริเวณเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง เพื่อศึกษาดูถึงความเปนไปไดในการลงทุนวาคุมคาหรือไม
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนโครงการใหเชาอาคารพาณิชยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการลุงทุนโครงการใหเชาอาคารพาณิชยในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการลงทุนโครงการใหเชาอาคารพาณิชยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
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เปนไปไดในการลงทุนโดยมีอัตราผลตอบแทนในการลงทุนไมต่ํากวา รอยละ 8 ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยเงินกู เพื่อการลงทุนของ
ธนาคารกรุงไทย และมีระยะเวลาคืนทุนภายในเวลา 10 ป
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ลําปาง ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ จากผูประกอบการ
ชนิดและแหลงขอมูล
ขอมูลที่นํามาใชการศึกษาเปนขอมูลปฐมภูมิ และขอ มูลทุติยภูมิ ซึ่งผูศึกษาไดทําการศึกษาจากแหลงขอมูล
ตอไปนี้
วิธีการศึกษา แหลงที่มาของขอมูล
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลโดยตรง ในการศึกษาครั้งนี้จะทําการเก็บขอมูลโดย
การรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการของกิจการอาคารพาณิชย โดยใชวิธีสัมภาษณเชิงลึก
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ โดยศึกษาจาก
เอกสารรายงานการวิจัยที่มีนักศึกษา นักวิชาการตาง ๆ ไดทําการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของ และจากหนังสือตํารา หรือ
บทความทางวิชาการตาง ๆ
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ผลการศึกษา
การคาดคะเนตนทุนในการกอสราง
เงินทุนที่ใชลงทุน จํานวน 3,206,000.00 เปนของเจาของโครงการ มีคาใชจา ยตาง ๆ ในการลงทุน ดังนี้
ตาราง 1 แสดงสินทรัพยของโครงการ
ประเภท
ที่ดิน 200 ตารางเมตร
อาคารพาณิชย 2 ชั้น 4 หอง
อุปกรณ
รวม

จํานวนเงิน (บาท)
1,000,000.00
2,000,000.00
206,000.00
3,206,000.00

รูปแบบการดําเนินธุรกิจ
โครงการลงทุนในธุรกิจอาคารพาณิชยใหเชา มีการดําเนินการโดยเจาของคนเดีย ว ทํา ใหมีค วามสะดวกใน
การตัดสินใจและยังสามารถประหยัดคาใชจายในการดําเนินการเกี่ยวกับภาษี การจัดการกอนการดําเนินงาน ตองมีการ
ขออนุญาตในการกอสรางอาคารพาณิชยกับเทศบาลอําเภอเมือง และยังตองมีการขออนุญาตในการใชอาคารเปนสถาน
ประกอบการ เมื่อทําการกอสรางแลวเสร็จ
การวิเคราะหดานการเงิน
จากการศึกษาขอมูลเบื้องตน สามารถนํามาประมาณทางการเงินสําหรับศึกษาความเปนไปไดของการลงทุน
ธุรกิจอาคารพาณิชยใหเชารวมกับการวิเคราะห ดานปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดงนี้
เงินลงทุนและแหลงที่มาของเงินทุน
เงินลงทุนในโครงการทั้งหมดเปนจํานวน 3,206,000 เปนเงินในสวนของเจาของทั้งหมด
ประมาณการงบกําไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด
จะมีการประมาณการลวงหนาของงบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบดุลของ โครงการ โดยสามารถแบง
ออกเปน ดังนี้
1. ประมาณการงบกําไรขาดทุน ตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 10 (ตาราง 2)
2. ประมาณการงบกระแสเงินสด ตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 10 (ตาราง 3 )
3. ประมาณการงบดุลตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 10 (ตาราง 4 )
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ตาราง 2 แสดงประมาณการงบกําไร ตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 10
รายการ
รายไดคาเชาอาคาร
หักคาใชจา ยในการดําเนินการ
คาใชจายกอนการดําเนินการ
เงินเดือนผูดูแล
คาซอมแซม
คาประกันอัคคีภัย
รวมคาใชจายในการดําเนินการ
คาเสื่อมราคาอาคาร
คาเสื่อมราคาอุปกรณ
รวมคาใชจายดําเนินงานทั้งหมด
กําไรกอนหักดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจาย
กําไรสุทธิกอนหักภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กําไรสุทธิกอหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
หักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไรสะสม

จํานวนเงิน

1
2558
600000

2
2559
720000

60000
200000
240000
10000
12000
3000
3000
273000 273000 255000
83500 100000
34350
41220
390850 396220
209150 323780
209150
2000
207150

323780
2400
321380

207150 321380
207150 528530

3
4
2560
2561
720000 720000

5
2562
720000

6
7
2563
2564
720000 720000

8
2565
720000

9
2566
720000

10
2567
720000

240000
12000
3000
255000
100000
41220
396220
323780

240000
12000
3000
255000
100000
41220
396220
323780

240000
12000
3000
255000
100000
41220
396220
323780

240000
12000
3000
255000
100000
6770
361770
358230

240000
12000
3000
255000
100000
0
355000
365000

240000
12000
3000
255000
100000
0
355000
365000

240000
12000
3000
255000
100000
0
355000
365000

240000
12000
3000
255000
100000
0
355000
365000

323780 323780
2400
2400
321380 321380

323780
2400
321380

358230 365000
2400
2400
355830 362600

365000
2400
362600

365000
2400
362600

365000
2400
362600

321380 321380 321380 355830 362600 362600 362600 362600
849910 1171290 1492670 1848500 2211100 2573700 2936300 3298900
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ตาราง 3 แสดงงบกระแสเงินสด ตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 10
รายการ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
บวก คาเสื่อมราคาอาคาร
คาเสื่อมราคาอุปกรณ
ภาษีเงินไดปปจจุบัน
หัก รายไดปกอนหนา
คาใชจายกอนการดําเนินงานตัดจาย
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากกิจกรรม
ดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากการลงทุน
อาคาร
อุปกรณ
คาใชจายกอนดําเนินงาน
รวมเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)การดําเนินงาน

ปที่ 0

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

ปที่ 6

ปที่ 7

ปที่ 8

ปที่ 9

ปที่ 10

207150
83500
34350

321380
321380
41220

321380
321380
41220

321380
321380
41220

321380
321380
41220

355830
355830
6770

362600
362600

362600
362600

362600
362600

362600
362600

265000 683980

683980

683980

683980

718430

725200

725200

725200

725200

-

-

-

-

-

-

-

-

-60000

-2000000
-206000
-60000
-2266000

-

-
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ตาราง 3 (ตอ)
รายการ
สวนของเจาของ
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากกิจกรรม
จัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหวางป
เงินสดตนงวด
เงินสดปลายงวด
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสด
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

ปที่ 0
2266000
2266000

ปที่ 1

ปที่ 2
-

ปที่ 3
-

ปที่ 4
-

ปที่ 5
-

ปที่ 7
-

ปที่ 8
-

ปที่ 9
-

ปที่ 10
-

-

265000 683980 683980 683980 683980 718430 725200 725200 725200
265000 948980 1632960 2316940 3035370 3760570 4485770 5210970
265000 948980 1632960 2316940 3000920 3753800 4485770 5210970 5936170

725200
5936170
6661370

265000 948980 1632960 2316940 3000920 3753800 4485770 5210970 5936170

6661370

265000 948980 1632960 2316940 3000920 3753800 4485770 5210970 5936170

6661370
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-

ปที่ 6

ตาราง 4 แสดงงบดุลตัง้ แตปท ี่ 1 ถึงปที่ 10
รายการ

ปที่ 0

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

ปที่ 5

ปที่ 6

ปที่ 7

ปที่ 8

ปที่ 9

ปที่ 10

สินทรัพยถาวร
ที่ดิน

1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

อาคารพาณิชย

2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

อุปกรณ

206000

หักคาเสื่อมราคาสะสม
รวมสินทรัพยถาวร
คาใชจายกอนดําเนินงานรอตัดจาย
รวมสินทรัพย

1000000

206000

206000

206000

206000

206000

206000

206000

206000

206000

206000

117850

141220

141220

141220

141220

106770

100000

100000

100000

100000

3206000 3088150 3064780 3064780 3064780 2347220 3312770 3106000 3306000 3306000 3306000
60000
3266000 3353150 4013760 4697740 5381720 5348140 7066570 7591770 8516970 9242170

9967370

หนี้สินและสวนของเจาของ
สวนของเจาของ
กําไรสะสม
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

3266000 3266000 3266000 3266000 3266000 3266000 3266000 3266000 3266000 3266000 3266000
207150

528530

3266000 3473150 3794530

849910

1171290 1492670 1848500

4115910 4437290 4758670
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2211100 2573700 2936300 3298900

5114500 5477100 5839700 6202300 6564900

การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน
โดยจะทําการวิเคราะหใน 2 ดานดังนี้
1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback period)
2. มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net present value: NPV) ผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of
return: IRR)
ตาราง 5 แสดงวิธีการคํานวณระยะเวลาคืนทุน (Payback period)
ป
0

เงินลงทุนเริ่มแรก

รายป

-3,206,000

สะสม
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 โครงการมีระยะเวลาคืนทุนที่ 5 ป 4 เดือนจึงจะไดรับเงินคืนเทากับเงินที่ลงทุนไป
ตาราง 6 แสดงมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net present value: NPV)
ผลตอบแทนภายในโครงการ(Internal Rate of return: IRR)
ป
1
2
3
4
5
6

เงินสดรับ
265,000.00
683,980.00
683,980.00
683,980.00
683,980.00
718,430.00

Discount Factor , I=8%
0.9259
0.8573
0.7938
0.735
0.6806
0.6302
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มูลคาปจจุบัน
245,363.50
586,376.05
542,943.32
502,725.30
465,516.78
452,754.58

ตาราง 6 (ตอ)
ผลตอบแทนภายในโครงการ(Internal Rate of return: IRR)
ป
7
8
9
10

เงินสดรับ
725,200.00
725,200.00
725,200.00
725,200.00

Discount Factor , I=8%
0.5835
0.5403
0.5002
0.4632

มูลคาปจจุบัน
423,154.20
391,825.56
362,745.04
335,912.64

มูลคาของเงินสดรับทั้งสิ้น = 4,309,316.99
หัก มูลคาเงินสดจายทั้งสิ้น = 3,234,500
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) = 1,074,816.99
จากการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ ไดมูลคาประมาณ 1,074,816.99 บาท ซึ่งมีคาเปนบวก จึงกลาว
ไดวาเมื่อประเมินผลโครงการดวยมูลคาปจจุบันแลว โครงการนี้มีเหมาะสมกับการลงทุน
ผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of return: IRR)
NPV = 0 หรือ PVCO = PVCI
โดย
PVCO = มูลคาปจจุบันรวมกระแสเงินสดที่จายลงทุน
PVCI = มูลคาปจจุบันรวมกระแสเงินสดที่ไดจากการลงทุน
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 ที่ IRR ของโครงการตองเปนอัตราสวนที่ทําให NPV = 0 ดังนั้น K หรือ IRR ของโครงการตองอยูระหวาง
12%-16%
ตาราง 7 แสดงผลตอบแทนภายในโครงการที่อยูระหวาง 12%-16%
12%
y%
NPV
336,933.68
-

16%
-228,378.17

คา IRR ของโครงการนี้ = 8%+(6.38) = 14.38%
จากการคํานวณอัตราผลตอบแทนของโครงการนี้แลวไดเทากับ 14.38%ซึ่งมากกวาผลตอบแทนของสมมติฐาน
ที่กําหนดไวที่ 8% จึงเปนที่สรุปไดวาโครงการนี้เหมาะสมกับการปลอยใหเชา
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ตาราง 8 แสดงการสรุปผลการประเมินความเปนไปไดของโครงการ
วิธีการ

เงื่อนไขการรับโครงการ

ผลการคํานวณ

การประเมินโครงการ

ระยะเวลาคืนทุน
มูลคาปจจุบัน

10 ป
NPV>0

ที่ 5 ป 4 เดือน
1074816.99

อยูในเงื่อนไขรับโครงการ
อยูในเงื่อนไขรับโครงการ

อัตราผลตอบแทนของโครงการ

IRR>8%

0.1438

อยูในเงื่อนไขรับโครงการ

จากผลตอบแทนในตาราง 14 กลาวไดวา โครงการอาคารพาณิชยใหเชา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เหมาะสม
กับการปลอยใหเชา

สรุปผลและอภิปรายผล
การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจใหเชาอาคารพาณิชย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ซึ่งมีระยะของ
โครงการ 10 ปนั้น ผลการสํารวจไดผลออกมาคลายกับ วรรณภา กาวิล (2556) ที่ไดทําการการศึกษา พบวา มีระยะเวลา
คืนทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด และมีอัตราผลตอบแทนของโครงการมากกวาอัตราคิดลดที่กําหนดไว ของโครงการ
สรุปไดดังนี้
ผลการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ
เมื่อวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ ณ อัตราคิดลด หรือผลตอบแทนในการลงทุนที่ตองการ
เทากับ รอยละ 8 พบวา โครงการเหมาะสมกับการลงทุน เนื่องจากมีมูลคาปจจุบัน (NPV) เปนบวกเทากับ 1,074,816.99
ซึ่งมีคามากกวา 0 อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) เทากับรอยละ 14.38% ซึ่งมีคามากกวาอัตราคิดลดที่กําหนดไว
สวนระยะเวลาคืนทุนของโครงการ อยูที่ 5 ป 4 เดือน
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บทคัดยอ
การวิจัยการศึกษาการเพิ่มผลผลิตของฟารมโคนม กรณีการจัดสัดสวนโคนมในฟารมโคนมของสมาชิกสหกรณผู
เลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรเพื่อหาขอเสนอแนะการจัดสัดสวนที่
เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตของฟารมโคนมใหแกสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา โดยศึกษาจากสภาพการเลี้ยง
โคนมในปจจุบัน รวมทั้งศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเพิ่มผลผลิตของฟารมโคนมของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนม
จังหวัดพะเยา โดยมุงเนนศึกษาในประเด็นการจัดการสัดสวนโคนม ผูวิจัยไดใชรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ
มีเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม จํานวน 20 ชุดโดยมีประชากรในการศึกษา คือ สมาชิกสหกรณ
ผูเลี้ยงโคนม จังหวัดพะเยา แบงกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ เปน 2 กลุมตัวอยางคือ 1) สมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนม
จังหวัดพะเยา ที่ตั้งฟารมเลี้ยงโคนมในพื้นที่ อําเภอเมือง จํานวน 8 ราย 2) สมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา ที่ตั้ง
ฟารมเลี้ยงโคนมในพื้นที่ อําเภอดอกคําใต จํานวน 12 ราย ใชสถิติและวิเคราะหขอมูลโดยมีวิธีการหาคารอยละ คาเฉลี่ย
และมีการประชุมกลุมยอย (Focus Group) จํานวน 10 คน ผลการศึกษาพบวา ขอเสนอแนะในการเพิ่มผลผลิตของฟารมโค
นม กรณีการจัดสัดสวนโคนมในฟารมโคนมของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยามีความสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว คือ การเพิ่มผลผลิตน้ํานมดิบในฟารมโคนมสามารถเพิ่มไดโดยการจัดสัดสวนโคนมที่เหมาะสม เกษตรกรมีสัดสวน
โคนมในฝูงใกลเคียงฝูงมาตรฐาน และมีอัตราการเพิ่มผลผลิตตามเกณฑเงื่อนไขที่กําหนด เจาของฟารมมีสวนสําคัญใน
การเพิ่มปริมาณน้ํานมดิบเฉลี่ยในฟารม และมุงใหความสําคัญของการจัดการฟารมในสวนของ พันธโคนม/การผสมพันธ
การจัดการดานอาหารสัตว การจัดการเลี้ยงดูในระยะตางๆ โรคและการสุขาภิบาลในฟารม และการจัดสัดสวนโคนม
ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาประชากรกลุมตัวอยางยังมีความตองการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและปองกัน
โรคโคนม การควบคุมคุณภาพของน้ํานม สรางเครือขายความรวมมือ 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
ตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ผนวกกับปญหาที่สะสมมานาน ทั้งดานการผลิต การตลาด สงผลใหการประกอบอาชีพเลี้ยงโค
นมมีกําไรลดลง บางรายประสบปญหาขาดทุน และมีแนวโนมเลิกกิจการเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผลกระทบจากการจัดทํา
ขอตกลงเปดเสรีทางการคากับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนดที่ผานมา เนื่องจากประเทศคูพันธมิตรทั้งสองเปน
ประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตและสงออกผลิตภัณฑนมเหนือกวาเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมไทย หลาย ๆ ดาน ทั้งดาน
ตนทุนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต โดยเฉพาะนมผงซึ่งมีราคาถูกเมื่อนํามาทําเปนน้ํานมคืนรูปจะมีราคาถูกกวาน้ํานม
ดิบที่เกษตรกรจําหนายใหกับโรงงานแปรรูป ภายในประเทศ นําไปสูการทดแทนน้ํานมดิบเปนเหตุใหเกิดปญหาการปฏิเสธ
รับซื้อและปญหานมลนตลาด ดังนั้นหากเกษตรกรไทยไมสามารถพัฒนาขีดความสามารถและสรางความเขมแข็งในการ
เลี้ยงโคนมได ก็ จะสงผลกระทบตอเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมในประเทศไทยอยางหลีกเลี่ ยงไมได ในอนาคต ในป 2552
ประเทศไทยมีประชากรโคนม 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
การเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประสบปญหาในหลาย ๆ ดาน ไดแก การจัดสัดสวนโคนมที่เลี้ยงไม
สมดุล การจัดการดานพืชอาหารสัตวไมเหมาะสม การจัดการฟารมไมเหมาะสม การดูแลสุขภาพสัตวไมถูกสุขลักษณะ
การคัดเลือกพันธุหรือการปรับปรุงพันธุโคนมที่เหมาะสม เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการจัดสัดสวนโคนมที่ไมสมดุล
สงผลกระทบตอตนทุนการผลิตทุกๆ ดาน เนื่องจากเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมตองเสียเวลา โอกาส และคาใชจายในการเลี้ยงดู
โคที่ไมใหผลผลิตเปนจํานวนมากในขณะที่ปริมาณน้ํานมดิบจากแมโครีดนมเทาเดิม สงผลใหตนทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้น
เปนเงาตามตัว อาทิเชน คาใชจายดานอาหารสัตว โคนมตองการทั้งอาหารขนและอาหารหยาบในแตละอายุที่แตกตางกัน
ซึ่งการจัดการพืชอาหารสัตวที่ไมเหมาะสมสงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ซึ่งจากปจจัยดังที่กลาวมานี้ ทําใหเกษตรกรตอง
รับภาระตนทุนการผลิตที่ไมกอใหเกิดรายไดจํานวนมาก ซึ่งจากการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตน้ํานมดิบ กิโลกรัมละ 13.
97 บาท (รักษิณา, ฐิตินันท, 2553) กับราคาขายน้ํานมดิบกิโลกรัมละ 15.32 บาท ซึ่งมีผลตางซึ่งเปนรายไดของเกษตรกร
เพียง 1.35 บาทตอกิโลกรัม เทานั้น สงผลใหเกษตรกรมีรายไดไมเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ นอกจากนี้สัดสวนของโคนม
ระยะตาง ๆ ในฝูงที่เหมาะสมของเกษตรกร ควรมีจํานวนตามฝูงมาตรฐาน เพื่อใหแมโคที่คัดออกจากฝูงและโคทดแทน
หมุนเวียนแทนกันไดอยางสมดุล
ฝูงมาตรฐาน หมายถึง จํานวนโคนมในฟารมที่มีแมโคและโคทดแทนไดสัดสวนกัน จะทําใหเกษตรกรมีรายไดจาก
น้ํานมดิบพอเพียงสําหรับเลี้ยงโคทดแทนระยะตาง ๆ และยังเหลือสําหรับใชจายในครัวเรือน แตถาในฟารมเกษตรกรมี
จํานวนโคทดแทนมากเกินไป จะทําใหรายไดจากการขายน้ํานมดิบลดลง ในทางตรงกันขาม หากมีจํานวนแมโคมาก แตมี
โคทดแทนนอยจะทําใหฟารมนั้น ๆ มีรายไดจากการขายน้ํานมดิบมาก แตในปถัดๆ ไป ถาไมมีการซื้อโคทดแทนเพิ่ม แมโค
ที่มีอายุมากและผลผลิตลดลงเรื่อย ๆ ทําใหรายไดลดลงตามไปดวย ซึ่งจํานวนโคนมทดแทนของเกษตรกรที่ผลิตไดในแต
ละปขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ไดแก ชวงหางของการใหลูก
จํานวนแมโคที่คัดออกแตละป อายุใหลูกตัวแรกของโคสาว อัตราการตาย และจํานวนโคสาวที่ขายคัดออก การ
เลี้ยงโคนมจําเปนตองคัดแมโคนมออกจากฝูง 15-20 % เนื่องจากสาเหตุตาง ๆ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการจัดหาโคทดแทน
ที่คัดออกไป ซึงอาจทําไดโดย
ตัวอยาง ฝูงโคนมของเกษตรกรที่มีเปาหมายเลี้ยงแมโค 50 ตัว ควรมีฝูงโค ดังนี้
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
ดวยเหตุผลดังกลาวข างตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาถึง กรณีการจัดสัดสวน โคนมที่เลี้ยงที่สมดุลและ
เหมาะสม อันเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการเพิ่มผลผลิตของ โคนม : การจัดสัดสวนโคนม ของสมาชิกสหกรณผู
เลี้ยงโคนม จังหวัดพะเยา เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาดังกลาวมาใชประกอบการวางแผนสงเสริมและพัฒนาการเพิ่ม
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ผลผลิตของฟารมโคนมของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนม จังหวัดพะเยา ตลอดจนสรางความเขมแข็งและความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจั ยนี้มีวั ตถุประสงค คือ (1) เพื่อศึก ษาสภาพการเลี้ยงโคนมในปจ จุบันของสมาชิกสหกรณ ผูเลี้ย งโคนม
จังหวัดพะเยา (2)เพื่อศึก ษาถึงปจ จัยที่มีอิท ธิพลตอการเพิ่มผลผลิตของฟารมโคนมของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนม
จังหวัดพะเยา มุงเนนศึกษาในประเด็น การจัดการสัดสวนโคนม

กรอบแนวคิด
จากการที่ไดรวบรวมแบบสอบถาม แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ สามารถนํามาสรางกรอบ
แนวคิดเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของสัดสวนฝูงโคนมมาตรฐานกับการจัดสัดสวนโคนมของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม
ของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา โดยการคัดเลือกกลุมเปาหมายการสนทนากลุม จากกลุมตัวอยางที่ผาน
เกณฑเงื่อนไขที่กําหนดจากแบบสัมภาษณ จํานวน 2 กลุม อันไดแก เกษตรกรที่มีสัดสวนโคนมในฝูงใกลเคียงฝูงมาตรฐาน
และเกษตรกรที่มีอัตราการเพิ่มผลผลิตตามเกณฑเงื่อนไขที่กําหนด เพื่อนําไปศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเพิ่มผลผลิต แนวทางการเพิ่มผลผลิตของฟารมโคนม การจัดสัดสวนโคนมที่เหมาะสม ตลอดจนปญหา
อุปสรรค ขอจํากัด และขอเสนอแนะตอการเพิ่มผลผลิตของฟารมโคนม ดังนี้
บุคคล
เศรษฐกิจ
สังคม
สังคม

20 คน
ขอมูล 3 ดาน
2 Focus group

A.เกษตรกรมีสัดสวนโนนมในฝูงใกลเคียงฝูง
มาตรฐาน

ผลการศึกษา

B.เกษตรกรมีอัตราการเพิ่มผลผลิตตามเกณฑ
เงื่อนไขที่กําหนด

ทฤษฎีการบริหารจัดการ
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

ขอเสนอแนะการจัดการฟารม

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เปนศึกษาสภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรและเพื่อหาขอเสนอแนะการจัดสัดสวนที่เหมาะสมใน
การเพิ่มผลผลิตของฟารมโคนมใหแกสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา โดยศึกษาจากสภาพการเลี้ยงโคนมใน
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ปจจุบัน รวมทั้งศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเพิ่มผลผลิตของฟารมโคนมของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนม จังหวัด
พะเยา โดยมุงเนนศึกษาในประเด็นการจัดการสัดสวนโคนม การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดเรียบเรียงเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการประกอบการวิจัย อาทิ การเพิ่มผลผลิต ทฤษฎีการบริหารจัดการมาตรฐานฟารมโคนม
และการผลิตน้ํานมดิบ เทคนิคการเลี้ยงโคนมทดแทน รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชรูปแบบของการวิจัยเชิง
คุณภาพและปริมาณ เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ตัวอยางเกษตรกรที่ทําการศึกษาไดมาจากการสุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Technique) สําหรับคัดเลือกกลุมเปาหมายสนทนากลุม 2 กลุม คือ 1)สมาชิก
สหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา ที่ตั้งฟารมเลี้ยงโคนมในพื้นที่ อําเภอเมือง จํานวน 8 ราย 2) สมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโค
นมจังหวัดพะเยา ที่ตั้งฟารมเลี้ยงโคนมในพื้นที่ อําเภอดอกคําใต จํานวน 12 ราย เพื่อนําไปแสดงความคิดเห็นการจัด
สัดสวนโคนมที่เหมาะสม และมีการประชุมกลุมยอย (Focus Group) จํานวน 10 คน เพื่อใหไดขอมูลแลวนํามาวิเคราะห

ผลการศึกษา
จากการลงพื้นที่สํารวจทําการวิจัย พบวา สภาพการเลี้ยงโคนมในปจจุบันของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนม
จังหวัดพะเยา สรุปผลไดวา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายการ
เพศชาย
ชวงอายุ 30-39 ป
สถานภาพสมรส
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
สมาชิกครอบครัว 3-4 คน
แรงงานในฟารม 1-2 คน
อาชีพอื่นนอกจากเลี้ยงวัว ทํานา
ระยะเวลาเลี้ยงโคนม 1-3 ป
พื้นที่ทําการเลี้ยงโคนม 1-3 ไร
สถานที่สงนมที่สําคัญ สหกรณโคนมจังหวัดเชียงราย
ระดับสายเลือดของโคนม 76-80 %
ความเหมาะสมของสายเลือดโคนมกับสภาพการเลี้ยง เหมาะสม
การใชบริการผสมเทียมโคนม เจาหนาที่ผสมเทียมกรมปศุสัตว
การถายพยาธิโคในฟารม ถายในชวงโคแหงนม
การการตรวจโรคประจําป วัณโรค
การทําวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยใหโคในฟารม ปละ 1 ครั้ง
กลุมโรคทางดานระบบสืบพันธุ ผสมติดยาก
กลุมโรคความผิดปกติเนื่องจากปญหาดานโภชนาการ ขาดธาตุอาหาร
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จํานวน
14
11
14
8
8
19
7
18
7
20
12
17
14
11
12
7
13
19

รอยละ
70
55
70
40
40
95
35
90
35
100
60
85
70
55
60
35
65
95

ลําดับ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รายการ
การจดบันทึกภายในฟารม ประวัติโค
จํานวนรายได การขายน้ํานมดิบ/ป 50,000 – 100,000 บาท
จํานวนรายจาย คาอาหารสัตว (อาหารหยาบ) 15,001 – 20,000 บาท
จํานวนรายจาย คาอาหารสัตว (อาหารขน) 31,001 – 35,000 บาท
จํานวนรายจาย คาอาหารสัตว (อาหารเสริม) 1 -5,000 บาท
จํานวนรายจาย คาใชจา ยในการปลูกหญาเลี้ยงสัตว 1 -5,000 บาท
จํานวนรายจาย คาใชจา ยในการผสมเทียม 1 -5,000 บาท
จํานวนรายจาย คาใชจา ยในการถายพยาธิ 1 -5,000 บาท
จํานวนรายจาย คารักษาเตานมอักเสบ 1 -5,000 บาท
จํานวนรายจาย คาบํารุงสุขภาพนม 5,001 – 10,000 บาท
จํานวนรายจาย คาบํารุงรักษาอุปกรณรีดนม 1 -5,000 บาท

จํานวน
9
7
7
9
11
15
18
19
15
9
14

รอยละ
45
35
35
45
55
75
90
95
75
45
70

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไป
จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุ 30-39 ป สถานภาพสมรส มี
การศึกษาสวนใหญ อยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช มีจํานวนสมาชิกครอบครัวสวนใหญ 3-4 คน มีจํานวนสมาชิก
แรงงานในฟารมสวนใหญ 1-2 คน มีอาชีพเสริมที่นอกจากเลี้ยงโคนมสวนใหญ คือ ทํานา ระยะเวลาการเลี้ยงโคนมของ
สวนใหญ อยูในชวง 1-3 ป พื้นที่ทําการเลี้ยงโคนมสวนใหญ 1-3 ไร สถานที่สงนมที่สําคัญ คือ สหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัด
เชียงราย เพียงแหงเดียว โคนมมีระดับสายเลือดของโคนมสวนใหญ คือ 76-80 %ความเหมาะสมของสายเลือดโคนมกับ
สภาพการเลี้ยงสวนใหญมีความเหมาะสม มีการใชบริการผสมเทียมโคนมของผูตอบแบบสอบถามสวนมากโดย เจาหนาที่
ผสมเทียมกรมปศุสัตว การถายพยาธิโคในฟารมโคนมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญถายในชวงโคแหงนม การตรวจโรค
ประจําปของโคนมสวนใหญไดรับการตรวจวัณโรค มีการทําวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยใหโคในฟารมโคนมของ
ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก ปละ 1 ครั้ง เมื่อจําแนกตาการประสบปญหาดานสุขภาพภายในฟารมในรอบระยะเวลา 5 ป
ที่ผานมา พบวา กลุมโรคทางดานระบบสืบพันธุโคนมสวนใหญ ผสมติดยาก และกลุมโรคความผิดปกติเนื่องจากปญหา
ดานโภชนาการโคนมสวนใหญขาดธาตุอาหารและมีการจดบันทึกภายในฟารม เกี่ยวกับประวัติโคนม และยังพบวาสมาชิก
สหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา มีรายไดจากการขายน้ํานมดิบตอปสวนใหญจะอยูที่ ชวงรายได50,000-100,000 บาท
โดยคิดเปนรอยละ 35 ของการขายน้ํานมดิบตอป รายไดจากการขายผลผลิตพลอยไดตอปสวนใหญ มีรายไดมากกวา
15,000 บาท คิดเปนรอยละ 40 ของการขายผลผลิตพลอยไดตอป และพบวา รายจายในฟารมโคนมของสมาชิกสหกรณผู
เลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยามีคาใชจายที่สรุปจากชวงคาใชจายของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ในแตละรายการรายจาย
จากรายจายมากไปนอยไดคือ คาอาหารสัตว (อาหารขน) คาอาหารสัตว (อาหารหยาบ)คาใชจายในการบํารุงสุขภาพโคนม
คาอาหารสัตว (อาหารเสริม) คาใชจายในการปลูกหญาเลี้ยงสัตว คาใชจายในการผสมเทียม คาใชจายในการถายพยาธิ
คาใชจายในการรักษาเตานมอักเสบ และคาใชจายในการบํารุงรักษาอุปกรณรีดนม ตามลําดับ
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รายการ

เจาของฟารมเปนสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดตอการเพิ่มปริมาณน้ํานม
ดิบเฉลี่ย
การปลูกพืชอาหารสัตวชวย
ลดตนทุนการผลิตภายใน
ฟารม
การปลูกพืชอาหารสัตวชวย
ลดตนทุนการผลิตภายใน
ฟารม
อาหารหยาบมีความสําคัญ
มากกวาอาหารขน
หากจะตองเลี้ยงโคนมใหได
กําไรสูงสุดตองมีแปลงปลูก
พืชอาหารสัตว
คุณภาพอาหารหยาบไมดี จึง
จําเปนตองใหอาหารขน
การเลี้ยงโคนมที่ประสบ
ความสําเร็จดูไดจากปริมาณ
น้ํานมดิบเฉลี่ยตอฟารมตลอด
ทั้งป
การจัดสัดสวนของอาหาร
หยาบและอาหารขนเพื่อโคนม
ที่เหมาะสมสงผลตอการให
น้ํานมดิบเฉลี่ย
สัดสวนการเลี้ยงโคนมที่
เหมาะสมตองมีแมโคนม(โครีด
+ โคดราย) 50 % (ถามีโค

เห็นดวย
อยางยิ่ง
จํานวน
(รอยละ)
12
(60)

ระดับความคิดเห็น
ไมเห็น
ไมแนใจ
เห็นดวย
ดวย
จํานวน
จํานวน
จํานวน
(รอยละ)
(รอยละ)
(รอยละ)
6
1
1
(30)
(5)
(5)

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง
จํานวน
(รอยละ)
0
(0)

คาเฉลี่ย

แปลผล

4.45

เห็นดวย

14
(70)

6
(30)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

4.70

เห็นดวย

14
(70)
5
(25)
10
(50)

6
(30)
5
(25)
7
(35)

0
(0)
6
(30)
3
(15)

0
(0)
4
(20)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0
(0)

4.70

เห็นดวย

3.55

ไมแนใจ

4.35

เห็นดวย

7
(35)
8
(40)

9
(45)
9
(45)

2
(10)
2
(10)

2
(10)
0
(0)

0
(0)
1
(5)

4.05

เห็นดวย

4.15

เห็นดวย

7
(35)

13
(65)

0
(0)

0
(0)

0
(0)

4.35

เห็นดวย

0
(0)

9
(45)

8
(40)

3
(15)

0
(0)

3.30

ไมแนใจ
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รายการ
ทั้งหมด 100 ตัว ควรมีแมโค
50 ตัว)
เกษตรกรควรมีโคทดแทน 25
% ของฝูง

ระดับความคิดเห็น

2
(10)

13
(65)
รวม

4
(20)

1
(5)

0
(0)

3.80

ไมแนใจ

4.08

เห็นดวย

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการเพิ่มผลผลิตของฟารมโคนม
จากตารางที่ 2 พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเพิ่มผลผลิตของฟารมโคนมของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนม
จังหวัดพะเยาที่มุงเนนศึกษาในประเด็นการจัดการสัดสวนโคนมนั้นมีปจจัยที่มีอิธิพล คือ เปอรเซ็นตแมโคขึ้นรีด ความ
เปนไปไดสูงสุดสําหรับฟารมโคนมที่มีประสิทธิภาพในการผลิตดี จะมีเปอรเซ็นตของแมโคขึ้นรีดอยูที่ประมาณ 83% และ
อัตราการใหน้ํานม อัตราการใหน้ํานมยิ่งสูงมากเทาไรก็จะมีผลทําใหตนทุนการผลิตต่ําลงมากเทานั้น รวมทั้งขนาดของฝูง
โคนมทดแทน ขนาดของฝูงโคนมมีขนาดใหญเทาไร ตนทุนการผลิตก็สูงขึ้นเปนเงาตามตัว ในตางประเทศขนาดของฝูงโค
ทดแทนจะมีขนาดเทากับฝูงแมโค ซึ่งจัดวาเปนขนาดที่เหมาะสม อยางไรก็ตามประเทศไทยซึ่งมีตนทุนการผลิตน้ํานมดิบ
คอนขางสูง การเก็บฝูงทดแทนใหมีขนาดประมาณ 50% ของขนาดฝูงแมโค ก็เพียงพอและเหมาะสม
จากที่กลาวถึงขางตน ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอเปอรเซ็นตแมโคขึ้นรีดอัตราการใหนมและขนาดของฝูงโคทดแทน
นั้น คือ การผสมติด สายพันธุแมโค การจัดการดานโภชนาการ และอัตราการคัดทิ้ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ปญหาในการเลี้ยงโคนม
โคใหนา้ํ นมต่ํา
คุณภาพน้ํานมดิบต่ํา
เตานมอักเสบ
ลูกสัตวออนตายในทอง
โคนมคลอดลูกมดลูกอักเสบ/รกคาง
กีบอักเสบ
อัตราการผสมติดต่ํา
ลูกโคนมเจริญเติบโตชาและแคระแกรน
ขาดแคลนเครื่องรีดนม
ขาดความรูเรื่องการจัดการฟารม
ขาดเจาหนาที่ดานปศุสัตวไปใหการดูแลใหคาํ ปรึกษา
โรงเรือนเลี้ยงโคนมไมเหมาะสม
สายพันธุไมเหมาะสม
แหลงอาหารหยาบมีไมเพียงพอ
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ความถี่
10
3
15
7
13
4
9
5
4
11
13
10
4
12

รอยละ
6
2
10
4
8
3
6
3
3
7
8
6
3
8

ปญหาในการเลี้ยงโคนม
15. จํานวนแมโครีดนมมีนอย
16. อาหารสัตวทั้งอาหารขนและอาหารหยาบมีราคาแพง
17. ราคายา เคมีภัณฑ เวชภัณฑคาบริการแพง
รวม

ความถี่
9
14
13

รอยละ
6
9
8
100

ตารางที่ 3 ปญหาการเลี้ยงโคนม
จากตารางที่ 3 พบวา ปญหาในการเลี้ยงโคนม ของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา โดยรวมอยู สวน
ใหญ คือ ปญหาเตานมอักเสบ คิดเปนรอยละ 10 ของปญหาในการเลี้ยงโคนมทั้งหมด รองลงมาคือ อาหารสัตวทั้งอาหาร
ขนและอาหารหยาบมีราคาแพง คิดเปนรอยละ 9 ของปญหาในการเลี้ยงโคนมทั้งหมด และปญหาที่พบนอยคือคุณภาพ
น้ํานมดิบต่ํา คิดเปนรอยละ 2 ของปญหาในการเลี้ยงโคนมทั้งหมด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การหาความรูเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการพัฒนาฟารม
ความรูเพียงพอแลว
สอบถามจากเจาหนาที่ของ สนง.ปศุสัตวจังหวัดพะเยา
สอบถามจากเจาหนาที่ของ อสค.
ศึกษาจากวารสาร / โทรทัศน / วิทยุ
รวมกลุมคุยกับเพื่อนรวมอาชีพ
ไดรับความรูจากการรวมประชุมสมาชิกสหกรณ
เขารับการฝกอบรม
รวม

ความถี่
2
11
14
14
15
10

รอยละ
3
17
21
21
23
15
100

ตารางที่ 4 การหาความรูเพิ่มเติม เพื่อนํามาใชในการพัฒนาฟารม
จากตารางที่ 4 การหาความรูเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการพัฒนาฟารม พบวา สวนใหญ ไดรับความรูจากการรวม
ประชุมสมาชิกสหกรณ คิดเปนรอยละ 23 รองลงมาคือศึกษาจากวารสาร / โทรทัศน / วิทยุ และรวมกลุมคุยกับเพื่อน
รวมอาชีพ คิดเปนรอยละ 21 ตอรูปแบบการการหาความรูเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการพัฒนาฟารม นอยที่สุดคือการไดรับ
ความรูเพียงพอแลว คิดเปนรอยละ 3
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ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกทีม่ ีผลตอการเลี้ยงโคนม
1. นโยบายสงเสริมของรัฐบาล

ความถี่
7

รอยละ
15

2. โรงงานแปรรูปน้ํานมดิบ

6

13

3. การสงเสริมของเจาหนาที่ปศุสัตว

10

21

4. ผูบริโภคนม

7

15

5. สหกรณโคนม/บริษัทรับซื้อน้ํานมดิบ
6. อื่น ๆ

15
2

32
4

รวม

100

ตารางที่ 5 ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการเลี้ยงโคนม
ตารางที่ 5 พบวา ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการเลี้ยงโคนมสวนใหญ คือ สหกรณโคนม/บริษัทรับซื้อ
น้ํานมดิบ คิดเปนรอยละ 32 ของปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการเลี้ยงโคนมทั้งหมด รองลงมาคือการสงเสริมของ
เจาหนาที่ปศุสัตว คิดเปนรอยละ 21 ของปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการเลี้ยงโคนมทั้งหมด และนอยที่สุดเปน
ปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ คิดเปนรอยละ 4ของปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการเลี้ยงโคนมทั้งหมด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนาโคนม
ลดตนทุนภายในฟารมโดยการปลูกหญาเลี้ยงสัตว
ใหความสําคัญและปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานฟารมของกรมปศุสัตว
ควบคุมคุณภาพน้ํานม
สรางเครือขายความรวมมือ
วางแผนการจัดการฟารมใหม
จัดทําบัญชีฟารม
ใชเครื่องมือ อุปกรณเทคโนโลยี่สมัยใหม
รวม

ความถี่
18
12
14
11
14
11
12

รอยละ
20
13
15
12
15
12
13
100

ตารางที่ 6 การดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนาโคนม
จากตารางที่ 6 พบวา การดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนาโคนมสวนใหญมีการลดตนทุนภายในฟารมโดยการ
ปลูกหญาเลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 20 รองลงมาคือวางแผนการจัดการฟารมใหม และควบคุมคุณภาพน้ํานม คิดเปน
รอยละ 15 ของแตละรูแบบการดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนาโคนม และนอยที่สุดคือสรางเครือขายความรวมมือ และ
การจัดทําบัญชีฟารม คิดเปนรอยละ 11 ของแตละรูแบบการดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนาโคนม
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ความตองการความชวยเหลือจากรัฐบาลในการพัฒนาโคนม
1. พัฒนาปรับปรุงพันธุโคนม
2. พัฒนาปรับปรุงระบบการผสมเทียม
3. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมปองกันโรคโคนม
4. สงเสริมการบริโภคนมของประชาชน
5. เลิกประกันราคาน้ํานมดิบ
6. ยกเลิกการนําเขานมผง
7. กําหนดใหเรื่องการพัฒนาโคนมเปนวาระแหงชาติ
8. อื่น ๆ
รวม

ความถี่
14
12
14
13
3
8
9
1

รอยละ
19
16
19
18
4
11
12
1
100

ตารางที่ 7 ความตองการความชวยเหลือจากรัฐบาลในการพัฒนาโคนม
จากตารางที่ 7 พบวา ความตองการความชวยเหลือจากรัฐบาลในการพัฒนาโคนมสวนใหญคอื การพัฒนา
ปรับปรุงพันธุโคนม และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมปองกันโรคโคนม โดยคิดเปนรอยละ 19 ของแตละความตองการใน
ความชวยเหลือจากรัฐบาลในการพัฒนาโคนม รองลงมาคือการสงเสริมการบริโภคนมของประชาชน คิดเปนรอยละ 18
ของความตองการความชวยเหลือจากรัฐบาลในการพัฒนาโคนม และนอยที่สุดคือความตองการความชวยเหลือจาก
รัฐบาลในการพัฒนาโคนมดานอื่นๆ คิดเปนรอยละ 1 ของแตละความตองการความชวยเหลือจากรัฐบาลในการพัฒนาโค
นม
ความตองการความชวยเหลือจากสวนราชการทีเ่ กี่ยวของ
ความถี่
รอยละ
1. เงินกูดอกเบี้ยต่ําสําหรับปรับปรุงโรงเรือน
14
17
2. เงินกูดอกเบี้ยต่ําสําหรับซื้อเครื่องมืออุปกรณในการ
12
15
จัดการพืชอาหารสัตว
3. เงินกูดอกเบี้ยต่ําสําหรับรับซื้อโคนมเพิ่ม
15
18
4. การอบรมใหความรู / ศึกษาดูงาน
14
17
5. การจัดเจาหนาที่เขาไปดูแล แกไขปญหาภายในฟารม
14
17
อยางสม่ําเสมอ
6. การสนับสนุนวัสดุการเกษตร เวชภัณฑ
13
16
รวม
100
ตารางที่ 8 ความตองการความชวยเหลือจากสวนราชการที่เกี่ยวของ
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จากตารางที่ 8 พบวา ความตองการความชวยเหลือจากสวนราชการที่เกี่ยวของสวนใหญมีความตองการ เงินกู
ดอกเบี้ยต่ําสําหรับรับซื้อโคนมเพิ่ม โดยคิดเปน รอยละ 18 ของความตองการความชวยเหลือจากสวนราชการที่เกี่ยวของ
อนาคตการเลี้ยงโคนม
ความถี่
รอยละ
1. ขยายฟารม
18
90
2. เพียงพอแลว
2
10
รวม
100
ตารางที่ 9 พบวา อนาคตการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา
จากตารางที่ 9 พบวา อนาคตการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยามีความตองการที่จะ
ขยายฟารมโคนมในอนาคต คิดเปนรอยละ 90 ของอนาคตการเลี้ยงโคนม และเพียงพอแลวคิดเปนรอยละ 10 ของอนาคต
การเลี้ยงโคนม

ขอ
1
2
3
4
5

6
7

รายการ
พันธโคนม / การ
ผสมพันธ
การจัดการเลี้ยงดู
ในระยะตาง ๆ
การจัดสัดสวนโค
นม
การจัดการดาน
อาหารสัตว
โรคและการ
สุขาภิบาลภายใน
ฟารม
การจัดการดาน
การรีดนม
การจัดบันทึก
ภายในฟารม

ลําดับ
5
4
3
2
1
คาเฉลี่ย
แปลผล
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)
17
2
0
0
1
4.70
สําคัญ
(85)
(10)
(0)
(0)
(5)
(16)
มาก
11
4
4
0
1
4.20
สําคัญ
(55)
(20)
(20)
(0)
(5)
(15)
มาก
13
1
2
3
1
4.10
สําคัญ
(65)
(5)
(10)
(15)
(5)
(14)
มาก
14
3
2
0
1
4.45
สําคัญ
(10)
(15)
(10)
(0)
(5)
(15)
มาก
12
3
3
1
1
4.20
สําคัญ
(60)
(15)
(15)
(5)
(5)
(15)
มาก
10
(50)
9
(45)

4
(20)
0
(0)
รวม

2
(10)
6
(30)

1331

2
(10)
1
(5)

2
(10)
4
(20)

3.90
(13)
3.45
(12)
4.14

สําคัญ
ปานกลาง
สําคัญ
ปานกลาง
สําคัญ
มาก

ตารางที่ 10 การจัดลําดับความสําคัญของการจัดการฟารม
จากตารางที่ 10 พบวา การจัดลําดับความสําคัญของการจัดการฟารม อยูในเกณฑ มีความสําคัญมาก โดยมีคา
คาเฉลี่ย เทากับ 4.14

สรุปผลเละอภิปรายผล
การดําเนินการศึกษาการเพิ่มผลผลิตของฟารมโคนม กรณีการจัดสัดสวนโคนมในฟารมโคนมของ
สมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา เพื่อหาขอเสนอแนะการจัดสัดสวนที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตของฟารมโค
นมใหแกสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา นั้น พบวาประชากรกลุมตัวอยางยังมีความตองการที่จะในการเพิ่ม
ผลผลิตของฟารมโคนม เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและปองกันโรคโคนม การควบคุมคุณภาพของน้ํานม สราง
เครือขายความรวมมือ และสงเสริมการบริโภคนมของประชาชนเพิ่มขึ้น จึงสามารถสรุปไดวามีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค กลาวคือ การเพิ่มผลผลิตน้ํานมดิบในฟารมโคนมสามารถเพิ่มไดโดยการจัดสัดสวนโคนมที่เหมาะสม
เกษตรกรมีสัดสวนโคนมในฝูงใกลเคียงฝูงมาตรฐาน มีอัตราการเพิ่มผลผลิตตามเกณฑเงื่อนไขที่กําหนด เจาของฟารมมี
สวนสําคัญในการเพิ่มปริมาณน้ํานมดิบเฉลี่ยในฟารม และมุงใหความสําคัญของการจัดการฟารมในสวน คือ พันธโคนม/
การผสมพันธ การจัดการดานอาหารสัตว การจัดการเลี้ยงดูในระยะตางๆ โรคและการสุขาภิบาลในฟารม และการจัด
สัดสวนโคนม นอกจากนีใ้ นอนาคตการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยามีความตองการที่จะขยาย
ฟารมโคนมในอนาคต คิดเปนรอยละ 90 ของความตองการเลี้ยงโคนมในอนาคต จึงมีความตองการความชวยเหลือดาน
เงินกูดอกเบี้ยต่ําสําหรับรับซื้อโคนมเพิ่มจากสวนราชการที่เกี่ยวของ

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการเพิ่มผลผลิตของฟารมโคนม กรณีการจัดสัดสวนโคนมในฟารมโคนมของสมาชิกสหกรณผู
เลี้ยงโคนมจังหวัดพะเยา สามารถเพิ่มผลผลิตน้ํานมดิบในฟารมโคนมโดยการจัดสัดสวนโคนมที่เหมาะสม โดยสัดสวนของ
โคนมระยะตาง ๆ ในฝูงที่เหมาะสมของเกษตรกร ควรมีจํานวนตามฝูงมาตรฐานตามมาตรฐานของ กรมปศุสัตว, 2546
เพื่อใหแมโคที่คัดออกจากฝูงและโคทดแทนหมุนเวียนแทนกันไดอยางสมดุล สําหรับในประเทศไทยซึ่งเปนเขตรอน ขอมูล
จากฟารมที่มีจํานวนแมโคมากกวา 100 ตัวขึ้นไปพบวามีคาเฉลี่ยชวงหางการใหลูกประมาณ 450 วัน (หรือ open day 170
วัน) มีการคัดแมโคออกประมาณ 15-20% โคสาวอายุคลอดลูกตัวแรกไมเกิน 30 เดือน ฟารมนี้จะผลิตโคทดแทนดังนี้
เปอรเซนตที่ผลิตไดเฉพาะจากแมโคในแตละปหรือเปอรเซนตลูกที่เกิด
= (365- จํานวนวันหลังคลอดถึงผสมติด) X 100
ระยะตั้งทอง
= (365-170) X 100 = 70
280
จํานวนวันหลังคลอดถึงผสมติด = ชวงหางการใหลูก - จํานวนวันตั้งทอง
ถาฟารมหนึ่งมีแมโคจํานวน 100 ตัว มีการคัดแมโคออก 15% มีโคสาวทองทดแทน 15% ดังนัน้ จะเหลือ
แมโค จํานวน 85 ตัว ซึ่งจะใหลกู 70% เทากับ (70X85)/100 เทากับ 59 ตัว
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จํานวนลูกโคที่เกิดในฟารมแตละป
= ลูกโคที่คลอดจากแมโค+ลูกโคที่คลอดจากโคสาวทดแทน 15 ตัว
= 59 ตัว+15 ตัว
= 74 ตัว หรือประมาณ 75 ตัว = 75%
= เปอรเซนตลูกโคที่ผลิตไดในฟารม (จากแมโคและโคสาว)
การเลี้ยงโคนมจําเปนตองคัดแมโคนมออกจากฝูง 15-20 % เนื่องจากสาเหตุตาง ๆ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการ
จัดหาโคทดแทนที่คัดออกไป ซึงอาจทําไดโดย
1) ซื้อจากที่อื่น เปนวิธีใชอยูในฟารมที่มีโคนอย ตองการลดภาระการเลี้ยงลูกโค
2) เลี้ยงลูกโคที่เกิดในฝูง เปนวิธีที่สามารถปรับปรุงพันธโคในฝูงและสามารถปองกันโรคจากภายนอกฝูง
การปลูกพืชอาหารสัตวชวยลดตนทุนการผลิตภายในฟารม ควรมุงใหความสําคัญของการจัดการฟารมในสวน
ของ พันธโคนม/การผสมพันธ การจัดการดานอาหารสัตว การจัดการเลี้ยงดูในระยะตางๆ โรคและการสุขาภิบาลในฟารม
และการจัดสัดสวนโคนม รวมถึงสวนราชการที่เกี่ยวของควรใหการดานเงินกูดอกเบี้ยต่ําแกสมาชิกสหกรณผูเลี้ยงโคนม
จังหวัดพะเยาเพื่อใชในการ ซื้อโคนมเพิ่ม ปรับปรุงโรงเรือน ซื้อเครื่องมืออุปกรณในการจัดการพืชอาหารสัตว มีการ
สนับสนุนวัสดุการเกษตร เวชภัณฑ การจัดเจาหนาที่เขาไปดูแล แกไขปญหาภายในฟารมอยางสม่ําเสมอ การอบรมให
ความรู / ศึกษาดูงาน เปนตน
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ขอขอบพระคุณ ดร.อนุสรณ คุณานุสรณ ที่ปรึกษาใหคําแนะนํา ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆดวยความ
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การศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมือง
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 เมืองวงศ 1* และสุนทรีย ตั้งศรีวงศ 2
Pattraporn Muangwong1* and Suntaree Tungsriwong2
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง การศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เสนอแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กลุมตัวอยาง
ในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 52 คน ประกอบดวย ปลัดเทศบาลตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง เจาหนาที่จัดเก็บรายได จํานวน 13 แหง สงแบบสอบถามทั้งสิ้น 52 ชุด ไดรับคืนทั้งหมด รวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
จากการศึกษานี้พบวา ระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เทศบาล
ตําบลระดับปญหาการปฏิบัติงานประกอบดวย ปจจัยดานการดําเนินงาน ไดแกดานกระบวนการทํางาน ดานนโยบาย ดาน
บุคลากร มีปญหาอยูในระดับมาก(คะแนนเฉลี่ยในชวง 3.41-4.20) ดานงบประมาณมีปญหาในระดับปานกลาง (คะแนน
เฉลี่ยอยูในชวง 2.61-3.40) ปจจัยดานเทคโนโลยี ประกอบดวย ดานฐานขอมูล ดานโปรแกรม ดานเครื่องมือและอุปกรณ
มีปญหาอยู ในระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ ยในชวง 3.41-4.20) องค การบริหารสว นตํา บลระดับป ญหาการปฏิบั ติงาน
ประกอบดวย ปจจัยดานการดําเนินงาน ไดแก กระบวนการทํางานมีปญหาอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยอยูในชวง 3.414.20) ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานนโยบาย มีปญหาอยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยในชวง2.61-3.40) ปจจัย
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ดานเทคโนโลยี ไดแก ดานฐานขอมู ล ดานโปรแกรม มีปญหาอยูในระดับ มาก (คะแนนเฉลี่ยในชวง3.41-4.20) ดา น
เครื่องมือและอุปกรณ มีปญหาอยูในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยในชวง 2.61-3.40)
การทดสอบความแตกตางระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ของ
เทศบาลตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล ระดับปญหาไมแตกตางกัน ทั้งทางดานปจจัยดานการดําเนินงานและปจจัย
ดานเทคโนโลยี ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเขต
เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล สามารถใชแนวทางการพัฒนารวมกันได ดานการบุคลากร ควรใหบุคลากรที่
เกี่ยวของเขารวมการฝกอบรม สรรหาบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะดานการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน เพื่อใหมีจํานวนบุคลากรเพียงพอกับการปฏิบัติงาน ดานกระบวนการทํางานเนื่องจากขั้นตอนการ
ดําเนินงานซับซอนมีรายละเอียดมาก ควรมีการแบงหนาที่การทํางานอยางชัดเจน ศึกษาเรียนรูขั้นตอนแตละขั้นตอนให
เขาใจจากคูมือหรือสอบถามจากหนวยงานอื่นที่ประสบผลสําเร็จจากการใชระบบแผนที่ภาษี ดานนโยบายตองปฏิบัติตาม
นโยบายของผูบริหารและกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นหรือหนังสือสั่งการอยางเครงครัดเกี่ยวกับการจัดทําระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายที่วางไว และติดตามผลการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ ดานงบประมาณ ผูบริหารตองใหความสําคัญของการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ควรตั้ง
งบประมาณใหเพียงพอกับขั้นตอนการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ทั้งนี้ตองคํานึงถึงผลการดําเนินงานที่
จะไดรับ ใชงบประมาณอยางประหยัดและคุมคา ดานเทคโนโลยีควรเลือกเครื่องมือและอุปกรณที่เหมาะสมที่ใชสําหรับใน
การจัดทํ าระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพ ยสินเพื่อ รองรับข อมูลที่เพิ่ มขึ้นและการพัฒนาโปรแกรมในอนาคต ดา น
โปรแกรม ใหบุคลากรเห็นความสําคัญในการนําระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใช ดานฐานขอมูล ควร
มีการสํารวจขอมูลตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ และมีการประชาสัมพันธขอความรวมมือประชาชนในการใหขอมูลที่ถูกตอง
คําสําคัญ: แผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพยสิน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

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
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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 และตามอํานาจหนาที่ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ดาน
การเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีปญหาหลายดาน ทําใหไมสามารถใหบริการสาธารระไดอยางเพียงพอ
โดยเฉพาะรายไดจากภาษีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บเอง ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย
และคาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆ ไมสามารถจัดเก็บเองไดตามประมาณการรายรับที่กําหนดไว เพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นเพียงพอตอการดําเนินการตามภารกิจและอํานาจหนาที่ในการใหบริการแกประชาชน เพื่อให
ทองถิ่นสามารถพึ่งตนเองได จําเปนตองมุงเนนใหความสําคัญกับการจัดเก็บรายได โดยการนําเทคโนโลยีสารสานเทศ
(ICT) มาใชในการบริการประชาชนผูชําระภาษี โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําและนําแผนที่ภาษีและ
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ทะเบียนทรัพยสินไปใชในการจัดเก็บภาษี กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดมีการพัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิสาสตร (LTAX GIS)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เปนกระบวนการทํางานเกี่ยวกับขอมูลในเชิงพื้นที่ดวยระบบคอมพิวเตอร ที่ใช
กําหนดขอมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพื้นที่ เชน ที่อยู บานเลขที่ สัมพันธกับตําแหนงในแผนที่ซึ่ง
ประกอบดวยขอมูล 2 ประเภท คือ ขอมูลเชิงบรรยาย(ทะเบียนทรัพยสิน) และขอมูลเชิงพื้นที่ (แผนที่ภาษี) โปรแกรมแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (LTAX3000) ใชในการบันทึกสืบคนขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินตาง ๆ เชน ขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน
ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสราง ขอมูลเกี่ยวกับปาย ขอมูลเกี่ยวกับการปกระกอบกิจการคา การคํานวณภาษีแต
ละประเภท โดยที่ขอมูลทั้งสองจะมีความสัมพันธกัน ทําใหสามารถสืบคนขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การนําไปใชในการตรวจสอบขอมูลทรัพยสินที่อยูในขายชําระภาษีและยังไมไดชําระภาษี นอกจากนี้แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินยังเปนประโยชน ในการวางแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาทองถิ่น เชน การกอสรางถนน
การวางแผนปองกันน้ําทวม การวางแผนการใชที่ดิน ดานโยธา ขอมูลเสนทางหลวง การวางผังเมือง การวางแผนการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การวางแผนการทองเที่ยว การวางแผนปองกันอุทกภัย การพัฒนาแหลงน้ํา
ปจจุบันฐานะทางดานการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดพะเยามีปญหาหลายดาน ทําให
ไมสามารถทําการบริการสาธารณะไดอยางเพียงพอ โดยเฉพาะรายไดจากภาษีอากรที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บ
เอง ซึ่งการจัดเก็บรายไดไมสามารถจัดเก็บไดตามประมาณการรายรับที่กําหนดไวในเทศบัญญัติและขอบัญญัติ กรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจึงไดสงเสริมสนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปจจุบันเทศบาลตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ยังไมสามารถดําเนินการหรือใชงานระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยได ทําใหการจัดเก็บรายไดไมเปนไปตามประมาณการตามเทศบัญญัติและขอบัญญัติที่ตั้งไว ดังนั้นผูศึกษา
จึงสนใจปญหาในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ใน
เขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลที่ไดสามารถใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาและเปนแนวทางในการพัฒนาใน
การดําเนินการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อใหการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถจัดเก็บไดครบถวน

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปญหาการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ของเทศบาลตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
3. เพื่อทดสอบความแตกตางของระดับปญหาของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในการจัดทําระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเย
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กรอบแนวคิด
ปจจัยการปฏิบัติงานในการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
ปจจัยดานการดําเนินงาน
1.ดานบุคลากร
2.ดานกระบวนการทํางาน
3.ดานนโยบาย
4.ดานงบประมาณ
ปจจัยดานเทคโนโลยี
1.ดานเครื่องมืออุปกรณ
2.ดานโปรแกรม
3.ดานฐานขอมูล

ปญหา ในการจัดทําระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน ในการจัดทํา
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

กรอบแนวคิดนี้ไดจากหลักการบริหาร 4M คือ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานการจัดการ ดานวัสดุปุปกรณ
และคูมือการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ดานองคประกอบหลักระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
ประกอบดวยอุปกรณคอมพิวเตอร โปรแกรม ขอมูล บุคลากร และวิธีการหรือขั้นตอนการทํางาน นํามาปรับปรุงใหเขากับ
กรอบแนวคิด ปจจัยการดําเนินงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน แบงออกเปน 2 ปจจัย คือปจจัย
ดานการดําเนินงาน ประกอบดวย ดานบุคลากร ดานกระบวนการทํางาน ดานนโยบาย ซึ่งปรับใหอยูดานการจัดการ ดาน
งบประมาณ ปจจัยดานเทคโนโลยี ประกอบดวยดานเครื่องมืออุปกรณ ซึ่งปรับใหอยูดานวัสดุอุปกรณ ดานโปรแกรม ดาน
ฐานขอมูล ปรับใหอยูดานองคประกอบหลักระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)) ซึ่งเปนปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทํา
ระบบแผนที่ภาษี และแนวการพัฒนาปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษี

วิธีการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง การศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
โดยคนควาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปเปนประเด็นขอคําถามของแบบสอบถาม เพื่อใชเปนแนวทางในการเก็บ
รวบรวมขอมูล แบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน คือขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลทั่วไปของเทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ระดับปญหาการปฏิบัติงานของการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินแบง
ออกเปน 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ตามเกณฑของ ลิเคิรท (Likert Scale) ซึ่งเปนคําถาม
แบบปลายปดและขอเสนอแนะ ใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็บแบบอิสระ ซึ่งเปนคําถามแบบปลายเปด
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ผูใหขอมูลประกอบดวย ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการกองคลังเทศบาลตําบล
ผูอํานวยการกองคลังองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการกองชางเทศบาลตําบล ผูอํานวยการกองชางองคการบริหาร
สวนตําบล เจาหนาที่จัดเก็บรายไดเทศบาลตําบล และ เจาหนาที่จัดเก็บรายไดองคการบริหารสวนตําบล รวมกลุมตัวอยาง
ทั้งหมดจํานวน 52 คน โดยการทําหนังสือถึงนายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อขอความอนุเคราะห
ตอบแบบสอบถาม และติดตอประสานงานเพื่อขอรับแบบสอบถามดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูลใช คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแปรปรวนของระดับปญหาการ
ปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในเขต
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา คาระดับนัยสําคัญ ที่ α = 0.05

ผลการศึกษา
จากการศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง การศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ตารางที่ 1 แสดงจํ านวนและรอ ยละของกลุ มตั ว อย า ง โดยภาพรวมจํา แนกตามข อมูล สว นบุค คลของผูส อบ
แบบสอบถาม
สถานะภาพ

จํานวน(คน)

รอยละ

เพศ

หญิง

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

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 15 ปขึ้นไป

33

63.46

สถานที่ทํางาน เทศบาลตําบล

36

69.23

จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 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 คิดเปนรอยละ 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
สถานที่ทํางานสวนใหญเปนเทศบาลตําบล จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 69.23 และเปนองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 30.77
ตารางที่ 2 แสดงระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ของเทศบาล
ตําบลในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (จํานวน 9 แหง)
ดานการดําเนินงาน

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

ดานเครื่องมือและอุปกรณ 3.41

มาก

ดานงบประมาณ

3.25

ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบวาการศึกษาระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ของเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แบงออกเปน 2 ปจจัย คือ
ปจ จัย ดา นการดํา เนิ นงาน ด านที่มี ระดับ ปญ หาการปฏิบัติง านในการจั ดทํ าระบบแผนที่ภ าษี และทะเบีย น
ทรัพยสินมากที่สุดคือ ดานกระบวนการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 รองลงมาคือดานนโยบาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46
ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36และคาเฉลี่ยอันดับสุดทายคือดานงบประมาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25
ปจจัยดานเทคโนโลยี ดานที่มีระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
มากที่สุดคือ ดานฐานขอมูล มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90รองลงมาคือดานโปรแกรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 และคาเฉลี่ยอันดับ
สุดทายคือ ดานเครื่องมืออุปกรณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41
ตารางที่ 3 แสดงระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (จํานวน 4 แหง)
ดานการดําเนินงาน

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

ดานเครื่องมือและอุปกรณ 3.26

ดานนโยบาย

3.00

ปานกลาง
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ปานกลาง

จากตารางที่ 3 พบวาการศึกษาระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ของเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แบงออกเปน 2 ปจจัย คือ
ปจ จัย ดา นการดํา เนิ นงาน ด านที่มี ระดับ ปญ หาการปฏิบัติง านในการจั ดทํ าระบบแผนที่ภ าษี และทะเบีย น
ทรัพยสินมากที่สุดคือ ดานกระบวนการทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 รองลงมาคือดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33
ดานงบประมาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.03และคาเฉลี่ยอันดับสุดทายคือดานงบนโยบาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00
ปจจัยดานเทคโนโลยี ดานที่มีระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
มากที่สุดคือ ดานฐานขอมูล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14รองลงมาคือดานโปรแกรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64และคาเฉลี่ยอันดับ
สุดทายคือ ดานเครื่องมืออุปกรณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26
ตารางที่ 4 แสดงรายการทดสอบความแตกตางระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบี ย นทรั พ ย สิ น ระหว า งเทศบาลตํ า บลกั บ เทศบาลตํ า บล ในเขตอํ า เภอเมื อ งพะเยา จั ง หวั ด พะเยา
(จํานวน 9 แหง)
ดานการดําเนินงาน

ดานเทคโนโลยี

ปญหาการปฏิบัติงาน

F

Sig

ดานบุคลากร

1.320

.335

ดานกระบวนการทํางาน

1.017

.417

ดานนโยบาย

.423

.673

ดานงบประมาณ

3.211

.113

ดานเครื่องมือและอุปกรณ

.715

.527

ดานโปรแกรม

.611

.574

ดานฐานขอมูล

.110

.898

จากตารางที่ 4 พบวาการทดสอบความแปรปรวนระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ระหวางเทศบาลตําบลกับเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แบงออกเปน 2 ปจจัย
คือ
ปจจัยดานการดําเนินงาน 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 มีปญหาไมแตกตางกัน
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ปจจัยดานเทคโนโลยีดานเครื่องมือและอุปกรณพบวาคา 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 มีปญหาไมแตกตางกัน
ตารางที่ 5 แสดงรายการทดสอบความแตกตางระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล (จํานวน 4 แหง)

ดานการดําเนินงาน

ดานเทคโนโลยี

ปญหาการปฏิบัติงาน

F

Sig

ดานบุคลากร

1.000

.423

ดานกระบวนการทํางาน

.085

.798

ดานนโยบาย

6.422

.127

ดานงบประมาณ

0.012

.922

ดานเครื่องมือและอุปกรณ

.400

.592

ดานโปรแกรม

.002

.966

ดานฐานขอมูล

3.173

.217

จากตารางที่ 5 พบวาการศึกษาทดสอบความแปรปรวนระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน ระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา แบงออกเปน 2 ปจจัย คือ
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) ปญหาปจจัยดานการดําเนินงานมีปญหาไมแตกตางกัน
ปจจัยดานเทคโนโลยี ดานเครื่องมือและอุปกรณ พบวาคา F= .400 คาSig =.592 (>0.05) ดานโปรแกรม
พบวาคา F = .002 คาSig =.966 (>0.05) ดานฐานขอมูลพบวาคา F= 3.173 คาSig =.217 (>0.05) ปญหาปจจัยดาน
เทคโนโลยีมีปญหาไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 6 แสดงรายการทดสอบความแตกตางระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน ระหวางเทศบาลตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล (จํานวน 13 แหง)
ปญหาการปฏิบัติงาน
ดานการดําเนินงาน

ดานเทคโนโลยี

F

Sig

ดานบุคลากร

1.320

.335

ดานกระบวนการทํางาน

1.017

.417

ดานนโยบาย

.423

.673

ดานงบประมาณ

3.211

.113

ดานเครื่องมือและอุปกรณ

.715

.527

ดานโปรแกรม

.611

.574

ดานฐานขอมูล

.110

.898

จากตารางที่ 6 พบวาการศึกษาทดสอบระดับปญหาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แบง
ออกเปน 2 ปจจัย คือ
ปจจัยดานการดําเนินงาน 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 ดานเครื่องมือและอุปกรณ 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 มีปญหาไมแตกตางกัน

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการวิเคราะหปญหาและแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก และระดับปญหาการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลไมแตกตางกันดังนั้น
แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานสามารถใชแนวทางรวมกันได ดังนี้
ปจจัยดานการดําเนินการ
ดานบุคลากร ปญหาความรูความสามารถของบุคลากร ความรูการปฏิบัติงาน การโอน (ยาย) พนักงาน จํานวน
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เจาหนาที่ในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ ปจจุบันบุคลากรไมเพียงพอตอปริมาณงาน บุคลากรขาดทักษะความชํานาญ ไมมี
ความกระตือรือรนในการแกไขปญหาหรือการรับเทคโนโลยีสมัยใหม เนื่องจากปจจุบันยังใชระบบมือทํา ทําใหการเรียนรู
ระบบใหมทําไดยากและไมมีการเรียนรูแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ความรวมมือจากเพื่อนรวมงานโดยเฉพาะกองชาง เนื่องจากมี
งานประจําที่ตองรับผิดชอบอยูแลว จึงไมสามารถชวยเหลืองานดานอื่นไดอยางตอเนื่อง
แนวทางในการพัฒนา ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ใหเพียงพอตอปริมาณงาน จัดสงบุคลากร
เขารวมการอบรมอยางสม่ําเสมอ การดูงานหนวยงานอื่นที่ประสบผลสําเร็จในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน กระตุนใหบุคลากรเห็นความสําคัญในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชแทนระบบมือ ให
ผูบริหารจัดทําคําสั่งแตงตั้งบุคลากรชวยปฏิบัติงานแผนที่ภาษีอยางชัดเจน สรางพันธมิตรเพื่อหาทางชวยเหลือซึ่งกันและ
กันในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวรัตน บุญวงศ (2556) ศึกษาถึง
สภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของเทศบาลตําบลบางเหรียง จากผลการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้ง 5ดาน
ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตํา แหนง ดานการบริหาร ดาน
คุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมและจริยธรรม พบวา มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการสงตัวพนักงานไปฝกอบรม
กับหนวยงานภายนอก และจัดใหมีการศึกษาดูงานในองคกรที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรม สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาตอ และเปดโอกาสใหพนักงานมีความกาวหนาในสายอาชีพ
เนื่องจากเทศบาลตําบลบางเหรียงเปนองคกรขนาดเล็ก มีบุคลากรนอย ดังนั้นในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลสวนใหญ
จะสงบุคลากรที่มีความสนใจเขารับการพัฒนากับหนวยงานภายนอกเชน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
องคการบริหารสวนจังหวัด กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
ดานกระบวนการทํางาน ปญหาการปฏิบัติงานแตละขั้นตอนใชระยะเวลานาน ผูปฏิบัติงานไมมีความเขาใจในแต
ละขั้นตอน การสํารวจตองใชระยะเวลาแตกตางกันตามขนาดพื้นที่ ความรวมมือของประชาชนในการออกสํารวจพื้นที่ ซึ่ง
กระบวนการทํา งานหลายขั้น ตอน แต ล ะขั้ น ตอนตอ งใช เวลาแตกต างกั น บุ คลากรขาดความรูค วามเขา ใจในการนํ า
โปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการทํางาน ตองใชเวลาในการศึกษาเรียนรู ในดานการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
แนวทางในการพั ฒ นา แนะนํ า หรื อ การให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ที่ ใ ช ใ นการทํ า งาน ทํ า ให
กระบวนการทํางานรวดเร็วในการสืบคนขอมูล และศึกษาเรียนรูคูมือในการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอน กําหนดหนาที่ใน
การปฏิ บั ติ ง านอย า งชั ด เจน เพื่ อ ให ง านเป น ไปตามที่ กํ า หนดไว ส อดคล อ งกั บ พนิ ด า หวานเพ็ ช ร (2555) การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางานโดยใชแนวคิด ไคเซ็น การปรับปรุงการทํางานและนํามาประยุกตใชชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานลดขอบกพรองลงจากเดิม นํามาเปนแนวทางปฏิบัติงานมาตรฐาน สามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ดานนโยบาย ปญหาการปฏิบัติตามคําสั่งหรือนโยบายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินจากกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งยังไมสามารถทําไดอยางเต็มที่ การกําหนดเปาหมายชัดเจนในการจัดเก็บภาษีในแตละ
ป ใหเปนไปตามประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติและขอบัญญัติ การจัดเก็บรายไดยังเปนระบบเกาการจัดเก็บยังเก็บได
ไมครบถวน การปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายของผูบริหารและใหความสําคัญของระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน การ
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เปลี่ยนแปลงผูบริหารมีผลตอการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของ
ผูบริหาร
แนวทางในการพัฒนา ผูบริหารใหความสําคัญในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน สนับสนุน
การนําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใช เพื่อใหการจัดเก็บรายไดเปนไปตามประมาณการรายรับตามขอบัญญัติ
และเทศบัญญัติ และปฏิบัติตามนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นตามกําลังการพัฒนาของหนวยงานซึ่ง
สอดคลองกับ
ด า นงบประมาณ ป ญ หาการใช ง บประมาณในการจั ด ทํ า ระบบแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ย สิ น การใช
งบประมาณในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินในแตละขั้นตอนแตกตางกัน การจัดงบประมาณในการ
จัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขึ้นนอยูกับรายไดของทองถิ่น การตั้งงบประมาณสนับสนุนในการจัดทําระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
แนวทางการพัฒนา ควรตั้งงบประมาณใหเพียงพอตอการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินในแตละ
ป มีการติดตามการใชงบประมาณในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ใหเหมาะสมและคุมคา กับปริมาณ
งานที่ไดรับ ตั้งงบประมาณในการพัฒนาดานบุคลากร ดานระบบโปรแกรม และซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งสอดคลอง
กับ โสภา สุวรรณวงศ (2550) การควบคุมการใชจายงบประมาณตองมีควบคุมและตรวจสอบจากตามลําดับชั้นของการ
บังคั บบั ญชา และมีการกระจายอํา นาจการควบคุมเพื่อ ให สามารถดํา เนิ นการไดอ ยา งตอ เนื่ อง การติ ดตามรายงาน
งบประมาณมีการติดตามรายงานการใชจายอยางสม่ําเสมอหลายชองทาง ตั้งแตการประชาสัมพันธรายงานกิจกรรมและ
ผลงาน แจกวารสารและจัดโครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่พบประชาชนเพื่อรับฟงความคิดเห็นและความ
ตองการของประชาชน การบริหารงบประมาณเปนเรื่องที่ผูที่เกี่ยวของตองใหความสําคัญ เพราะการใชเงินภาษีของ
ประชาชนจะเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน ตองมีการบริหารงบประมาณดวยหลักธรรมาภิบาล
ปจจัยดานเทคโนโลยี
ปจจัยดานเครื่องมือและอุปกรณ ปญหาเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับการปฏิบัติงาน การใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอรตองใชกับระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเทานั้น คอมพิวเตอรและอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานไม
เหมาะสมกับการใชงาน คอมพิวเตอรที่ใชไมสามารถรองรับขอมูลที่เพิ่มขึ้น ปจจุบันเครื่องมือที่ใชในสํานักงานไมเพียงพอ
และมีอายุการใชงานนาน เปนคอมพิวเตอรรุนเกาบางเครื่องไมสามารถปรับใหทันสมัยได ทําใหคุณสมบัติของคอมพิวเตอร
ไมสามารถรองรับขอมูลที่มีปริมาณมากได
แนวทางในการพัฒนา บุคลากรควรใชเครื่องมือและอุปกรณใหเหมาะสมกับการใชงาน ดูแลรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถใชงานไดนาน มีบุคลากรดานคอมพิวเตอรในสํานักงานเพื่อ
แกไขระบบคอมพิวเตอร และดูแลระบบใหทันสมัยอยูเสมอ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับการใชงาน โดย
เฉพาะงานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ซึ่งตองใชเครื่องคอมพิวเตอรกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เทานั้น ไมสามารถนําระบบอื่นมาติดตั้งรวมกันได มีงบประมาณเพียงพอในดานเครื่องมือและอุปกรณ ซึ่งสอดคลองกับ
ณัฐรดา ตัวละมูลและคณะ (2555) ทรัพยากรมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป e-LAAS การ
ปฏิบัติงานจําเปนตองไดรับวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางครบครัน เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชจะตองมีคุณภาพ ทันสมัย
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และเพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีการจัดตั้งงบประมาณในการจัดหาเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และมีการจัดตั้ง
งบประมาณในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง
ปจจัยดานโปรแกรม ปญหาความสนใจในการนําเทคโนโลยีมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน การ
ปรับตัวของเจาหนาที่ในการรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปนระบบที่ซับซอนบุคลากรตองใชเวลาในการเรียนรู โปรแกรมไม
สมบูรณทําใหขอมูลบางอยางสูญหาย และบุคลากรไมมีความตั้งในในการเรียนรูแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับ เสกสรร คงคชวัน (2556) ศึกษาดานการใชงานระบบ E-auction บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลควนศรีสวน
ใหญไมเคยใชระบบ E-auction บุคลากรที่ไมเคยใชระบบ E-auction สวนใหญไมตองการใชไดหรือใชเปน บุคลากรที่ใช
ระบบ E-auction เปนจะใชงานในดานการประมูลงานอิเล็คทรอนิกสมากที่สุด บุคลากรที่ใชระบบ E-auction เปนที่มีปญหา
ในการใชงาน ระบุวาปญหาเกิดจากการขาดทักษะในการใชงาน และบุคลากรสวนใหญไมตองการพัฒนาการใชงานระบบ
E-auction
แนวทางในการพัฒนา ควรใหบุคลากรตระหนักและใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานดานโปรแกรมแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินและศึกษาการใชระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินอยางจริงจัง เมื่อเกิดปญหาขึ้นสามารถ
หาทางแกไขได สอดคลองกับ ปารวีร บุษบาศรี (2555) ความคระหนักรูของผูบริหารและพนักงานตอการประชาสัมพันธ
ภายในบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) โดยกลุมตัวอยางสวนใหญใหความตระหนัก
วา การประชาสัมพันธภายในมีสวนสําคัญตอทุกสวนงานขององคกร และประชาสัมพันธภายในทําใหพนักงานรับทราบ
ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหว แตเห็นวาการประชาสัมพันธภายในยังมีการใชสื่อที่ยังไมเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและไม
มีความหลากหลายเพียงพอ
ปจจัยดานฐานขอมูล ปญหาการซื้อขายหรือโอนทรัพยสิน เจาของทรัพยสินไมไดแจงใหกับเทศบาลตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบลทราบ การประกอบกิจการ การยกเลิกกิจการเจาของกิจการไมไดแจงใหเทศบาลตําบลและ
องค ก ารบริ ห ารสว นตํ า บลทราบ ความร ว มมื อ จากสํ า นั ก งานที่ ดิ นจั ง หวั ด ในการให ข อ มู ล การซื้ อขายจ า ยโอนที่ ดิ น
เนื่องจากมีการซื้อขายจายโอนที่ดิน ทําใหเจาของทรัพยสินเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แปลงที่ดินขาดเอกสารสิทธิ์ การแบง
เขตพื้นที่ไมชัดเจน ระวางที่ดินไมครบถวน ประชาชนไมใหความรวมมือในการใหขอมูล เจาของทรัพยสินไมอยูในพื้นที่ทําให
ติดตอไดยาก ทําใหขอมูลผูเสียภาษีไมเปนปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับ พรหม สิริลักษณมงคล (2550) ศึกษาถึงปญหาในการ
ปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของเทศบาลนครเชียงใหมใหเปนปจจุบันพบวา มีสภาพปญหาและอุปสรรคฯใน
ระดับปานกลางสวนประเด็นยอยพบวารายการที่มีสภาพปญหาและอุปสรรคในระดับมากประกอบดวยการประสานการ
ปฏิบัติงานระหวางแขวงกับสวนกลางของเทศบาลยังไมดีเทาที่ควร การสื่อสารระหวางแขวงกับสวนกลางของเทศบาลยังไม
ดีเทาที่ควร สวนกลางของเทศบาลประสบปญหาในการขอใชขอมูลที่จําเปนในการปรับขอมูลจากสวนงานตางๆภายใน
แขวงและสวนกลางของเทศบาล ประสบปญหาในการขอใชขอมูลที่จําเปนในการปรับขอมูลแผนที่ภาษีจากสํานักงานที่ดิน
จังหวัด
แนวทางในการพัฒนา จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลการซื้อขายจายโอนที่ดินจากสํานักงานที่ดิน
จังหวัด เพื่อนํามาปรับขอมูล มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดทําระบบแผนที่ภาษีใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง
และอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหประชาชนเขาใจและใหขอมูลอยางถูกตอง ติดตามสอบถามเกี่ยวกับเจาของทรัพยสินที่ไมไดอยู
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ในพื้นที่ เพื่อจะไดสงเอกสารเกี่ยวกับงานภาษีใหรับทราบ ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์กับเกษตรตําบลอยางสม่ําเสมอ เพื่อให
ทราบถึงเอกสารสิทธิ์ที่ยังไมครบถวนขอความรวมมือผูนําชุมชนและตรวจสอบการประกอบกิจการหรือการยกเลิกกิจการ
ในชุมชนอยางสม่ําเสมอ

กิตติกรรมประกาศ
ในการศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่องการศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานในการจัดทําระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
สําเร็จลุลวงโดยไดรับความอนุเคราะหจาก ดร.สุนทรีย ตั้งศรีวงศ ซึ่งไดกรุณาใหคําปรึกษาและเสียสละเวลาอันมีคา แกไข
ขอบกพรองของเนื้อหาและสํานวนภาษา ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาส
นี้
ขอขอบคุณ พนักงานเจาหนาที่เทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมืองพะเยา ที่ใหการ
สนับสนุนการใหขอมูลตอบแบบสอบถาม และแนะนําขอเสนออื่นๆ จนทําใหงานสําเร็จดวยดี
สุดทายนี้ขอบขอบคุณเพื่อนพนักงานทองถิ่นอําเภอดอกคําใต องคการบริหารสวนตําบลมวงคํา อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ที่คอยใหความชวยเหลือ คําแนะนํา จนทําใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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การศึกษารูปแบบธุรกิจรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
The Study of Coffee Shop Business Model in Mueang District, Phayao Province
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บทคัดยอ
การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบธุรกิจรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยทําการสํารวจ
กลุมตัวอยางกลุมที่ 1 จํานวน 100 คน เปนผูบริโภคที่ใชบริการรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมือง 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 ปจจัยดานสถานที่ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.70 และปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67
ผลการศึกษารูปแบบธุรกิจรานกาแฟสดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่ 2 คือ ผูประกอบการธุรกิจกาแฟสด จํานวน 6
ราย ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวา รูปแบบรานกาแฟที่ผูบริโภคนิยมมาใชบริการนั้น จะเนนใหความสําคัญกับ สถาน
ประกอบการรานกาแฟ มีบรรยากาศที่ดี บริการเปนกันเองเรียบงายตอการเขาถึง มีการตกแตงรานและบรรยากาศเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว มีการใหบริการ WIFI ฟรี ใชสื่อ Social Network ในการเปนสื่อกลางระหวางลูกคา เชน Facebook,
Instagram มีโปรโมชั่นสวนลดทางการคาตาง ๆ บัตรสะสมแตม และการสมัครเปนสมาชิกฟรีเพื่อของรางวัลสมนาคุณจาก
ทางรานประจําเดือนหรือประจําป เปนตน นอกจากนี้ อุปกรณในการชงกาแฟ เชน เครื่องบดเมล็ดกาแฟ เครื่องชงกาแฟ
เปนตน รวมถึงเมล็ดกาแฟ และ Barista และพนักงานเสิรฟภายในราน เปนสวนประกอบของรูปแบบรานที่สําคัญเชนกัน
คําสําคัญ: พฤติกรรมผูบริโภค รูปแบบธุรกิจ รานกาแฟสด
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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 2630 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
ธุรกิจรานกาแฟพรีเมี่ยมในประเทศไทยเปนธุรกิจที่นาสนใจ และมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง เพราะผูบริโภคคน
ไทยนิ ย มดื่ ม กาแฟกั น อย า งแพร ห ลาย รวมทั้ ง พฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภคคนไทยเริ่ ม หั น มาดื่ ม กาแฟเพื่ อ ความบั น เทิ ง และ
สนุกสนานมากขึ้น อีกทั้งวัฒนธรรมทางตะวันตกเขามามีบทบาทอยางมาก ปจจุบันผูบริโภคนิยมดื่มกาแฟมากขึ้น ในชวง
หลายปที่ผานมาธุรกิจรานกาแฟมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้ทําใหนักลงทุนจํานวนมากลงทุนในธุรกิจราน
กาแฟ สภาพการแขงขันในตลาดโดยรวมมีแนวโนมรุนแรงขึ้น ผูประกอบการจึงตองสรางมาตรฐานใหกับสินคาและบริการ
ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดียิ่งขึ้นแนวโนมความตองการเมล็ดกาแฟในประเทศไทยจากกรมการคา
ภายใน กระทรวงพาณิชย คาดการณความตองการใชเมล็ดกาแฟในป 2555 ของโรงงานแปรรูปในประเทศ จะมี 67,620
ตัน เพิ่มขึ้นจาก 61,480 ตัน ของป 2554 รอยละ 9.99 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) เนื่องจากการบริโภคใน
ประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และประเทศไทยที่กําลังจะเขาสู AEC โดย จังหวัดพะเยาก็เปนจุดสําคัญจุดหนึ่งที่มีเสนทางR3A
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ผาน จึงอยากทาบพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานกาแฟสดเปนอยางไร ปจจัย สวนประสมทางการตลาด 4P
ใดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟสด พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานกาแฟสดเปนอยางไร ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดใดที่มีผลตอการใชบริการรานกาแฟสด รูปแบบธุรกิจรานกาแฟสดในอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา
ธุรกิจรานกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยามีรูปแบบการดําเนินงาน Supply Chain อยางไร และมีกลยุทธทาง
การตลาดอยางไร ธุรกิจรานกาแฟสดในอําเภอ จังหวัดพะเยามีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง ดังนั้นจึงมีการสนใจศึกษา
รูปแบบธุรกิจรานกาแฟสดในจังหวัดพะเยา ในการศึกษาในครั้งนี้จะมุงการศึกษาออกเปน 2 สวนคือ ลักษณะธุรกิจราน
กาแฟสดและพฤติกรรมผูบริโภคกาแฟในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงคในการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการกําหนดคําถามงานวิจัย (Research Question) ไวอยางชัดเจน ทั้งสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. รูปแบบธุรกิจรานกาแฟสดในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
- ประชากรที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใชการศึกษาครั้งนี้แบงออกไดเปน 2 กลุมคือ
กลุมที่ 1 ไดแกประชากรที่มีอายุระหวาง 15-60 ปที่เปนกลุมนักศึกษาและผูที่อยูในวัยทํางาน และอาศัยอยูในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งอยูในขายที่เปนกลุมลูกคาเปาหมายในการใชบริการรานกาแฟสด จํานวน 100 ราย
กลุมที่ 2 ไดแก ผูประกอบการ การสัมภาษณสําหรับการรวบรวมในการวิเคราะหบริษัทและสถานการณปจจุบัน
ของการประกอบธุรกิจรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา การเปรียบเทียบรูปแบบการประกอบการธุรกิจ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญในภาคธุรกิจกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จํานวน 6 ราน
- ขนาดของกลุมตัวอยาง
ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญในภาคธุรกิจกาแฟสด ในเขตจังหวัดพะเยา
- การคัดเลือกกลุมตัวอยาง
การสัมภาษณ ธุรกิจขนาดเล็ก 2 ราน ขนาดกลาง 2 ราน ขนาดใหญ 2 ราน และกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
จํานวน 100 ราย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ในการทําวิจัยในครั้งนี้ขอมูลที่นํามาประกอบการศึกษาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัย สรางขึ้น ใชสอบถาม
ผูเขามาใชบริการรานกาแฟสด จังหวัดพะเยา โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) และ
สั ม ภาษณ ผู ป ระกอบการร า นกาแฟสดในเขตอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พะเยา มี ก ารวางแผนการสั ม ภาษณ แ บบเจาะจง
(Purposive sampling)
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาคนควาจากเอกสารตางๆ ที่
เกี่ยวของทั้งจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ งานวิจัย เอกสารตางๆ และการคนควาขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต เกี่ยวกับ
การดําเนินงานรานกาแฟสดในดานการตลาดและการเงิน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ จําแนกเครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปน 2 สวน ไดแก
1. เครื่องมือสําหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไดแก แบบสัมภาษณ สรางขึ้นตามวรรณกรรม
ที่ไดทบทวนมา โดยการสัมภาษณแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 6 ราย ในประเด็น ขอมูลทั่วไป ขอมูลการ
ดําเนิน งานด านการตลาด ขอ มูลการดําเนิ นงานดานการจัด การ ขอมูล การดํา เนินงานดา นการจัดเงิ น ปญ หาและ
ขอเสนอแนะนําจากการดําเนินงาน
2. เครื่องมือสําหรับการศึกษาเชิงปริมาณ แบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม ดานปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษาอาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
สถานภาพ
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ตอนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมของผูใชบริการรานกาแฟสด และทัศนคติใชบริการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดพะเยาจํานวน 100 รายโดยการใชวิธีการเลือกตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling)
จากขอ มูล ทั้ง 2 ส วนนี้ผู วิจั ยนํา ขอ มูล มาใชวิ เคราะห ลักษณะธุร กิจ บริก ารรา นกาแฟสดพฤติก รรม
ผูบริโภค และวิเคราะหรูปแบบธุรกิจกาแฟสด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลมีวิธีการ ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไป ใชความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปและพฤติกรรมของผูบริโภค ใชสถิติคาเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต (Mean
หรือ x� ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผูศึกษาไดกําหนดเกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ย (Yamane ,1973) ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49
หมายถึง
นอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49
หมายถึง
นอย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49
หมายถึง
ปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49
หมายถึง
มาก
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00
หมายถึง
มากที่สุด

ผลการศึกษา
การวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบธุรกิจรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา” โดยทําการสุมตัวอยาง
จํานวน 6 รานคา และ 100 คน ผูศึกษาจะนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 2 สวนดังนี้
1. รูปแบบรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. พฤติกรรมผูบริโภคที่ใชบริการรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
1. รูปแบบรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ในการศึกษารูปแบบรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ไดแบงการวิเคราะหดวย Business model
อธิบายลักษณะธุรกิจในภาพรวมโดยใช Business Model Canvas ในการวิเคราะหในแตละสวนตาง ๆ และแบงลักษณะ
Business Model Canvas ออกเปน 3 โมเดล ตามการสัมภาษณสถานประกอบธุรกิจรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา แบงไดดังนี้ ผูประกอบการขนาดเล็ก ผูประกอบการขนาดกลาง และผูประกอบการรายใหญไดดังนี้
1. รานกาแฟขนาดเล็ก หรือขนาดคีออส ใชเงินลงทุนตั้งแต 30,000-80,000 บาท มีลักษณะเปนซุม คีออส
ตั้งอยูตามแหลงธุรกิจ สวนใหญเกิดจากแฟรนไชส คือ การแฟฉ่ํา กาแฟเบิ้ล
2. รานกาแฟขนาดกลาง ใชเงินลงทุนตั้งแต 80,000-500,000 บาท เปนลักษณะเปนชอปรานกาแฟ มีเบเกอรี่ มี
โตะเกาอี้ใหนั่งพักผอน คือ Nutsz coffee The garden Coffee
3. รานกาแฟพรีเมี่ยม ใชเงินลงทุนตั้งแต 500,000 – มากกวาหนึ่งลานบาท เปนลักษณะมีอาณาเขตกวางขวาง มี
กาแฟ มีเบเกอรี่ มีอาหารอื่นๆ มีที่ใหนั่งพักผอน คือ รานชีวิต ชีวา Chan Coffee
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จากการวิเคราะหดวย Business Model อธิบายลักษณะธุรกิจในภาพรวมโดยใช Business Model Canvas ในการ
วิเคราะหในแตละสวนตาง ๆ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ไดผลดังนี้
Key Partners

Key Activities

Supplier เมล็ดกาแฟ

CARE

Supplier เครื่องชงกาแฟ

Key Resources
อุปกรณชงกาแฟ
เมล็ดกาแฟ

Cost Structure
คาเชาสถานที่ 45%
และคาสาธารณูปโภค 35%
คาวัตถุดิบในการทํากาแฟ 30%

Value Proposition
ราคาถูก

Customer relationship
โปรโมชั่น
Facebook

Customer Segment

เปนกันเอง

Channels
บอกตอ
Social network
Revenue streams
เครื่องดื่มกาแฟ
เครื่องดื่มอื่นๆ

คนในพื้นที่
และ
นักทองเที่ยว

รูปที่ 1 Business Model Canvas ผูประกอบการขนาดเล็ก
Key Partners
Supplier เมล็ดกาแฟ
Supplier เครื่องชงกาแฟ
Supplier เคก

Key Activities

Value Proposition

CARE

บรรยากาศดี

Key Resources
อุปกรณชงกาแฟ
เมล็ดกาแฟ
พนักงาน

Cost Structure

เปนกันเอง
การบริการ

Customer relationship
Free wifi
โปรโมชั่น
Facebook
Channels

Customer Segment

บอกตอ
Social network

Revenue streams
คาสาธารณูปโภค 35%
คาจางพนักงาน 30%
คาวัตถุดิบในการทํากาแฟ 25%
คาเชาสถานที่ 10%

เครื่องดื่มกาแฟ
เคก คุกกี้
เครื่องดื่มอื่นๆ

รูปที่ 2 Business Model Canvas ผูประกอบการขนาดกลาง
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คนในพื้นที่
และ
นักทองเที่ยว

Key Partners

Key Activities

Supplier เมล็ดกาแฟ

CARE
Service Mind

Supplier เครื่องชงกาแฟ
Key Resources
อุปกรณชงกาแฟ
เมล็ดกาแฟ
Barista และ พนักงาน
Cost Structure
คาวัตถุดิบในการทํากาแฟ 35%
คาสาธารณูปโภค 35%
คาจางพนักงาน 30%

Value Proposition

Customer relationship Customer Segment
Free wifi
ราคาถูก
โปรโมชั่น
Facebook
คนในพื้นทีจ่ ังหวัดพะเยา
เปนกันเอง
ดูแลใจใส
และ
นักทองเที่ยว
Channels
สไตล
บอกตอ
Social network
การบริการ
สื่อสิ่งพิมพ
วิทยุ
Revenue streams
เครื่องดื่มกาแฟ
เคก คุกกี้
เครื่องดื่มอื่นๆ

รูปที่ 3 Business Model Canvas ผูประกอบการขนาดใหญ
Key Partners

Key Activities

Supplier เมล็ดกาแฟ

CARE
Service Mind

Supplier เครื่องชงกาแฟ
Key Resources
อุปกรณชงกาแฟ
เมล็ดกาแฟ
Barista และ พนักงาน
Cost Structure
คาวัตถุดิบในการทํากาแฟ 35%
คาสาธารณูปโภค 35%
คาจางพนักงาน 30%

Value Proposition

Customer relationship Customer Segment
Free wifi
ราคาถูก
โปรโมชั่น
เปนกันเอง
Facebook
คนในพื้นที่จังหวัดพะเยา
สไตล
ดูแลใจใส
และ
การบริการ
นักทองเที่ยว
สมาชิก
สถานที่
Channels
บอกตอ
Social network
สื่อสิ่งพิมพ
วิทยุ
Revenue streams
เครื่องดื่มกาแฟ
เคก คุกกี้ อาหาร
เครื่องดื่มอื่นๆ

รูปที่ 4 Business Model Canvas รูปแบบธุรกิจกาแฟสดรูปแบบใหม
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จากการวิเคราะหดวย Business Model อธิบายลักษณะธุรกิจในภาพรวมโดยใช Business Model Canvas ในการ
วิเคราะหในแตละสวนตาง ๆ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ สรุปเปรียบเทียบ ดังนี้
สรุปการเปรียบเทียบการวิเคราะห Business Model Canvas
Customer Segment
กลุมลูกคาของสถานประกอบการรานกาแฟรูปแบบใหม ลูกคาโดยทั่วไปคือคนในพื้นที่ในจังหวัดพะเยา และ
นักทองเที่ยวในจังหวัดพะเยาที่ตั้งใจมาดื่มกาแฟ
Value Propositions
สถานประกอบการรานกาแฟขนาดใหญ มีบรรยากาศที่ดี สามารถเขาใชบริการของลูกคาที่เปนกันเองเรียบงาย
ตอการเขาถึง มีการตกแตงรานและบรรยากาศเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของตนเองดวยสไตลโมเดิรนตามที่ ทัศนคติของ
ผูใชบริการรานกาแฟสดสวนใหญไดมีความตองการใชบริการ เพื่อที่จะชักนํากลุมลูกคาใหเกิดความสนใจเขามาใชบริการ
รานกาแฟสดไดมีมุมสวนตัวในการใชบริการอยางความเปนสวนตัวเรียบงาย เปนกันเอง และการใหบริการใหลูกคามีความ
พึงพอใจสูงสุดในการเขามาใชบริการ
Channels Social Network
Channels Social Network เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากพอสมควร สถานประกอบการรานกาแฟขนาด
ใหญ ไดใชชองทาง Social Network แบบ Viral ที่อาศัยการบอกตอโดยใชสื่อ Social Network ในการเปนสื่อกลางระหวาง
ลูกคา เชน Facebook, Instagram รวมถึงการบอกตอของลูกคาอีกดวย และการที่รานตกแตงรานและบรรยากาศเปน
เอกลักษณเฉพาะตัวของตนเอง
มีบรรยากาศสวยงาม ก็จะถูกนิตยสาร บานและสวน เกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว หรือเกี่ยวกับนิตยสารกาแฟ ลง
สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ รวมทั้งรายการโทรทัศน จึงเปนชองทางหนึ่งที่ทําใหลูกคาสนใจมาใชบริการสถานประกอบการ
Customer Relationships
สายสัมพันธกับลูกคาโดยการมีบริการ wifi ใหแกผูใชบริการ มีโปรโมชั่นสวนลดทางการคาตาง ๆ บัตรสะสมแตม
และการสมัคเปนสมาชิกฟรีเพื่อของทางวันสมนาคุณจากทางรานประจําเดือนหรือประจําป สามารถติดตอ เว็บเพจทาง
เฟสบุคในการติดตอขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ของทางราน ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ สูงสุด
Revenue Streams
รายไดหลักสถานประกอบการรานกาแฟขนาดใหญ มาจากการเครื่องดื่มกาแฟ และ เคก เคกโชคโกเล็ด เบเกอรี่
ควบคูกันไปดวย รวมถึงเครื่องดื่มอื่นๆที่ผูผูบริโภคสนใจใชบริการ เชน ชา ชาเขียว โกโก ของทานเลน และอาหาร
Key Resource
ทรัพยากรสถานประกอบการรานกาแฟขนาดใหญ มี 3 สวนหลัก คืออุปกรณในการชงกาแฟ เชนเครื่องบดเมล็ด
กาแฟ เครื่องชง เปนตน รวมถึงเมล็ดกาแฟ และ Barista ที่มีความชํานาญในเรื่องของการชงกาแฟ เพื่อดึงรสชาติของ
กาแฟออกมาอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพใหมีรสชาติที่ดี สามสิ่งนี้ คือหัวใจหลักของรานกาแฟขนาดใหญ และพนักงาน
เสิรฟภายในราน
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Key Activities
สิ่งที่ตองทําเพื่อขับเคลื่อนใหโมเดลธุรกิจนี้ของสถานประกอบการรานกาแฟขนาดกลาง CARE และService Mind
ถือเปนหัวใจสําคัญของงานบริการ คนที่ทํางานบริการ
Key Partners
ที่สําคัญของสถานประกอบการรานกาแฟขนาดใหญคือเครื่องชงกาแฟ เนื่องจากการที่มี Supplier เครื่องชงกาแฟ
ขายควบคูแฟรนไชสพรอมเมล็ดกาแฟจึงเปน Partners ที่สําคัญในการประกอบกิจการ หรือสถานประกอบการรานกาแฟ
ขนาดใหญที่ซื้อเครื่องชงกาแฟที่ไมใชแฟรนไชส ไดมี Contract กับบริษัทนั้น ๆ หากเครื่องชงกาแฟมีปญหามีบริการซอม
เครื่องกาแฟให รวมถึงเมล็ดกาแฟที่ไมใชแฟรนไชส อาจมีสัญญาซื้อขายเมล็ดกาแฟจากไรกาแฟของชาวสวนเพื่อนําเมล็ด
กาแฟมาคั่วเอง
Cost Structure
คาใชจายหลักของสถานประกอบการรานกาแฟขนาดใหญประกอบดวย
4 ตนทุนหลัก คือ คาจางพนักงาน คาวัตถุดิบในการทํากาแฟ คาเชาสถานที่ และคาสาธารณูปโภค หรือของ
สถานประกอบการรานกาแฟขนาดใหญที่มีสถานที่เปนของตัวเองก็จะไมมีคาใชจายคาเชาสถานที่ในการประกอบกิจการ
จากการออก Business Model Canvas ในรูปแบบใหมที่ผูบริโภคตองการใชบริการ ไดออกกลยุทธสวนผสมทาง
การตลาด โดยการนําเครื่องมือทางการตลาด 4P มาใชไดดังนี้
1. Product มีเมล็ดกาแฟที่หลากหลายทั้งในประเทศ และตางประเทศ รวมถึงมีเครื่องดื่มที่หลากหลายนอกจาก
เครื่องดื่มกาแฟ ของทานเลน เคก เบเกอรี่ และอาหาร ที่หลากหลาย
2. Price คุณภาพของเครื่องดื่ม และอาหารมีความเหมาะสมกับราคาคาใชจาย ไมสูงเกินไปเกินจากคุณภาพของ
สินคา จนไมทําใหผูใชบริการมองวาคุณภาพไมเหมาะสมกับราคาคาใชจาย
3. Place มีบรรยากาศดีมี มีสถานที่สวยงามมีสไตล มีความเปนสวนตัวในการใชบริการ มีสถานที่จอดรถ การใช
บริการ Wifi ที่มีความเร็ว รวมถึงการใหบริการที่ดี และมุมถายรูปตาง ๆ ตามบรรยากาศราน
4. Promotion มีโปรโมชั่นในการเปนสมาชิกแจกของรางวัลประจําเดือนหรือประจําป มีสวนลดทางการคาตาง ๆ
เชน บัตรสะสมแตม เว็บเพจทางเฟสบุคในการติดตอขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ของทางราน เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
และประทับใจอยางสูงสุด
2. พฤติกรรมผูบริโภคที่ใชบริการรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ
พบวากลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งสิ้น 100 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชายโดยที่เปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 59
เพศชายคิดเปนรอยละ 41
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 20-25 ปคิดเปนรอยละ 48 รองลงมา คืออายุระหวาง 26–30 ป คิดเปนรอย
ละ 26 และอายุไมเกิน 20 ปคิดเปนรอยละ 12 ตามลําดับ
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จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 70 รองลงมา คือ การศึกษาระดับสูง
กวาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 17 และมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเปนรอยละ 9 ตามลําดับ
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษาคิดเปนรอยละ 32รองลงมา คือ ลูกจางหนวยงานราชการ คิด
เปนรอยละ 26 และเจาของกิจการตัวคิดเปน รอยละ 22 ตามลําดับ
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดตอเดือนบุคคล
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดระหวาง 10,001-15,000 บาทคิดเปนรอยละ 28 รองลงมา คือ รายไดตอ
เดือนระหวาง 5,001-10,000 บาทคิดเปนรอยละ 20 และรายไดตอมากกวา 25,000 บาท คิดเปนรอยละ 18 ตามลําดับ
ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคแบงออกเปน 4P
ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคดาน Product จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูดื่มกาแฟแตละชนิด
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญดื่มกาแฟลาเต คิดเปนรอยละ 26 รองลงมา คือ คาปูชิโน คิดเปนรอยละ 17 และ
เอสเพรสโซ คิดเปนรอยละ 13 ตามลําดับ ผูที่ไมดื่มกาแฟแตดื่มเครื่องดื่มอื่น ๆ สูงถึงรอยละ 23
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่นิยมเครื่องดื่มที่ไมใชกาแฟ
พบวากลุมตัวอยางที่นิยมเครื่องดื่มที่ไมใชกาแฟสวนใหญดื่มชา คิดเปนรอยละ 47 รองลงมาโกโก คิดเปนรอยละ
31 และน้ําผลไมคิดเปนรอยละ 19 ตามลําดับ และเครื่องดื่มอื่น ๆ คิดเปนร อยละ 3 โดยผูตอบแบบสอบถามดื่ม นม
น้ําเปลา และ Italian Soda
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางของวางที่รับประทานรวมกับกาแฟ
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รับประทานของวางรวมกับกาแฟ คือ เคกช็อคโกแลต คิดเปนรอยละ 38 รองลงมา
คือ เคกผลไม คิดเปนรอยละ17 และเคกชาเขียว คิดเปน
ร อ ยละ 15 ตามลํ า ดั บ ของว า งที่ รั บ ประทานร ว มกั บ กาแฟประเภทอื่ น ๆ คิ ด เป น ร อ ยละ 9 โดยผู ต อบ
แบบสอบถามไดรับประทานของวาง ดังนี้ พาย เครปเคก แซนวิช เคกนมสด Creme Bulee และไมรับทานของวาง
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางลักษณะการใชบริการรานกาแฟ
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมาใชบริการรานกาแฟในลักษณะที่ดื่ม/รับประทานที่รานและซื้อไปรับประทานที่บาน
ทั้งสองอยาง คิดเปนรอยละ 49 รองลงมาคือ ดื่ม /รับประทานที่ราน คิดเปนรอยละ 43 และซื้อไปรับประทานที่บาน คิด
เปนรอยละ 8 ตามลําดับ
ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคดาน Price จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางคาใชบริการตอครั้ง
พบวากลุมตัวอยางคาใชบริการตอครั้งสวนใหญมีคาใชบริการตอครั้ง 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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จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจํานวนคนที่มาใชบริการรวมในแตละครั้ง
พบวาจํานวนคนที่มาใชบริการรวมในแตละครั้งของกลุมตัวอยางสวนใหญ 2-3 คน คิดเปนรอยละ 66 รองลงมา
คือ มาคนเดียว คิดเปนรอยละ 16 และ 4-5 คน คิดเปนรอยละ 12 ตามลําดับ
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางในการใชบริการรานกาแฟสดที่บอยที่สุด
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญในการใชบริการรานกาแฟสดที่บอยที่สุดรานอเมซอน (Amezon) คิดเปนรอยละ 14
รองลงมาคือรานชีวิต 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)
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางเวลาที่ใชบริการรานกาแฟสด
พบวากลุมตัวอยางใชบริการรานกาสดสวนใหญใชเวลา 13.01–16.00 น.
คิดเปนรอยละ 49 รองลงมาคือเวลา 12.01–13.00 คิดเปนรอยละ 17 และ เวลา 9.00-12.00 น. คิดเปนรอยละ 8
ตามลําดับ และกลุมตัวอยางที่ไมแนใจสูงถึงรอยละ 21
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางใชบริการกี่ครั้งตอสัปดาห
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการ 1 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 32 รองลงมาคือ 2 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอย
ละ 30 และ 3 ครั้ง/สัปดาห คิดเปนรอยละ 17 ตามลําดับ
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางของวันที่ใชบริการรานกาแฟสด
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชบริการรานกาแฟสดวันจันทร–ศุกร คิดเปนรอยละ 41 รองลงมาคือ วันเสาร–
อาทิตย คิดเปนรอยละ 24 และวันหยุดนักขัตฤกษ คิดเปนรอยละ 2 และไมแนใจสูงถึงรอยละ 33
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางผูที่ใชบริการรวมกัน
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการรวมกับเพื่อนคิดเปนรอยละ 57รองลงมาคือ ใชบริการคนเดียว คิดเปนรอย
ละ 16 และใชบริการรวมกับครอบครัวคิดเปนรอยละ 13 ตามลําดับ
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางวัตถุประสงคในการไปใชบริการรานกาแฟสด
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคในการไปใชบริการราน
กาแฟสด คือ ไปดื่มกาแฟ คิดเปนรอยละ 44 รองลงมาคือ ไปเพื่อความบันเทิง คิดเปนรอยละ 20 และไปนั่งรอ
เวลา คิดเปนรอยละ 14 ตามลําดับ
ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคดาน Promotion จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่ไดรับสวนลดทางการคา
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดรับสวนลดทางการคาโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 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 คิดเปนรอยละ 15 ตามลําดับ
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางดานการสื่อสารทางการตลาดที่ผูบริโภคสนใจ
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใหความสนใจการสื่อสารทางการตลาดจาก Facebook คิดเปนรอยละ 71 รองลงมา
คือ Instagram คิดเปนรอยละ 12 และนิตยสาร/วารสารคิดเปนรอยละ 10 ตามลําดับ
ทัศนคติของผูบริโภคที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานกาแฟสด
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ทัศนคติที่มีผลตอปจจัยทางการตลาดในการใชบริการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ
พบวาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานกาแฟสดของผูบริโภคในปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวม
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวารายการที่มีคาที่สูงที่สุด คือ เมล็ดกาแฟที่ปลูกจากตางประเทศ
(=4.86) เปนผลมาจากการกลุมตัวอยางอาจมีคานิยมทางความคิดเรื่องเมล็ดกาแฟจากตางชาติที่ดี จึงทําใหผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากใหความสําคัญเรื่องรสชาติเมล็ดกาแฟจากตางชาติ สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ บรรจุภัณฑ/
ภาชนะ ดานการออกแบบของบรรจุภัณฑ ( = 1.50)
ทัศนคติที่มีผลตอปจจัยทางการตลาดในการใชบริการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปจจัยดาน
ราคา
พบวาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานกาแฟสดของผูบริโภคในปจจัยดานราคา โดยรวมมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.86 แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา รายการที่มีคาที่สูงที่สุด คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ของกาแฟ ( =3.90) สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ราคามีความเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู ( =3.84)
ทัศนคติที่มีผลตอปจจัยทางการตลาดในการใชบริการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปจจัยดาน
สถานที่
พบวาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกในการใชบริการรานกาแฟสด ของผูบริโภค ในปจจัยดานการ
ตกแตงรานโดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา รายการที่มีคาที่สูงที่สุดคือ การออกแบบ
ตกแตงรานตกแตงราน สไตลโมเดิรน ( =4.79) สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ตกแตงรานสไตลอารต แกลลอรี่ (
=1.50) และ ปจจัยดานทําเลที่ตั้ง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา รายการที่มีคาที่สูงที่สุด คือความเปนสวนตัวและ การ
บริการที่ดี ( =4.89) สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ สถานที่สูบบุหรี่ ( =1.50)
ทัศนคติที่มีผลตอปจจัยทางการตลาดในการใชบริการรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปจจัยดาน
สงเสริมการขาย
พบวาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานกาแฟสดของผูบริโภคในปจจัยดานการสงเสริมการ
ขาย โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวารายการที่มีคาที่สูงคือมีกิจกรรมสงเสริมการขาย
เชน สวนลด การแถม ( =3.78)สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ มีสื่อโฆษณาหรือพื้นที่ใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง
Website หรือ Social network ( =3.67)

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษารูปแบบธุรกิจรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 59 เปนเพศชายคิดเปนรอยละ 41 มีอายุระหวาง 20–25 ปคิดเปนรอยละ 48 รองลงมา
คือ อายุระหวาง 26–30 ปคิดเปนรอยละ 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
เดือนระหวาง 5,001–10,000 บาท คิดเปนรอยละ 20
ขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภค พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามไดใหความ สําคัญ ในปจจัยทางการตลาด
ที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานกาแฟสดอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแตละปจจัย พบวา ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
ไดแก ปจจัยดานราคา รองลงมาไดแก ปจจัยดานการสงเสริมการขาย ปจจัยดานสถานที่ และปจจัยดานผลิตภัณฑ เมื่อ
แยกพิจารณาเปนรายปจจัย ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยดานผลิตภัณฑ รายการที่มีคาเฉลี่ยรวมมากที่สุด คือ เมล็ดกาแฟที่ปลูกจากตางประเทศ มีคาเฉลี่ยรวม
4.86 ซึ่ ง เป น ผลมาจากกลุ ม ตั ว อย า งอาจมี ค า นิ ย มทางความคิ ด เรื่ อ งเมล็ ด กาแฟจากต า งชาติ ที่ ดี จึ ง ทํ า ให ผู ต อบ
แบบสอบถามส ว นมากให ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งรสชาติ เ มล็ ด กาแฟจากต า งชาติ รองลงมา ได แ ก มี เ มนู เ ครื่ อ งดื่ ม ที่
นอกเหนือจากกาแฟหลากหลาย มีคาเฉลี่ยรวม 4.79
มีของวางประเภทเคก/เบเกอรี่ มีคาเฉลี่ยรวม 3.90 มีความหลากหลายของเมนูกาแฟ มีคาเฉลี่ยรวม 3.85 ขนาด
ของบรรจุภัณฑ มีคาเฉลี่ยรวม 3.69 มีของวางประเภทของทานเลน มีคาเฉลี่ยรวม 3.61 เมล็ดกาแฟที่ปลูกในพื้นที่จังหวัด
พะเยา มีคาเฉลี่ยรวม 3.48 มีของวางประเภทอาหาร มีคาเฉลี่ยรวม 3.38 สวนปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีคาเฉลี่ยรวมนอย
ที่สุด คือ การออกแบบของบรรจุภัณฑ มีคาเฉลี่ยรวม 1.50
ปจจัยดานราคา พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยรวมมากที่สุด คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของกาแฟ มี
คาเฉลี่ยรวม 3.90 รองลงมา ไดแก ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของกาแฟ มีคาเฉลี่ยรวม 3.85 สวนปจจัยดานราคา
ที่มีคาเฉลี่ยรวมนอยที่สุด คือ ราคามีความเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู มีคาเฉลี่ยรวม 3.84
ปจจัยดานสถานที่ แยกเปนสองรายการ ไดแก ดานการออกแบบตกแตงราน พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยรวมมาก
ที่สุด คือตกแตงรานสไตลโมเดิรน มีคาเฉลี่ยรวม 4.79 รองลงมา คือ ตกแตงรานสไตลวินเทจผสมโมเดริ์น มีคาเฉลี่ยรวม
3.83 สวนดานทําเลที่ตั้ง เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยรวมมากที่สุด มีสองรายการ คือ ความเปน
สวนตัวและการบริการที่ดี มีคาเฉลี่ยรวม 4.89 รองลงมา ไดแก มีมุมสวย ๆ ใหถายรูป มีคาเฉลี่ยรวม 4.79 สวนปจจัย
ดานสถานที่ที่มีคาเฉลี่ยรวมนอยที่สุด คือ สถานที่สูบบุหรี่ มีคาเฉลี่ยรวม 1.50
ปจจัยดานการสงเสริมการขาย พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยรวมมากที่สุด ไดแก มีกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน
สวนลด การแถม มีคาเฉลี่ยรวม 3.78 รองลงมาไดแก มีสื่อโฆษณาหรือพื้นที่ใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทาง Website หรือ
Social network มีคาเฉลี่ยรวม 3.67
จากการสัมภาษณผูประกอบการและเปรียบเทียบกับความตองการของผูบริโภค ได Business Model Canvas รูปแบบ
ธุรกิจกาแฟสดรูปแบบใหม ดังนี้
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Key Partners

Key Activities

Supplier เมล็ดกาแฟ

CARE
Service Mind

Supplier เครื่องชงกาแฟ
Key Resources
อุปกรณชงกาแฟ
เมล็ดกาแฟ
Barista และ พนักงาน
Cost Structure
คาวัตถุดิบในการทํากาแฟ 35%
คาสาธารณูปโภค 35%
คาจางพนักงาน 30%

Value Proposition

Customer relationship Customer Segment
Free wifi
ราคาถูก
โปรโมชั่น
เปนกันเอง
Facebook
คนในพื้นที่จังหวัดพะเยา
สไตล
ดูแลใจใส
และ
การบริการ
นักทองเที่ยว
สมาชิก
สถานที่
Channels
บอกตอ
Social network
สื่อสิ่งพิมพ
วิทยุ
Revenue streams
เครื่องดื่มกาแฟ
เคก คุกกี้ อาหาร
เครื่องดื่มอื่นๆ

รูปที่ 5 Business Model Canvas รูปแบบธุรกิจกาแฟสดรูปแบบใหม
ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช
การศึกษาครั้งนี้เปนประโยชนตอผูสนใจประกอบการธุรกิจรานกาแฟสด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อใช
เปนขอมูลเบื้องตนในการตัดสินใจประกอบธุรกิจ และการวางแผนกลยุทธใน ทางการตลาดผูบริโภค ซึ่งหากผูประกอบการ
ทําการศึกษาและ มีขอมูลเกี่ยวกับความตองการของผูบริโภค และแนวโนมความตองการในอนาคตแลว ยอมมีโอกาสใน
การแขงขันในธุรกิจรานกาแฟสด
ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป
1. ผูประกอบการรานกาแฟควรสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคกอนจะวางแผนเปดรานกาแฟสด
2. ผูประกอบการรานกาแฟควรศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง ความเปนไปไดในการลงทุนรานกาแฟสด
3. ศึกษาการจัดการ Supply Chain เมล็ดกาแฟ เพื่อใหมีประสิทธิภาพตอการดําเนินธุรกิจ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาโดยอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาและชวยเหลือจากคณาจารยบุคคลหลาย
ทาน ในนามผูวิจัยมีความซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง ในลําดับแรกขอขอบพระคุณ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข อาจารยที่ปรึกษาหลัก ผู
ซึ่งเสียสละเวลาใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางที่เปนประโยชนแกการทําการวิจัย และใหการชวยเหลือเปนอยางดีเสมอมา
จนงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ และขอขอบคุณ ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง ผูชวยคณบดีบัณฑิตศึกษา ดร.วิทนมน
ภัทร พุทธวโรตมผล รองคณบดีฝายบริหาร ดร.ปยะพงษ แสงแกว ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี ผูชวยคณบดีประกันคุณภาพ
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การศึกษา กรรมการสอบในครั้งนี้ ที่ไดใหความกรุณาในการชี้แนะแนวทาง ปรับปรุงแกไข และใหคําแนะนําเพื่อใหงานวิจัย
นี้มีความสมบูรณมากขึ้น
ขอขอบพระคุณคณาจารยในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทาน ผูสั่งสอนวิชาความรู
ดานบริหารธุรกิจ รวมถึงเจาหนาที่ของทางมหาวิทยาลัยพะเยาทุกทานที่ชวยอํานวยความสะดวก และสละเวลาในการ
ทํางานมาใหความชวยเหลือที่เปนประโยชน และมีคุณคาตอการทํางานวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณผูประกอบการรานกาแฟในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่เสียสละมารวมเปนสวนหนึ่งในงานวิจัย
ใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น และมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงไมตรีจิตร จากพี่ ๆ เพื่อน และเพื่อน MBA ป 56 ที่ใหความรวมมือ
ใหความรูเพิ่มเติม แนะแนวทางในการใหขอมูลที่เปนประโยชนอยางมากในการทํางานวิจัยครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอพนิต-คุณแมพรรณี และนองชายนนท ที่คอยใหกําลังใจ เชื่อมั่นในความสําเร็จ สอน
ใหมีความอดทน ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรค รวมถึงครอบครัวอันเปนที่รัก และแรงผลักดันสําคัญใหงานวิจัยฉบับนี้
สําเร็จลุลวงอยางสมบูรณ
ทายสุดนี้ ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูที่สนใจ และหากมีความผิดพลาดประการ
ใด ทางผูวิจัยขอนอมรับและขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย
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ความพรอมการบริการรานอาหารในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อรองรับการเปด
ประชาคมอาเซียน
The availability of a restaurant in the city of Phayao To support the launch of
the ASEAN Community
เบญจทิพย ตรุยานนท 1* และฤทัยภัทร พิมลศรี 2
Benjatip Taruyanon1* and Luethaipat Pimonsree2
19

20

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทและสถานการณรานอาหาร ความพรอม และแนวทางการพัฒนา
รานอาหารในเขตเทศบาลจังหวัดพะเยา ในการรองรับการเปดประชาคมอาเซียน โดยมีวิธีการใชรูปแบบวิจัยเชิงสํารวจ ใช
เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม
และการประชุมกลุมยอยกับผูประกอบการรานอาหารที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา การวิเคราะหขอมูลโดยมีวิธีการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และวิเคราะหเนื้อหา สรุปผลการศึกษา พบวา รานอาหาร
สวนใหญเปนรานอาหารทั่วไป (feat dining) เปนรานอาหารที่มีการออกแบบตกแตง เรียบงาย สะดวก รวดเร็ว มีความ
ทันสมัยเนนการบริการอาหารจานดวน มีรายการอาหารจํากัด และสามารถหมุนเวียนลูกคาไดในปริมาณมาก รอยละ
45.45 และมีความพรอมในการบริการรานอาหาร อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.56 จํานวนระดับความพรอม
มากที่สุด คือ ดานสถานที่ ในสวนของหองครัว อุปกรณ รองลงมาไดแก ดานบุคลากรผูใหบริการ ผูสัมผัสอาหาร และดาน
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม
เพื่ อ ให ก ารบริ การร า นอาหารของจั ง หวั ด พะเยาพร อ มสู ก ารแข ง ขั น สร า งความประทั บ ใจและส ง เสริ ม การ
ทองเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดพะเยาสูประเทศเพื่อนบานดังนโยบายของจังหวัดและประเทศชาติใหมีความเขมแข็ง ควรมีการ
พัฒนาบริการรานอาหารในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ดังนี้
1. การฝกอบรมศักยภาพทางการบริการในรานอาหารดานตางๆ โดยเฉพาะการใหบริการแกชาวตางชาติที่มี
วัฒนธรรมแตกตางกัน
2. การพัฒนาศักยภาพดานภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
3. การจัดการรานอาหาร เชนการสรางเครือขายรานอาหาร การศึกษาดูงานรานอาหารที่ประสบความสําเร็จ
4. การสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ เชน การจัดทําคูมือ และเมนูอาหารเปนภาษาตางประเทศ
1

นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 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
การทองเที่ยวถือเปนอุตสาหกรรมหลักประเภทหนึ่งของประเทศไทย ที่ไดสรางรายไดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาค ประเทศ การทองเที่ยวยังมีสวนในการสงเสริมความสัมพันธความเขาใจอันดีระหวางเจาของ
บานและผูมาเยือน ดังนั้น การพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง (สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว,
2547 และ มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และคณะ, 2549) นอกจากนี้ ยังพบวา แนวโนมของจํานวนนักทองเที่ยวจากทุกภูมิภาค
ทั่วโลกที่เดินทางมาในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงป พ.ศ.2558 คาดวา จะมีนักทองเที่ยวตางชาติมาเยือนประมาณ 52.02
ลานคน และผลประโยชนจากการทองเที่ยว สวนใหญจะอยูในประเทศไทย ดังนั้น กลุมพื้นที่ลานนาตะวันออกอันไดแก
จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพรและจังหวัดนาน จึงเปนเปาหมายหนึ่งในการพัฒนาการทองเที่ยวใหเปน พื้นที่
ยุทธศาสตรพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตามแนวทางการพัฒนาความรวมมือทาง
เศรษฐกิจของกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Sub-region economic cooperation หรือ GMS)
เพื่อเปดประตูภาคเหนือออกสูประเทศเพื่อนบาน (กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2551) รวมทั้งจากกระแสการเปด FTA
(Free Trade Agreement) ในป พ.ศ. 2558 ซึ่งจะมีการลงนาม AEC 2015 (ASEAN Economic Community) อันจะทําใหเกิด
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การเดินทางเพื่อธุรกิจการคา การลงทุนและการทองเที่ยวระหวางประเทศในอาเซียนมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะ
ลานนาตะวันออก เพราะมีดานผานแดนที่สําคัญอยู 4 แหงใน 3 จังหวัดคือ จังหวัดเชียงรายมีดานสากลแมสาย(ติดตอ
ประเทศเมียนมาร) ดานสากลเชียงของ (สปป.ลาว สามารถเดินทางไป ประเทศจีน ไดโดยเสนทาง R3A) จังหวัดนานมีดาน
สากลหวยโกรน (สปป.ลาว เสนทาง R2A) และจังหวัดพะเยา มีจุดผอนปรนกิ่วหกหรือดาน บานฮวก (สปป.ลาวR2A) ซึ่งมี
การผลักดันใหมีการเปดเปนดานถาวร โดยปจจุบันไดมีการเห็นชอบทั้งรัฐบาลไทยและ สปป.ลาวแลว โดยขณะนี้อยู
ระหวางการเตรียมความพรอมของทั้งสองฝายกอนที่จะมีการเปดเปนดานสากลตอไปในอนาคตอันไมชานี้ (สํานักงาน
จังหวัดพะเยา,2556) การทองเที่ยวชายแดนของประเทศในภูมิภาคนี้จะทวีความสําคัญมากขึ้น และจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการในดานแหลงทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวกการบริหารจัดการและ
การตลาด รวมทั้ง พัฒนาความสามารถในการดึงดูดใจนักทองเที่ยวจากทั่วโลกมาเที่ยวในภูมิภาคนี้และที่สําคัญในการ
พัฒนานั้นจะตองสงเสริมทัศนคติดานการทองเที่ยวที่ดีแกชุมชนทองถิ่น(มิ่งสรรพ ขาวสะอาด,2549)
สําหรั บจัง หวัด พะเยา มี เมือ งชายแดนภูซางหรื อบา นฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง เปนจุ ดผอ นปรนหนึ่ง ที่สามารถ
เชื่อมโยงอนุภาคลุมแมน้ําโขงไดเปนอยางดี โดยมีเขตแดนติดกับประเทศลาว และสามารถพัฒนาเปนเสนทางการคาการ
ทองเที่ยวระหวางไทยสูลาวผานไปยังจีนตอนใตและเวียดนามไดโดยผานทางเสนทาง R2A ซึ่ง เริ่มมีการพัฒนาเตรียมความ
พรอมในการเปดเปนดานถาวรในอนาคตเพื่อรองรับการพัฒนาตามนโยบายเอเซียน ในป พ.ศ.2559 ดวยศักยภาพดาน
ทําเลที่ตั้ง ดานทรัพยากรการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการและการตลาด ดังที่ กรรณิกา พิมลศรี และอดิศร เรือลม
(2555)ไดระบุวา หากมีการพัฒนาความเชื่อมโยงดานการทองเที่ยวนั้น จังหวัดพะเยาจะสามารถพัฒนาเสนทางความ
เชื่อมโยงการทองเที่ยวใหมเชิงนิเวศวัฒนธรรมสายใหม คือ เสนทางจากตัวเมืองพะเยา บานฮวก เมืองคอบ หงสาสูหลวง
พระบางเมืองมรดกโลก
ในสวนนโยบายในระดับประเทศ และระดับจังหวัดตางสนับสนุนใหมีการพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงดังกลาว ไมวาจะ
เปนการอนุมัติงบประมาณในการเตรียมความพรอมที่จะยกระดับจุดผอนปรนชั่วคราวกิ่วหกใหเปนดานถาวร ซึ่งจะเปน
เสนทางทองเที่ยวสายใหมที่นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเลือก เนื่องจาก ขอไดเปรียบทางระยะทาง และสิ่ง
ดึงดูดใจในพื้นที่ที่ยังคงความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ดังนั้น เสนทางนี้จะเปนจุดที่ทําใหนักทองเที่ยว
สนใจเขามาเยือน และเปนจุดเชื่อมตอการทองเที่ยวจากเชียงใหม มาทางจังหวัดพะเยาผานเมืองชายแดนภูซาง ไปยังหลวง
พระบาง เมืองอุดมไชย และเมืองเชียงรุง ซึ่งคาดการณวา จะมีนักทองเที่ยวมาเยือน 178,600 คน/ป มีคาใชจายเพื่อการ
ทองเที่ยว 418 ลานบาท/ป (สํานักความรวมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน),2554 )
นอกจากที่จังหวัดพะเยา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนไมวาจะเปนหอการคาจังหวัดพะเยา สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
พะเยาฯลฯ มีการผลักดันยกระดับจุดผอนปรนบานฮวกเปนดานถาวรขึ้นในป พ.ศ.2559แลว ยังไดเจริญสัมพันธไมตรีกับ
เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อผลักดันยุทธศาสตรการทองเที่ยว“สวัสดีกวานพะเยา สบายดีหลวง
พระบาง” ซึ่งกิจกรรมที่ดําเนินการนั้นจะมีการใชงบประมาณดานการทองเที่ยว การคา การลงทุน และเชื่อมความสัมพันธ
กับประเทศเพื่อนบานตามแนวชายแดน อันจะเปนการกระตุนการคาและการลงทุนของทั้งสองประเทศ รวมถึงสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และยังเปนการสงเสริมดานการเดินทางการทองเที่ยวอีกดวย(สํานักงานจังหวัดพะเยา,2557
และ ฤทัยภัทร พิมลศรี,2557) โครงการสวัสดีกวานพะเยา สบายดีหลวงพระบางดังกลาว เปนโครงการที่กระตุนเสนทาง
การทองเที่ยวใหม โดยจุดเริ่มตนในจังหวัดพะเยาที่ กวานพะเยา แลวเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวทางวัฒนธรรมสายใหมที่
1366

จะเกิดขึ้นเพื่อเชื่อมจังหวัดพะเยาเขาสูอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงที่กลาวมาขางตน ถือเปนกระแสการพัฒนาหลักและเปน
โอกาสในการพัฒนาจังหวัดและภูมิภาคลานนาตะวันออกอยางยิ่ง แตในขณะเดียวกันหากไมมีการเตรียมความพรอม ที่ดี
โอกาสที่เกิดขึ้นยอมกลายเปนภัยคุกคามที่จะตามมาและเกิดขึ้นใน จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะการเตรียมความพรอมของ
ผูประกอบการภาคธุรกิจทางการทองเที่ยว หรืออุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่จะตองสัมผัสและใหบริการแกนักทองเที่ยว
โดยตรงไมวาจะเปนธุรกิจที่พักโรงแรม (Accommodation Business) ,ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage
Business) ,ธุรกิจการขนสง (Transportation Business) ,ธุรกิจจําหนายสินคาของที่ระลึก (Souvenir Business) ,ธุรกิจนํา
เที่ยว (Tourism Business) ,ธุรกิจทองเที่ยวประเภทอื่นๆ (Others Tourism Business)
จะเห็นไดวาธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Business) ก็เปนสวนหนึ่งในภาคธุรกิจทางการ
ทองเที่ยว ซึ่งรานในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ที่มีการจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย มีจํานวนมากถึง
78 ราน และตางมีความสําคัญอยางยิ่งในการใหบริการตอผูมาเยือนจังหวัดพะเยา ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ดังนั้น
เมื่อเปด ประชาคมอาเซียนยอมสงผลทําใหจังหวัดพะเยาตองเตรียมพรอมที่จะตอนรับชาวตางชาติซึ่งควรมีการพัฒนาใน
เรื่องของการบริการรานอาหารในดานตางๆ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว อาทิเชน มีการใหบริการที่สุภาพ ใหความสําคัญ
กับลูกคา มีสิ่งดึงดูดใจใหลูกคามาใหความสนใจ ภายในรานตองสะอาดเรียบรอยและอาหารตองมีความสด ใหมสะอาด
นารับประทาน ดังนั้นจึงตองมีการศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนารานอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
เพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน” เพื่อใหการบริการรานอาหารของจังหวัดพะเยาพรอมสูการแขงขัน สรางความ
ประทับใจและสงเสริมการทองเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดพะเยาสูประเทศเพื่อนบานดังนโยบายของจังหวัดและประเทศชาติใหมี
ความเขมแข็งอยางยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
(1)เพื่อศึกษาบริบท ขอมูลทั่วไป และประสบการณดานการประกอบการรานอาหารในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
(2)เพื่อศึกษาความพรอมในการบริการรา นอาหารสูการเปดประชาคมอาเซียน ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
(3)เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนารานอาหาร ในเขตเทศบาลจังหวัดพะเยา ในการรองรับการเปดประชาคมอาเซียน
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กรอบแนวคิด(Conceptual Framework)
ผู วิ จั ย ได กํ า หนดแนวความคิ ด ในการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาร า นอาหารในเขตเทศบาลเมื อ งพะเยา
จังหวัดพะเยา เพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน ดังนี้
บริบท และสถานการณเกี่ยวกับรานอาหาร
ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
- จํานวนรานอาหาร
- ประเภทการบริการรานอาหาร
- สภาวะการบริหารจัดการ
- นโยบาย

ความพรอมการบริการรานอาหาร
ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
สูการเปดประชาคมอาเซียน (AEC)

ค ว า ม พ ร อ ม ใ น ก า ร บ ริ ก า ร
รานอาหารสูการเปดประชาคมอาเซียน ใน
เขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
-สถานที่
- อาหารและเครื่องดื่ม
- หองสุขา
- บุคลากร
- การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมและ
ความรับผิดชอบตอสังคม
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วิธีวิทยาการวิจัย
ระเบียบวิธีการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ ที่มุงศึกษาถึงบริบท สถานการณโอกาสและ
ผลกระทบของการเปดประชาคมอาเซียน ที่มีตอรานอาหารในจังหวัดพะเยา เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนารานอาหาร ใน
เขตเทศบาลจังหวัดพะเยา ในการรองรับการเปดประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
และมีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามสําหรับผูประกอบการรานอาหารที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายในเขตเทศบาล
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จํานวน 55 ชุด ประกอบกับการสัมภาษณ รวมทั้ง มีการประชุมกลุมยอย (Focus Group)
จํานวน 15 คน เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนารานอาหารฯ สําหรับการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดใชเทคนิคการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณประกอบกับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ คือ ใชสถิติและวิเคราะหขอมูลโดยมีวิธีการหาคารอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการศึกษา
ผลการศึก ษาความพรอ มการบริห ารรา นอาหารในเขตเทศบาลเมือ งพะเยา เพื่อ รองรั บการเปด ประชาคม
อาเซียน โดยสรุปผลการศึกษาได 4 ตอน ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูประกอบการรานอาหาร
2. ขอมูลเกี่ยวกับประสบการณดานการประกอบการรานอาหารกิจการรานอาหาร
ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
3. ความพรอมในการบริการรานอาหาร เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
4. แนวทางในการพัฒนารานอาหารในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูประกอบการรานอาหาร
ขอมูลสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ
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 คิดเปนรอยละ 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 คิดเปนรอยละ 25.5 และต่ําสุดอยูที่ระดับอื่นๆ อยางเชน ไมไดเรียน จํานวน 1 คิดเปนรอยละ 1.8
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับประสบการณดานการประกอบการกิจการรานอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
ขอมูลเกี่ยวกับประสบการณดานการประกอบการรานอาหารกิจการรานอาหารในเขตเทศบาลเมืองพะเยา พบวา
ลักษณะลูกคาที่เดินทางมาใชบริการรานอาหาร สวนใหญจะเดินทาง มาเปนกลุม จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 72.73
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ลักษณะกลุมของลูกคา ที่เดินทางมาใชบริการรานอาหาร พบวา กลุมของลูกคาที่เดินทางมาใชบริการรานอาหารมากที่สุด
คือกลุมครอบครัวจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 40 รองลงมาเปนกลุมเพื่อน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 32.5 และ
นอยที่สุ ดคื อกลุม ครอบครั วและเพื่ อน จํ านวน 11 คิด เป นร อยละ 26.5 ประเภทของรา นอาหาร พบว า ประเภทของ
รานอาหารมาที่สุดคือรานอาหารทั่วไป (faet dining) เปนรานอาหารที่มีการออกแบบตกแตงเรียบงาย สะดวก รวดเร็ว มี
ความทันสมัย เนนการบริการอาหารจานดวน มีรายการอาหารจํากัด และสามารถหมุนเวียนลูกคาไดในปริมาณมาก
จํานวน 25 ราน คิดเปนรอยละ 45.45 รองลงมาคือรานอาหารระดับกลาง (casual dining)เปนรานอาหารที่มีการออกแบบ
ตกแตงแบบพอเหมาะสมควร เนนบรรยากาศแบบสบายๆเปนกันเอง ราคาอาหารระดับปานกลางพนักงานบริการแบบเปน
กันเอง ไมมีพิธีรีตอง จํานวน 18 ราน คิดเปนรอยละ 32.73 และนอยที่สุดคือรานอาหาร ตามสั่ง/ริมบาทวิถี (kiosk) เปน
รานอาหารที่มีการออกแบบตกแตงงายๆ เนนอาหารจานเดียว สามารถปรุงไดงายและรวดเร็ว โดยเปนธุรกิจขนาดยอมที่มี
เจาของรานเปนพอครัวเอง จํานวน 12 ราน คิดเปนรอยละ 21.82 การเขารวมเปนเครือขายในภาคธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบการรานอาหาร พบวา การเขารวมเปนเครือขายในภาคธุรกิจที่เกี่ยวของกับการประกอบการรานอาหารมากที่สุด
คือ ยั ง ไม เคยเข า รว มเครื อ ข ายใดๆเลย แต มี ความสนใจที่จ ะเขา ร ว มอย า งยิ่ ง จํา นวน 28 ร า น คิ ด เปน ร อ ยละ 50.91
รองลงมาคือยังไมเคยเขารวมเครือขายใดๆเลย และไมคิดจะเขารวมจํานวน 15 ราน คิดเปนรอยละ 27.27 และนอยที่สุด
คือเขารวมเปนสมาชิกกลุม/กลุม/ชมรม/สมคม/องคกรหรือหนวยงานแลว จํานวน 12 ราน คิดเปนรอยละ 21.82 เครือขาย
ในภาคธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การประกอบการร า นอาหารที่ เข า ร ว ม พบว า เครื อ ข า ยในภาคธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การ
ประกอบการรานอาหารที่เขารวมมากที่สุดคือสมาคมการคาธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดพะเยาจํานวน 6 ราน คิดเปนรอยละ
37.5 รองลงมาเปนเครือขายอื่นๆอยางเชนสาธารณสุข เปนตนจํานวน 5 ราน คิดเปนรอยละ 31.25 และนอยที่สุดคือสภา
อุตสาหกรรม จังหวัดพะเยาจํานวน 2 ราน คิดเปนรอยละ 12.5
ตอนที่ 3 ความพรอมในการบริการรานอาหารและความตองการในการพัฒนารานอาหาร เพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ความพร อ มในการบริ ก ารร า นอาหาร พบว า มี ค วามพร อ มในระดั บ ปานกลาง ค า เฉลี่ ย 3.56 และพบว า
องคประกอบที่มีความพรอมมากที่สุด และเรียงตามลําดับ ไดแก
ความพรอมในการบริการรานอาหาร องคประกอบของสถานที่ ในดานหองครัวและอุปกรณพบวา รานอาหาร
โดยสวนใหญมีความพรอมโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.02 ซึ่งจัดอยูในระดับมาก สําหรับความพรอมที่มีคาเฉลี่ยมากไปหา
นอยตามลําดับ มีผลการศึกษา ดังตอไปนี้
1. มีความสะอาดและทําความสะอาดไดงาย
2. ประเภทวัสดุของภาชนะ/อุปกรณ มีความเหมาะสมกับการใชงาน
3. การเก็บรักษาตองอยูในสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะ
4. เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปดที่ดี
5. รูปลักษณและขนาดเหมาะแกการใชงาน
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ความพรอมในการบริการรานอาหาร องคประกอบบุคลากร ในดานผูใหบริการ พบวา รานอาหารโดยสวนใหญ
มีความพรอมโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.97 ซึ่งจัดอยูในระดับปานกลาง สําหรับความพรอมที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย
ตามลําดับ มีผลการศึกษา ดังตอไปนี้
1. ใหบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว เรียบรอย
2. แตงกายสุภาพ สะอาด เหมาะสม
3. มีรายการอาหาร พรอมระบุราคาที่เปนธรรม
4. สามารถใหบริการขอมูลทางการทองเที่ยวในบริเวณใกลเคียงได
ความพรอมในการบริการรานอาหาร องคประกอบบุคลากร ในดานผูสัมผัสอาหาร พบวา รานอาหารโดยสวน
ใหญมีความพรอมโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.92 ซึ่งจัดอยูในระดับปานกลาง สําหรับความพรอมที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย
ตามลําดับ มีผลการศึกษา ดังตอไปนี้
1. มีสุขภาพดี ไมเปนโรคติดตอ ไมเปนโรคผิวหนัง
2. มีสุขนิสัยที่ดี ในระหวางการเตรียม ปรุง ประกอบจําหนาย และการเสิรฟอาหาร
3. ใชอุปกรณหยิบ จับอาหารที่ปรุงแลวอยางถูกวิธี
4. แตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน
5. ผูกผากันเปอนสีขาว ตองใสหมวก หรือเน็ทคลุมผม
ความพรอมในการบริการรานอาหาร องคประกอบการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม และรับผิดชอบตอสังคม
ในดานแรงงาน พบวา รานอาหารโดยสวนใหญมีความพรอมโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.89 ซึ่งจัดอยูในระดับปานกลาง
สําหรับความพรอมที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอย
1. ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานกําหนดเรื่องคาจางสวัสดิการ และไมละเมิดการใชแรงงานเด็ก/แรงงานหญิง
2. มีความตองการพัฒนารานของตนเพื่อใหมีความพรอมสูการรองรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ รวมทั้งการ
เขาสูประชาคมอาเซียน
3. สนับสนุน หรือยินดีเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดพะเยา หรือเพื่อสังคม
4. สงเสริมใหมีการประหยัดพลังงาน/น้ํา
5. สนับสนุนการใชผลิตผลทางการเกษตรกรรมที่ตรงตามฤดูกาล และปลอดสารพิษ
6. สนับสนุนการใชผลิตภัณฑอาหารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ความพรอมในการบริการรานอาหาร องคประกอบของอาหาร และเครื่องดื่ม ในดานวัตถุดิบพบวา รานอาหาร
โดยสวนใหญมีความพรอมโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.88 ซึ่งจัดอยูในระดับปานกลาง สําหรับความพรอมที่มีคาเฉลี่ยมากไป
หานอยตามลําดับ มีผลการศึกษา ดังตอไปนี้
1. ลางใหสะอาดกอนนํามาเก็บรักษา
2. สด สะอาด ถูกสุขอนามัย
3. จัดเก็บโดยจําแนกประเภทตางๆใหเปนสัดสวน
4. ตองจัดเก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปด
5. ภาชนะจัดเก็บน้ําดื่ม/เครื่องดื่ม ตองมีกอกหรือทางเทรินน้ํา
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6. ไมนําอาหาร ผัก ผลไม มาแชปนกับน้ําแข็งเพื่อการบริโภค
ความพรอมในการบริการรานอาหาร องคประกอบหองสุขา ในดานสุขลักษณะ พบวา รานอาหารโดยสวนใหญมี
ความพรอมโดยมีค าคะแนนเฉลี่ ย 3.83 ซึ่ งจัดอยูในระดับปานกลาง สํ าหรับ ความพรอมที่ มีคาเฉลี่ยมากไปหานอ ย
ตามลําดับ มีผลการศึกษา ดังตอไปนี้
1. แยกการใชชาย-หญิง โดยมีภาษาหรือการแสดงสัญลักษณที่เขาใจงาย
2. ที่ตั้งอยูในสวนพื้นที่ที่เหมาะสมของสถานจําหนายอาหาร
3. มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ
4. ประตูไมเปดสูบริเวณจัดเตรียม ปรุงอาหาร
ความพรอมในการบริการรานอาหาร องคประกอบของสถานที่ ในดานบรรยากาศภายใน พบวารานอาหารโดย
สวนใหญมีความพรอมโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.81 ซึ่งจัดอยูในระดับปานกลางสําหรับความพรอมที่มีคาเฉลี่ยมากไปหา
นอยตามลําดับมีผลการศึกษา ดังตอไปนี้
1. มีการระบายอากาศที่ดี
2. โตะ เกาอี้แข็งแรง
3. สะอาด เปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
4. ติดเครื่องหมาย “หามสูบบุหรี่” ไวในสถานที่ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่
5. การตกแตง และบรรยากาศรานมีความสวยงามนาสนใจ เปนเอกลักษณ
6. ปายหรือชื่อรานมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ หรือสัญลักษณที่เขาใจงายวาเปนรานอาหารที่พรอมใหบริการ
แกชาวตางประเทศ
ความพรอมในการบริการรานอาหาร องคประกอบการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม และรับผิดชอบตอสังคม
ในดานการกําจัดมูลฝอย พบวา รานอาหารโดยสวนใหญมีความพรอมโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 3.56 ซึ่งจัดอยูในระดับปาน
กลาง สําหรับความพรอมที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอยตามลําดับ มีผลการศึกษา ดังตอไปนี้ ใชถังขยะที่ไมรั่วซึม และมีฝา
ปด มีการเก็บแยกประเภทมูลฝอยและเศษอาหารกอนนําไปทิ้ง มีระบบบําบัดน้ําเสีย หรือของเสียที่ถูกสุขลักษณะ
ความพรอมในการบริการรานอาหาร องคประกอบบุคลากร ในดานผูความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ
ของเจาของหรือพนักงานผูในบริการ พบวา รานอาหารโดยสวนใหญมีความพรอมโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 1.57 ซึ่งจัดอยูใน
ระดับนอยที่สุด สําหรับความพรอมที่มีคาเฉลี่ยมากไปหานอยตามลําดับ มีผลการศึกษา ดังตอไปนี้ ภาษาอังกฤษ ภาษา
ลาว ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาพมา ภาษาเกาหลี และภาษาอิสลาม หรือภาษายาวี
ตอนที่ 4 ความพรอมการบริหารรานอาหารในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน
จากที่ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามสําหรับผูประกอบการ
รานอาหารที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จํานวน 55 ชุด ประกอบกับการ
สัมภาษณ รวมทั้ง มีการประชุมกลุมยอย (Focus Group) จํานวน 15 คน เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนารานอาหารฯ ซึ่ง
เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยความตองการของผูประกอบการรานอาหารจากมากไปหานอย ดังตอไปนี้
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1. ควรมีการฝกอบรมเกี่ยวกับ การใหบริการแกชาวตางชาติซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
2. ควรมีการสงเสริมในการศึกษาดูงานรานอาหารที่ประสบความสําเร็จหรือเปนตนแบบฯ ใหแกผูประกอบการ
3. ควรสงเสริมเครือขายผูประกอบการรานอาหารรวมกับเครือขายธุรกิจการทองเที่ยวอื่นๆใหเกิดความเขมแข็ง
4. ควรมีแผนที่แนะนําสถานที่ทองเที่ยวและรานอาหารที่พักในพะเยาใหแกนักทองเที่ยว
5. ควรมีการอบรมดาน “การตลาด” แกเจาของกิจการรานอาหาร
6. ควรมีการอบรมดานภาษา “อังกฤษ” แกบุคลากรในรานอาหาร
7. ควรมีการอบรมดาน “หลักการบริหารจัดการรานอาหาร” แกเจาของกิจการฯ
8. สถาบันการเงินภาครัฐควรมีเงินกู แกเจาของกิจการรานอาหารในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
9. ควรมีการอบรมดานภาษา “จีน” แกบุคลากรในรานอาหาร
10. ควรมีใบประกาศนียบัตรรับรองรานอาหาร
11. รานอาหารควรมีปายบอกสรรพคุณทางโภชนาการของอาหาร
12. ควรมีการจัดทําหนังสือหรือคูมือแนะนํารานอาหารอรอยในพะเยา
13. ควรมีการอบรมเทคนิคการใหบริการของบุคลากรในรานอาหารตามมาตรฐานสากล สามารถรองรับ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติได
14. เมนูอาหารที่เปนภาษาอังกฤษ
15. เมนูอาหารที่เปนภาษาจีน
16. ควรมีการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการตกแตงรานอาหาร
17. ควรสงเสริมใหรานอาหารในจังหวัดพะเยามีการแตงกายชุดพื้นเมือง
18. เมนูอาหารที่เปนภาษาลาว
19. เมนูอาหารที่เปนภาษาอิสลาม
20. เมนูอาหารที่เปนภาษาพมา

สรุปและอภิปรายผล
จังหวัดพะเยา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนไมวาจะเปนหอการคาจังหวัดพะเยา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาฯลฯ มี
การผลักดันยกระดับจุดผอนปรนบานฮวกเปนดานถาวรขึ้นในป พ.ศ.2559แลว ยังไดเจริญสัมพันธไมตรีกับเมืองหลวง
พระบาง แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อผลักดันยุทธศาสตรการทองเที่ยว“สวัสดีกวานพะเยา สบายดีหลวงพระบาง”
ซึ่งกิจกรรมที่ดํา เนินการนั้นจะมี การใช งบประมาณดานการทอ งเที่ยว การคา การลงทุน และเชื่อมความสั มพันธกั บ
ประเทศเพื่อนบา นตามแนวชายแดน อันจะเปนการกระตุน การคาและการลงทุนของทั้งสองประเทศ รวมถึง สงเสริ ม
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และยังเปนการสงเสริมดานการเดินทางการทองเที่ยวอีกดวย(สํานักงานจังหวัดพะเยา,2557
และ ฤทัยภัทร พิมลศรี,2557) โครงการสวัสดีกวานพะเยา สบายดีหลวงพระบางดังกลาว เปนโครงการที่กระตุนเสนทาง
การทองเที่ยวใหม โดยจุดเริ่มตนในจังหวัดพะเยาที่ กวานพะเยา แลวเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวทางวัฒนธรรมสายใหมที่
จะเกิดขึ้นเพื่อเชื่อมจังหวัดพะเยาเขาสูอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงที่กลาวมาขางตน ถือเปนกระแสการพัฒนาหลักและเปน
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โอกาสในการพัฒนาจังหวัดและภูมิภาคลานนาตะวันออกอยางยิ่ง แตในขณะเดียวกันหากไมมีการเตรียมความพรอม ที่ดี
โอกาสที่เกิดขึ้นยอมกลายเปนภัยคุกคามที่จะตามมาและเกิดขึ้นใน จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะการเตรียมความพรอมของ
ผูประกอบการภาคธุรกิจทางการทองเที่ยว หรืออุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่จะตองสัมผัสและใหบริการแกนักทองเที่ยว
โดยตรงไมวาจะเปนธุรกิจที่พักโรงแรม (Accommodation Business) ,ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage
Business) ,ธุรกิจการขนสง (Transportation Business) ,ธุรกิจจําหนายสินคาของที่ระลึก (Souvenir Business) ,ธุรกิจนํา
เที่ยว (Tourism Business) ,ธุรกิจทองเที่ยวประเภทอื่นๆ (Others Tourism Business) จะเห็นไดวาธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
(Food & Beverage Business) ก็เปนสวนหนึ่งในภาคธุรกิจทางการทองเที่ยว ซึ่งรานในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา ที่มีการจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย มีจํานวนมากถึง 78 ราน และตางมีความสําคัญอยางยิ่งในการ
ใหบริการตอผูมาเยือนจังหวัดพะเยา ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ดังนั้น เมื่อเปด ประชาคมอาเซียนยอมสงผลทําให
จังหวัดพะเยาตองเตรียมพรอมที่จะตอนรับชาวตางชาติซึ่งควรมีการพัฒนาในเรื่องของการบริการรานอาหารในดานตางๆ
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนารานอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อ
รองรับการเปดประชาคมอาเซียน” เพื่อใหการบริการรานอาหารของจังหวัดพะเยาพรอมสูการแขงขัน สรางความ
ประทับใจและสงเสริมการทองเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดพะเยาสูประเทศเพื่อนบานดังนโยบายของจังหวัดและประเทศชาติใหมี
ความเขมแข็ง ซึ่งไดผลการศึกษาในประเด็นหลักที่ควรมีการพัฒนา ดังนี้
1. การฝกอบรมศักยภาพทางการบริการในรานอาหารดานตางๆ
1) ควรมีการฝกอบรมเกี่ยวกับ การใหบริการแกชาวตางชาติซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
2) ควรมีการอบรมดาน “การตลาด” แกเจาของกิจการรานอาหาร
3) ควรมีการอบรมดาน “หลักการบริหารจัดการรานอาหาร” แกเจาของกิจการฯ
4) ควรมี การอบรมเทคนิ คการให บริ ก ารของบุ คลากรในรา นอาหารตามมาตรฐานสากล สามารถรองรั บ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติได
2. การพัฒนาศักยภาพดานภาษา
1) ควรมีการอบรมดานภาษา “อังกฤษ” แกบุคลากรในรานอาหาร
2) ควรมีการอบรมดานภาษา “จีน” แกบุคลากรในรานอาหาร
3) เมนูอาหารที่เปนภาษาอังกฤษ
4) เมนูอาหารที่เปนภาษาจีน
5) เมนูอาหารที่เปนภาษาลาว
6) เมนูอาหารที่เปนภาษาอิสลาม
7) เมนูอาหารที่เปนภาษาพมา
3. การจัดการรานอาหาร
1) ควรมีการสงเสริมในการศึกษาดูงานรานอาหารที่ประสบความสําเร็จหรือเปนตนแบบฯ ใหแกผูประกอบการ
2) ควรสงเสริมเครือขายผูประกอบการรานอาหารรวมกับเครือขายธุรกิจการทองเที่ยวอื่นๆใหเกิดความเขมแข็ง
3) ควรมีแผนที่แนะนําสถานที่ทองเที่ยวและรานอาหารที่พักในพะเยาใหแกนักทองเที่ยว
4) รานอาหารควรมีปายบอกสรรพคุณทางโภชนาการของอาหาร
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5) ควรมีการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการตกแตงรานอาหาร
6) ควรสงเสริมใหรานอาหารในจังหวัดพะเยามีการแตงกายชุดพื้นเมือง
4. การสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ
1) สถาบันการเงินภาครัฐควรมีเงินกู แกเจาของกิจการรานอาหารในอัตราดอกเบี้ยต่ํา
2) ควรมีใบประกาศนียบัตรรับรองรานอาหาร
3) ควรมีการจัดทําหนังสือหรือคูมือแนะนํารานอาหารอรอยในพะเยา
ขอเสนอแนะ
ดวยเหตุที่พบวาแนวทางการพัฒนารานอาหารในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน
ความจําเปนตองมีการกําหนดแนวทางในการพัฒนารานอาหารเพื่อรองรับสู ประชาคมอาเซียน (AEC)ประกอบดวย การ
พัฒนาในทุดดาน และควรจัดใหมีการสงเสริมใหมีการศึกษาดูงานรานอาหารที่ประสบความสําเร็จ ตอมาคือการสงเสริม
เครือขายรานอาหารกับเครือขายธุรกิจการทองเที่ยวอื่นๆเพื่อใหเกิดความ เขมแข็ง มีการจัดทําแผนที่แนะนําสถานที่
ทองเที่ยวและรานอาหาร สถาบันการเงินภาครัฐควรมีเงินกูแกเจาของ กิจการรานอาหารในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา ควรมีใบ
ประกาศนียบัตรรับรองรานอาหาร มีคูมือแนะนํารานอาหารอรอย ในจังหวัดพะเยา รานอาหารควรมีปายบอกสรรพคุณ
ทางโภชนาการของอาหาร และมีการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและตกแตงรานอาหาร
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ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบล
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระ
ภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในการศึกษาครั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามโดยใชกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนที่เปนผูเขาขายเสียภาษีบํารุงทองที่ได จํานวน 339 คน
ซึ่งแบงเปน 9 หมูบาน ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติความถี่ รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค า t-test
และการทดสอบคา F-test ผลการศึกษาพบวา ผูเขามาใชบริการชําภาษีบํารุงทองที่มีความพึงพอใจดานการใหบริการของ
เจาหนาที่, และ ดานการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร อยูในระดับมาก สวนดานคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุง
ทองที,่ ดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการ, สถานที่ใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่และดานกฎหมาย/ระเบียบ
เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่อยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางตอระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยานั้น พบวาในดานลักษณะสวน
บุคคลไดแก อายุ ระดับการศึกษา, อาชีพ, สถานภาพ และรายได มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดยังพบอีกวาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานใหม ไมแตกตาง
กันระหวางเพศชายและหญิง นั้นก็หมายความวาระดับศึกษาที่สูงกวาจะมีความพึงพอใจที่มากกวาอาจจะเปนผลอัน
เนื่องจากการเขาใจขั้นตอนและระเบียบการชําภาษีบํารุงทองที่ดีกวาในดานของอาชีพ รายได และสถานภาพก็เชนเดียว
พบวาความพึงอยูในระดับมากในกลุมอาชีพราชการ, ผูมีรายไดสูง และอยูในสถานภาพสมรสหรือโสด
คําสําคัญ:, ความพึงพอใจ การบริการ ภาษีบํารุงทองที่
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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, ttest 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
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาทีใ่ นการจัดระบบการบริหารสาธารณะ เพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นของตนเองหลายประการ เชนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง การจัดใหมีและบํารุงรักษาทาง
บก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา การจัดการศึกษา และการสงเสริมประชาธิปไตยฯลฯ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถดําเนินการปกครองและจัดทําบริการสาธารณะไดโดยอิสระและมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีรายไดและ
ทรัพยสินเปนของตนเอง โดยมีกฎหมายใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บรายไดในรูปแบบของภาษีทองถิ่น
(พิศิษฐ เมลานนท,2553,424)รายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง เชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย
คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาตเปนตน
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีการใหบริการประชาชนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและ
การบริการเฉพาะดานซึ่งเปนการใหบริการแตละบุคคลโดยมีพนักงานคอยใหบริการ เชน งานจัดเก็บรายได งานการศึกษา
และวัฒนธรรม งานทะเบียนราษฎร งานสวัสดิการผูสูงอายุและผูพิการ งานขออนุญาตกอสรางอาคาร ซึ่งในปงบประมาณ
2557 เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีรายไดจากการใหบริการชําระภาษี จํานวน 236,201.95
บาท โดยมีเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินที่การนํายื่นเสียภาษีจํานวน 3,858 แปลง เมื่อเขาไปตรวจสอบพบวาในป 2557 มี
จํานวนเอกสารสิทธโฉนดที่ดินในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบานใหมอยูจํานวน 4,679 แปลง จากการที่ประชาชนนําเอกสาร
สิทธิ์มายื่นขอรับการประเมินภาษีหรือการยื่นเอกสารสิทธิ์ไมครบตามจํานวนแปลงนั้น อาจจะมีผลมาจากการใหบริการ
ของพนักงาน ที่ขาดความกระตือรือรนในการใหบริการ ขาดการใหคําแนะนํา ขั้นตอน วิธีการชําระภาษีบํารุงทองที่ ขาด
การประชาสัมพันธภาษีบํารุงทองที่หรืออาจเกิดจากการที่ประชาขนไมเขาใจขั้นตอนการเสียภาษีบํารุงทองที่ ขาดความรู
เกี่ยวกับ ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่
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ดังนั้น ผูศึกษาเปนบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในเทศบาลตําบลบานใหม จึงมีสนใจที่จะศึกษา ความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อนํา
ผลการศึกษาไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาการใหบริการของเทศบาลตําบลบานใหม เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับ
ประชาชนและจูงใจใหประชาชนชําระภาษีบํารุงทองที่เพิ่มมากขึ้น ตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1.เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองทีใ่ นเขตเทศบาลตําบลบานใหม
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2.เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบล
บานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในแตละดานกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
สมมติฐานของการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดที่ตางกัน มีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ของเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในแตละดานตางกัน
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจดานตางๆของประชาชนตอการ
ใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ ในเขตเทศบาล
ตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
- ดานคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่
- ดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการ
และสถานที่ใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่
- ดานระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับ
ภาษีบํารุงทองที่
- ดานการใหบริการของเจาหนาที่
- ดานการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร

ปจจัยสวนบุคคล
-เพศ อายุ
- สถานภาพ
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
-รายไดรวมตอเดือน
-คาใชจายรวมตอเดือน

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีวิทยาการวิจัย
ในการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ มุงศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุง
ทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีวิธีการดําเนินการดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ประชาชนผูมีรายชื่ออยูในบัญชีที่อยูในขายตองชําระภาษีบํารุงทองที่ในเทศบาล
ตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กลุมตัวอยางคือประชาชนผูมีรายชื่ออยูในบัญชีที่อยูในขายเสียภาษี
บํารุงทองที่ ของเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งมีหมูบานทั้งหมด 9 หมูบาน จํานวน 339 คน
การคัดเลือกกลุมตัวอยาง
1.กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนผูเขาขายเสียภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตํา บลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา และกําหนดกลุมตัวอยางที่เปนผูเขาขายเสียภาษีบํารุงทองที่ได จํานวน 339 คน โดยใชสูตรของ Taro
Yamane (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2548)
2.กําหนดสัดสวนของกลุมตัวอยางโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศโดย แทนคาในสูตรเพื่อหาจํานวนกลุมตัวอยางใน
แตละชั้นโดยการเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศไดจํานวนกลุมตัวอยางในแตละหมูบานดังแสดงในตาราง
ตารางที่1: แสดงกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาในแตละหมูบาน
หมูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อหมูบาน
บานใหมทากลอง
บานใหมดง
บานโปง
บานใหมหลวง
บานรองไฮ
บานเหยี่ยน
บานเหยี่ยน
บานใหมนคร
บานรองชาง
รวม

จํานวนผูชาํ ระภาษี
269
169
284
141
380
221
249
364
132
2,209

จํานวนกลุมตัวอยาง
41
26
44
22
58
34
38
56
20
339

3.การคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีแบบสุมตัวอยางแบบงายโดยวิธีจับสลากผลจะไดจํานวนกลุมตัวอยางในแตละ
ชั้น โดยผูศึกษาไดทําการหาคารอยละของกลุมตัวอยางในแตละหมูบาน แลวนํากลุมตัวอยางที่ไดของแตละหมูบานมาจับ
สลากหากลุมตัวอยางที่จะตอบแบบสอบถาม หากกลุมตัวอยางที่จับซ้ํากัน ผูศึกษาก็จะทําการจับสลากใหมจนกวาจะได
กลุมตัวอยางครบทั้ง 339 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ใชในการวัดระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอความ
พึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยใชแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศอายุสถานภาพระดับการศึกษา อาชีพรายไดรวมตอเดือนคาใชจายตอเดือนการ
ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการชําระภาษีบํารุงทองที่ (Check List) ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ใชแบบมาตรวัดแบบประมาณคา
(Rating Scale) ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาล
ตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีลกั ษณะปลายเปดใหแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
วิธีการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเอกสารวิทยานิพนธและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษาแลวนิยามสิ่งที่วัดทั้ง
ที่เปนตัวแปรตนและตัวแปรตามจัดทํารางแบบสอบถามโดยยึดตามวัตถุประสงคกรอบแนวคิดและขอบเขตของการวิจัย
สรางแบบสอบถามที่ประยุกตเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิจัยพิจารณาเพื่อตรวจความถูกตองและครอบคลุมในเนื้อหาที่
ตองการวิจัยและปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิจัยแลวนําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อ
พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง(Index of Item – Objective Congruence: IOC)
ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญใหครอบคลุมเนื้อหาและอาจารยที่ปรึกษาตรวจความถูกตองอีกครั้ง
กอนนําไปทดลองใช (Try Out) กับผูเขาขายเสียภาษีบํารุงทองที่ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทาจําป จํานวน 30 คน เพื่อหาคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) ผูศึกษาเปนผูแจกแบบสอบถามเองโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) นํา
แบบสอบถามมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะที่ไดจากการทดลองใช พรอมจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับจริง เพื่อใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาคนควาครั้งนี้คือการใชแบบสอบถามโดยมี ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล
ดังนี้
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามจากผูมีรายชื่ออยูในบัญชีที่อยูใน
ขายเสียภาษีบํารุงทองที่ ของเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งมีหมูบานทั้งหมด 9 หมูบาน
จํานวน 339 คน
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาคนควาจากหนังสือเอกสารวิชาการของกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น และแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัย สื่อสิ่งพิมพและเว็บไซด (Website) ตลอดจนการศึกษาคนควาที่เกี่ยวของ
กับการวิเคราะหขอมูล
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS (Statistical Package for The Science) ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ทํา
การวิเคราะหข อมูลโดยการหาคาความถี่ (Frequency)และหาค ารอยละ (Percentage) แลวนําข อมูลที่ไ ดมานํา เสนอใน
รูปแบบตาราง ประกอบการบรรยาย
2.การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาล
ตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอ ยและนอ ยที่สุด วิเ คราะหขอ มูล โดยใชคา เฉลี่ย และคา เบี่ย งเบนมาตรฐาน แลวนําค าเฉลี่ยมา
เปรียบเทียบกับเกณฑแปรผลดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด
3.การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เปนการวิเคราะหโดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลเพื่อให
ทราบถึงขอแสนอแนะของผูมารับบริการใหระบุปญหา เพื่อปรับปรุงแกไขการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ ของเทศบาล
ตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีลักษณะปลายเปดใหแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
4.การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบาน
ใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได โดยใชสถิติ
ทดสอบ (t-test) และ (F-test)
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) มาจากกลุม
ตัวอยางจํานวน 339 คน มาดําเนินการวิเคราะหทางสถิติ ประกอบดวย คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย(Mean)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยางโดยใชสถิติ
การวิเคราะห คือ สถิติ t-test และสถิติ F-test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.01 และ 0.05 หากพบความแตกตางกันใน
ขอใดจะทําการทดสอบดวยการเปรียบเทียบภายหลังเปนรายคู เพื่อบอกไดวาคูไหนตางกัน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
วิเคราะหทางสถิติ (Statistical Package for the Social Sciences : SPSS)

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ขอมูลขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิงมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 62.20 มีอายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 50.10 ระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ํากวา คิดเปนรอยละ
61.10 อาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 41.60 สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 73.17 รายไดตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท
1382

คิดเปนรอยละ 43.40 คาใชจายรวมตอเดือน 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 53.70 การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการชําระ
ภาษีบํารุงทองที่ผานทางหอกระจายขาวในชุมชน คิดเปนรอยละ 35.40 มาชําระภาษีโดยรถจักรยานยนต คิดเปนรอยละ
44.40 และการชําระภาษีบํารุงทองที่ดวยวิธีใด พบวา ผูตอบแบบสอบถามมาชําระภาษีบํารุงทองที่ดวยตนเองที่สํานักงาน
เทศบาลฯ มาก คิดเปนรอยละ 71.70
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ของประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่2: แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
จําแนกเปนรายดานและรวมทุกดาน
ขอที่

1
2
3
4
5

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
ชําระภาษีบาํ รุงทองที่ของ ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ดานคาใชจา ยในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่
ดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการและสถานที่ใหบริการ
ชําระภาษีบํารุงทองที่
ดานกฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่
ดานการใหบริการของเจาหนาที่
ดานการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร
รวม

X

S.D

ระดับที่มีผล

3.34

0.96

ปานกลาง

3.55

1.02

ปานกลาง

3.40
4.06
4.11

1.05
0.77
0.78

ปานกลาง
มาก
มาก

3.69

0.92

ปานกลาง

จากตาราง 1 พบวา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ของ ใน
เขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาโดยรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง ( X ) เทากับ 3.69 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด3 ลําดับแรกคือ ดานการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร มี
คาเฉลี่ยประมาณ ( X ) เทากับ 4.11 รองลงมา คือ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ มีคาเฉลี่ยประมาณ ( X ) เทากับ
4.06 และดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการและสถานที่ใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ มีคาเฉลี่ยประมาณ (
X ) เทากับ 3.55 ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด2 ลําดับ คือ ดานระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุง
ทองที่มี คาเฉลี่ยประมาณ ( X ) เทากับ 3.40 และดานคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่มีคาเฉลี่ยประมาณ ( X )
เทากับ 3.34 ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่
ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และ
รายไดที่ตางกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่3: แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองใน
เขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ปจจัยสวนบุคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
สถานภาพ
รายได

t/F
0.046
2.641
13.230
9.771
9.994
11.199

sig
0.964
0.049
0.000
0.000
0.000
0.000

ผลการศึกษา
ไมแตกตาง
แตกตาง
แตกตาง
แตกตาง
แตกตาง
แตกตาง

จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขต
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา F
เทากับ 2.641 และมีคาระดับนัยสําคัญของการทดสอบที่ 0.049 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานระเบียบ กฎหมาย/
ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่ มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาล
ตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา F เทากับ
3.747 และมีคาระดับนัยสําคัญของการทดสอบที่ 0.011 นอกนั้นไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาล
ตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา F เทากับ
13.230 และมีคาระดับนัยสําคัญของการทดสอบที่ 0.000 พบวา ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจสูงที่สุด
รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษา ตามลําดับ ภาษีบํารุงทองที่ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ มีความ
พึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา F เทากับ 4.013, 12.836, 4.518 และ 12.275
ตามลําดับ สวนดาน ดานการประชาสัมพันธ แจงขอมูลขาวสารนั้น ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ0.05
กลุมตัวอยางที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาล
ตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา F เทากับ
9.771 และมีคาระดับนัยสําคัญของการทดสอบที่ 0.000 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานคาใชจายในการจัดเก็บภาษี
บํารุงทองที่ ดานความเหมาะสมของชองทางการใหบ ริการและสถานที่ ใหบริการชําระภาษีบํารุงท องที่ ดา นระเบีย บ
กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ และดานการประชาสัมพันธ แจงขอมูล
ขาวสาร มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม
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อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา F เทากับ 5.774,
5.332, 4.984, 9.143 และ 4.039 ตามลําดับ
กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขต
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา F
เทากับ 9.994 และมีคาระดับนัยสําคัญของการทดสอบที่ 0.000 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความเหมาะสม
ของชองทางการใหบริการและสถานที่ใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ ดานระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุง
ทองที่ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาล
ตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา F เทากับ
7.167, 7.038 และ 9.543 ตามลําดับนอกนั้นไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กลุม ตัวอยางที่มี รายไดต างกั น มีความพึ งพอใจของประชาชนต อการให บริก ารชําระภาษีบํา รุง ทองที่ในเขต
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา F
เทากับ 11.189 และมีคาระดับนัยสําคัญของการทดสอบที่ 0.000 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานคาใชจายในการ
จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการและสถานที่ใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ ดาน
ระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ มีความพึงพอใจของประชาชนตอ
การใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา F เทากับ 9.202, 10.336, 7.763 และ 10.030 ตามลําดับสวนดาน ดานการ
ประชาสัมพันธ แจงขอมูลขาวสารนั้น ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05
กลุมตัวอยางที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาล
ตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา t เทากับ
0.460 และมีคาระดับนัยสําคัญของการทดสอบที่ 0.964

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบาน
ใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบวาปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามผลการศึกษาพบวาสวนใหญเปนเพศ
หญิ ง อายุ 51 ป ขึ้ น ไป ซึ่ ง ถื อ ได ว า ผู ที่ เริ่ ม เข า สู ก ารเป น ผู สู ง อายุ ระดั บ การศึ ก ษาโดยส ว นใหญ จ ะมี ก ารศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา ประกอบ อาชีพเกษตรกรเปนสวนใหญซึ่งมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ความพึง
พอใจของประชาชนที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ดานการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร รองลงมา คือ ดานการ
ใหบริการของเจาหนาที่ และดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการและสถานที่ใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่สวน
ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด2 ลําดับ คือ ดานระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่มี และดานคาใชจายในการ
จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ตามลําดับ
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จากการทดสอบสมมุติฐานโดยวิธีทางสถิติพบวากลุมตัวอยางที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานความเหมาะสมของช องทางการใหบริ การและสถานที่ใ หบริ การชํ าระภาษีบํา รุงทอ งที่ ด านระเบีย บ
กฎหมาย/ขอบังคับเกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่ มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขต
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกัน กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึง
พอใจตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกัน
เมื่อพิ จารณาเปน รายด าน พบวา ดานคาใช จายในการจัดเก็ บภาษี บํารุง ทองที่ ดา นความเหมาะสมของช องทางการ
ใหบริการและสถานที่ใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ ดานระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่ ดานการ
ใหบริการของเจาหนาที่ มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม
อําเภอเมืองพะเยา จัง หวัด พะเยา แตกตา งกัน กลุ มตัว อย างที่ มีอาชีพต างกั น มีความพึ งพอใจของประชาชนตอ การ
ใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกัน เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการและสถานที่
ใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ ดานระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่ ดานการใหบริการของเจาหนาที่
และดานการประชาสัมพันธ แจงขอมูลขาวสาร มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขต
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกัน กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพตางกัน มีความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการและสถานที่ใหบริการชําระ
ภาษีบํารุงทองที่ ดานระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ มีความพึง
พอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
แตกตาง กลุมตัวอย างที่มีรายไดตางกั น มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขต
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานคาใชจายใน
การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการและสถานที่ใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ ดาน
ระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ มีความพึงพอใจของประชาชนตอ
การใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกัน
จากการศึกษาคนควาดวยตนเอง ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขต
เทศบาลตําบลบานใหมอําเภอเมืองพะเยา มีประเด็นอภิปราย ดังนี้
ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยาทั้ง 5 ดาน คือ ดานคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ดานความเหมาะสมของชองทางการ
ใหบริการและสถานที่ใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ดานระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่ดานการ
ใหบริการของเจาหนาที่ และดานการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาการสื่อสารหรือการแจงขอมูล
ขาวสารนั้น สําคัญมีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะมาใชในการพัฒนางาน โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารงานเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ นรินทรชัย พัฒนาพงศา(2542)ไดกลาววา การแลกเปลี่ยน
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ขาวสารระหวางผูสงสารกับผูรับสาร โดยใชสื่อหรือชางทางตางๆจะทําใหผูรับสารเกิดการรับรู มีทัศนคติหรือมีพฤติกรรม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตอบสนองตอผูสงสาร ดานการใหบริการของเจาหนาที่ ความพึงพอใจตอการใหบริการ
ชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก เจาหนาที่ผูใหบริการมีความรูความเขาใจเรื่อง
ภาษีบํารุงทองที่ การไดรับบริการอยางถูกตอง ครบถวนและรวดเร็ว และการไดรับความสนใจเมื่อทานสอบถามหรือขอรับ
บริการ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบพฤติกรรมของผูที่จะทํางานบริการที่ดี(สมิต สัชฌุกร:23-32)ประกอบดวย 12
ประการ ไดแก อัธยาศัยที่ดี มีมิตรไมตรี เอาใจใสงาน แตงกายสะอาดเรียบรอย กิริยาสุภาพ วาจาสุภาพ น้ําเสียงไพเราะ
ควบคุมอารมณไดดี รับฟงและเต็มใจแกไขปญหา กระตือรือรน มีวินัยและซื่อสัตยและแสดงใหเห็นวาเจาหนาที่ในการ
จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ มีความกระตือรือรนในการใหบริการ การใหคําแนะนํา ขั้นตอน วิธีการชําระภาษี พูดจาสุภาพเปน
กันเอง มีความเต็มใจในการใหบริการ ยิ้มแยมแจมใสและสอดคลองกับหลักการของ วีรพงษ เฉลิมจิระวัฒน(2539) คือ
บริการดวยความยิ้มแยมแจมใสและความเขาใจ ดวยความรูสึกวาผูเขารับบริการมีความยุงยากใจในการแสวงหาสิ่งที่
ตองการและกําลังอยากไดความชวยเหลือ บริการสนองตอบดวยความรวดเร็ว สิ่งนี้เปนคุณสมบัติของผูใหบริการเชิงรุกซึ่ง
จะสรางความประทับใจไดดีบริการไปพรอมกับการใหเกียรติ โดยไมแสดงอาการดูถูกผูใชบริการไมวาจะอยูในระดับใดก็
ตาม บริการดวยความเต็มใจ โดยไมคิดวางานเปนเพียงภาระรับผิดชอบที่ผานมาเทานั้น
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบาน
ใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดที่แตกตางกัน พบวา
ประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดมีความพึงพอใจตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่
ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้พบวาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ในเขต
เทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการและสถานที่
ใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ ดานระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่และดานคาใชจายในการจัดเก็บ
ภาษีบํารุงทองที่อยูในระดับปานกลาง จึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ดานความเหมาะสมของชองทางการใหบริการและสถานที่ใหบริการชําระภาษีบํารุงทองที่ ควรมีชองทาง
การให บริ การที่ห ลากหลายเช น การออกเก็บ ภาษี นอกสถานที่ เพื่ อช วยลดค าใชจา ยในการเก็บ ภาษีบํารุง ทอ งที่ ของ
ประชาชนลดคาพาหนะเดินทางมาชําระภาษีที่เทศบาล สถานที่ใหบริการควรมีสิ่งอํานวยสะดวกแกผูมารับบริการอยาง
เพียงพอ เชน การมีที่จอดรถที่สะดวก มีที่นั่งพักสําหรับผูที่รอรับบริการชําระภาษีบํารุงทองที่
2.ดานระเบียบ กฎหมาย/ขอบังคับ เกี่ยวกับภาษีบํารุงทองที่ ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
ระเบียบ ขอบังคับ ขอกฎหมายเพื่อใหประชาชนไดเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการชําระภาษีบํารุงทองที่ เชน
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การจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวของเทศบาล
3.ดานคาใชจายในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ ควรเพิ่มเจาหนาที่ในการรับชําระภาษีใหมากยิ่งขึ้นในชวงการ
เก็บภาษีบํารุงทองที่ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน เพื่อความรวดเร็วในการออกใบเสร็จรับเงินลดการเสียเวลาใน
การรอรับบริการ ควรมีการใหบริการชวงพักเที่ยงของวันเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมาใชบริการ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะการวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการชําระ
ภาษีบํารุงทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา วามีความแตกตางกันไปตามลักษณะของ
บุคคลเทานั้น อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ไมสามารถระบุระดับความความสัมพันธของตัวแปรตน(ลักษณะบุคคล) ที่มีตอ
ความพึงพอใจของประชาชนได การศึกษาในครั้งตอไปควรศึกษาหาความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตามดังกลาว
เพื่อที่จะสามารถตอบไดวาตัวแปรใดมีความสัมพันธหรือกําหนดความพึงพอใจของประชาชนมากกวากัน

กิตติกรรมประกาศ
การค น คว า อิ ส ระฉบั บ นี้ สํา เร็ จ ลุ ล ว งไปได ด ว ยความช ว ยเหลื อ และความกรุ ณ าเป น อย า งสู ง จาก
อาจารย ดร.ปยะพงษ แสงแกว อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา พรอมทั้งตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ
อยางใกลชิดตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสมบูรณ จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข รองคณะบดีคณะวิทยาการและสารสารสนเทศศาสตร ดร.บุญญานุช ชีวา
เกียรติยิ่งยง ผูชวยคณะบดีคณะวิทยาการและสารสารสนเทศศาสตร ดร.ธีระวัฒน เจริญราษฎร ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให
คําแนะนําและขอเสนอแนะในการตรวจสอบเครื่องมือการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้จนสมบูรณและมีคุณคา
ขอขอบพระคุณ ประชาชนในตํา บลบา นใหม ที่ใ หค วามอนุเคราะหใ นการตอบแบบสอบถามทําใหไดขอมูล
ครบถวน ขอขอบคุณผูใกลชิดที่กรุณาชวยวิเคราะหและแปรผลขอมูล ใหกํา ลัง ใจ และใหก ารสนับ สนุน ดว ยดีเสมอมา
และขอขอบคุณเพื่อน ๆ บัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจทุกทาน ที่ใหการชวยเหลือดวยดีมาโดยตลอด
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาแดคุณบิดา
มารดา บูรพคณาจารยผูประสาทความรูตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานดังที่ไดกลาวมาขางตนที่ทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
Job Satisfaction of the MuagPhayao Municipality Employees, Phayao Province
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลในเขต
จํานวน 9 แหง ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รวม 269 คน ในการศึกษาครั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ แบบสอบถามโดยมีระดับมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษา
ครั้งนี้ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยคํานวณหา คาความถี่ (Frequently), คารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย (Mean), สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (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 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรที่กําหนดตอระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและ
ความพึงพอใจในตําแหน งงานปจจุบันนั้น พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพ ภูมิ ลําเนา ประสบการณใ น
ตําแหนงงานปจจุบันและกลุมงานที่ปฏิบัติแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 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) การโอนกิจการการบริการสาธารณะจากรัฐหรือจากสวนกลางไปสูชุมชนที่ตั้งอยูใน
ทองถิ่น ดังนั้นการใหบริการประชาชน เปนนโยบายสําคัญของทุกรัฐบาลเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนรัฐจึง
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางระบบการบริหารและการบริการที่รวดเร็ว เสมอภาค เปนธรรม และสรางความพึงพอใจ
ใหแกประชาชนใหมากที่สุด รวมไปถึงการปรับบทบาทภารกิจ ขนาดของหนวยงาน การจัดโครงสรางสวนราชการให
สอดคลองกับภารกิจ การพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงาน การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐจึงเปน
เปาหมายสําคัญ
เทศบาลตํ า บล เป น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สํ า หรั บ เมื อ งขนาดเล็ ก การจั ด ตั้ ง โดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ถูกยกฐานะทองถิ่นขึ้นเปนเทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 การบริหาร
เทศบาลตําบลมีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง ทําหนาที่หัวหนาฝายบริหารและสภาเทศบาล เทศบาลตําบล
ประกอบดวยสมาชิก จํานวน 12 คน ทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ ภาระหนาที่ของเทศบาลตําบลคือรักษาความสงบเรียบรอย
และความสะอาด การสราง บํารุงถนน และทาเรือ การดับเพลิงและกูภัย การจัดการศึกษา การใหบริการสาธารณสุข
การสังคมสงเคราะห และการรักษาวัฒนธรรมอันดีในทองถิ่น
บทบาทและหนาที่ของเทศบาลตําบล นับวามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของคนใน
ชุมชนเปนอยางยิ่ง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามภารกิจของเทศบาลตําบลมีฝายบริหาร สภาเทศบาล เปน
ผูกําหนดนโยบายในการดําเนินงาน มีพนักงานเทศบาลเปนกลไกขับเคลื่อนการทํางาน ใหนโยบายของคณะผูบริหารเกิด
เปนรูปธรรม ไมวาจะเปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อการอยูดีกินดีของประชาชน เพื่อเปนแรงจูงใจในการสรางขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กระทรวงมหาดไทย จึงมีนโยบายการสรางแรงจูงใจใหแกขาราชการ/พนักงาน
สวนทองถิ่น เชน โบนัสประจําปใหแกขาราชการทุกคน
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนสิ่งที่มีผลตอการทํางานในเชิงบวก หากบุคคลมีความพึงพอใจตอการ
ทํางานมากยอมสงผลใหงานมีประสิทธิภาพ และกระตือรือรน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะเกิดขึ้นไดจะตองมี
แรงจู งใจในการปฏิ บัติ งานนั้ น ดว ย แรงจู งใจในการปฏิ บัติง านของบุ คคลในองค กรยอ มมีผ ลต อความสํ าเร็จ ของงาน
หากบุคลากรมีความกระตือรือรน ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรไมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จะสงผลให
บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานต่ํา งานไมมีคุณภาพ เกิดปญหายุงยากสําหรับผูบริหาร ทําใหเกิดการสูญเสียงบประมาณของ
องคกร ผลของความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนสวนหนึ่งที่มักจะแสดงออกมาในหลายรูปแบบ เชน ขาดงาน การ
ยาย และการออกจากงาน
ดวยเหตุผลดังที่กลาว ในฐานะที่ผูศึกษาเปนพนักงานเทศบาลตําบล มีความเกี่ยวของตอการดําเนินงานของ
เทศบาลตํา บลจึง มีความสนใจที่ ศึก ษาความพึง พอใจในการปฏิบัติง านของพนั กงานเทศบาล โดยนํา ผลที่ได รับ จาก
การศึกษาไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ สรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพื่อลดปญหาการโอน (ยาย) ของ
พนักงานเทศบาลตําบล ในอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และกอใหเกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีความ
แตกต า งกั น ตามลั ก ษณะของบุ ค คล เช น เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา สถานะภาพ ลั ก ษณะที่ พั ก อาศั ย ภู มิ ลํ า เนา
ประสบการณในตําแหนงงาน และกลุมงานที่ปฏิบัติหรือไม

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.สถานะภาพ
5.ที่พักอาศัย
6.ภูมิลําเนา
7.ประสบการณในตําแหนงงานปจจุบัน
8.กลุมงาน

ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของ
พนักงานเทศบาลตําบล
1.ดานการควบคุมบังคับบัญชา
2.ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
3.ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ
4.ความตองการในการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานเทศบาล
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สมมติฐานทางการวิจัย
ลักษณะของบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพ ที่พักอาศัย ภูมิลําเนา ประสบการณในตําแหนง
งานของพนักงานและกลุมงานที่ปฏิบัติ ของพนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองพะเยา, จังหวัดพะเยา มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ มุงศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลใน
เขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก พนักงานเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
จํานวน 9 แหง รวม 269 คน ดังนี้
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
เทศบาลตําบลบานต๊ํา
จํานวน 29 คน

วิธีการศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ประเภท ดังนี้
1.ขอมูลปฐมภูมิ ( Primary Data) โดยการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่รวบรวมจากพนักงานเทศบาล
ตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2.ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาและรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน หนังสือ
วารสาร บทความ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและการคนควาขอมูลผานทางระบบอินเตอรเน็ต
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยสอบถามความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แบงออกเปน 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามดานขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ โดยสอบถามสถานภาพ
ของพนัก งานเทศบาลตํ า บล จํ า แนกตามเพศ อายุ ระดั บ การศึ กษา สถานะภาพ ที่ พั ก อาศั ย ในป จ จุ บัน ภู มิลํ า เนา
ประสบการณในตําแหนงงานปจจุบัน กลุมงานที่ปฏิบัติ ปจจุบันพักอาศัยอยูกับใคร
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 3 ดาน ไดแก
1. ดานการควบคุมบังคับบัญชา
2. ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
3. ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ
ตอนที่ 3 สอบถามความตองการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลตําบล เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจในตําแหนงงานปจจุบัน

การเก็บรวมรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารวิทยานิพนธและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษาแลวนิยามสิ่งที่วัดทั้งที่เปนตัวแปรตน
และตัวแปรตาม
2. จัดทํารางแบบสอบถามโดยยึดตามวัตถุประสงค กรอบแนวคิดและขอบเขตของการวิจัย
3. สรางแบบสอบถามที่ประยุกตเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิจัยพิจารณาเพื่อตรวจความถูกตองและ
ครอบคลุมในเนื้อหาที่ตองการวิจัย และปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิจัย
4. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการคํานวณคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence : IOC)
5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญใหครอบคลุมเนื้อหา และอาจารยที่ปรึกษาตรวจ
ความถูกตองอีกครั้งกอนนําไปทดลองใช (Try Out)
6. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับพนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอ แมใจ จํานวน 30 คน เพื่อ
หาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูศึกษาเปนผูแจกแบบสอบถามเอง โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach)
7. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะที่ไดจากการทดลองใช พรอมจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับ
จริง เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
1. วิเคราะหขอมูล ดานขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ ( Frequency )
และหาคารอยละ( Percentage ) และนําขอมูลที่ไดมานําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
2. วิเคราะหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา จํานวน 3 ดาน แบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale ) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
นอยที่สุด โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย
กําหนดใชดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544 : 75) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด
เพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้วาความพึงพอใจของลักษณะของบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานะภาพ ที่พัก อาศัย ภูมิลํ าเนา ประสบการณในตําแหนง งานของพนั กงานและกลุมงานที่ปฏิ บัติ ของ
พนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันหรือไม
คาสถิติ t-test และ F-test จะถูกนํามาประยุกตใชในการศึกษาครั้งนี้

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
คาทีและการทดสอบคาเอฟ (t-test and F-test)

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา
ขอที่
1
2
3
4

องคประกอบที่ทาํ ใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของ
พนักงานเทศบาลตําบล
ดานการควบคุมบังคับบัญชา
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ
ความตองการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลตําบล
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(n=269)
S.D
X
4.02 0.68
3.90 0.66
3.84 0.66
4.14
0.65

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

จากตาราง พบวา พนักงานเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมือ งพะเยา จังหวั ดพะเยา มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.14 คือ ดานความตองการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เทศบาลตําบล ดานการควบคุมบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.02 ตามลําดับสวนพนักงานเทศบาลตําบล มีความ
พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.90 และอยางไรก็ตาม
ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.84
ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลบานใหม ในเขตอําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แยกตามลักษณะสวนบุคคล
ตัวแปรทีพ
่ ิจารณา
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานะภาพ
ที่พักอาศัยในปจจุบัน
ภูมิลําเนา
ประสบการณในตําแหนงงานปจจุบัน
กลุมงานที่ปฏิบัติ

ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ าน
t/F
Sig
-0.01
0.312
1.13
0.27
0.73
0.88
0.92
0.61
1.24
0.16
1.05
0.39
0.96
0.53
0.83
0.75

ผลการศึกษา
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง

ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา พนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรที่พิจารณากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลเปน
รายดาน ไดแก ดานการควบคุมบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ และดาน
ความตองในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลตําบล พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพ ที่พักอาศัย
ภูมิลําเนา ประสบการณในตําแหนงงานปจจุบัน และกลุมงานที่ปฏิบัติ แสดงใหเห็นวาพนักงานเทศบาลตําบลมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานระหวางตัวแปรที่พิจารณาแตกตางกันอยางไมมีมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจในตําแหนงงานปจจุบันของพนักงานเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอ
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แยกตามลักษณะของบุคคล
ตัวแปรที่พิจารณา
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา

ความพึงพอใจในตําแหนงงานปจจุบัน
t/F
Sig
-0.92
0.35
1.26
0.28
0.49
0.61
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ผลการศึกษา
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง

ตัวแปรที่พิจารณา
สถานะภาพ
ที่พักอาศัยในปจจุบัน
ภูมิลําเนา
ประสบการณในตําแหนงงานปจจุบัน
กลุมงานที่ปฏิบัติ

ความพึงพอใจในตําแหนงงานปจจุบัน
t/F
Sig
2.19
0.11
0.65
0.52
0.81
0.44
0.41
0.66
0.04
0.95

ผลการศึกษา
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง

ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา พนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรที่พิจารณากับความพึงพอใจในตําแหนงงานปจจุบันเปนรายดาน ไดแก ดานการ
ควบคุมบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ และดานความตองในการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานเทศบาลตําบล พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะภาพ ที่พักอาศัย ภูมิลําเนา ประสบการณใน
ตําแหนงงานปจจุบัน และกลุมงานที่ปฏิบัติ แสดงใหเห็นวาพนักงานเทศบาลตําบลมีความพึงพอใจในตําแหนงงานปจจุบัน
ระหวางตัวแปรที่พิจารณาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
ผลการศึกษา พบวา พนักงานเทศบาลตําบล มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ในดานความตองการในการ
พัฒ นาศัก ยภาพของพนั ก งานเทศบาลตํ า บล ในเรื่อ งของการพั ฒ นาประสิท ธิ ภ าพในตํ าแหน งงาน แสดงใหเห็ น ถึ ง
ความรูสึกพอใจในการพัฒนาศักยภาพ โดยองคกรมีการสงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมใหมีความรู เพิ่มทักษะ ใน
การปฏิบัติงานที่จะนําไปสูการพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สันติภพ วงศศิริ (2551) ได
ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท สยามกลาส
อินดัสทรี จํากัด พบวา พนักงานมีความพึงพอใจในดานความกาวหนาในระดับปานกลาง 4 รายการ ประกอบดวย พอใจ
กับงานปจจุบัน ไดรับการพิจารณาความดีความชอบโดยยึดหลักคุณธรรม งานที่ทําอยูขณะนี้จะทําใหมีเกียรติยศชื่อเสียง
มีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงหนาที่การงานที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
ดานการควบคุมบังคับบัญชา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ในเรื่องของผูบังคับบัญชาใหความสนิมสนมและ
เปนกันเอง แสดงเห็นถึง การปฏิบัติงานสวนใหญของบุคลากรมีการทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา มีการทํางานรวมกันเปน
ทีม ผูบังคับบัญชาเปนบุคคลสําคัญในการปฏิบัติงาน เพราะในการทํางานแตละครั้ง ถาบุคลากรมีความเต็มใจในการ
ทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา จะเกิดเขาใจซึ่งกันและกัน ชวยเหลือกัน และมีความรักใครสนิทสนม ยอมสงผลใหการทํางาน
แตละครั้งมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นทําใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ นพพล ชมภูคํา (2553) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอการลาออกโดยสมัครใจของแรงงานในจังหวัดเชียงใหม
พบว า ตั ว แปรที่ เ ป น สาเหตุ สํ า หรั บ การลาออกระดั บ องค ก าร คื อ บทบาทของผู บั ง คั บ บั ญ ชากั บ ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา
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ความสามารถในการบริหารของหัวหนางาน ดานการจัดคนใหเหมาะสมกับตําแหนงงาน ดานการไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงาน การไมไดรับความไววางใจ
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ในเรื่องของ ความมีน้ําใจและความ
ชวยเหลือของเพื่อนรวมงาน แสดงใหเห็นถึง เพื่อนรวมงานที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี การมีน้ําใจชวยเหลือกัน ยอมสงผลตอการ
ทํางานรวมกันในองคกรเกิดความสามัคคีเพื่อจะสงผลใหการทํางานรวมกันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ สาวิตรี อิ่มบูรณาประวัติ (2552) ไดศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอสซีบี
แคปปตอล เซอรวิส จํากัด พบวา พนักงานพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับปานกลาง คือ ไดรับการดูแลเอาใจใสจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดีและ
เมื่อเกิดปญหาไมวาเรื่องการทํางานหรือเรื่องสวนตัวทานสามารถปรึกษาและไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ในเรื่องความเหมาะสมในสิทธิการลา
พักผอน ลากิจ ลาปวย ลาคลอดบุตร และลาอุปสมบท แสดงใหเห็นถึง ความเหมาะสมกับสิทธิของบุคลากรในการลา
ตางๆ ยอมสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน สองคลองกับการศึกษาของ สันติภพ วงศศิริ (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง
แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จํากัด พบวา
พนักงานมีความพึงพอใจในดานความกาวหนาในระดับปานกลาง 4 รายการ ประกอบดวย พอใจกับงานปจจุบัน ไดรับการ
พิจารณาความดีความชอบโดยยึดหลักคุณธรรม งานที่ทําอยูขณะนี้จะทําใหมีเกียรติยศชื่อเสียง มีโอกาสไดเลื่อนตําแหนง
หนาที่การงานที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
ขอเสนอแนะ
จากระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตก็
พบวาองคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนอย คือ ดานการควบคุมบังคับบัญชา ในเรื่องผูบังคับบัญชา
สงเสริมในการพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในอาชีพ ผูบังคับบัญชาควรสงเสริมสนับสนุนจัดสงบุคลากรเขารวมการ
ฝกอบรม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในตําแหนงงานที่ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองคกรมีโอกาสพัฒนาตนเองให
มีความรู ทักษะ และประสบการณใหม เพื่อจะนําความรูความสามารถมาใชกับการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ในเรื่องเพื่อนรวมงานไมมีปญหาความขัดแยงในการทํางานรวมกัน มีความพึงพอใจอยู
ในระดับนอย ผูบังคับบัญชาควรจัดกิจกรรมใหพนักงานทุกคนทํางานประสานรวมกันเปนทีม การมีสวนรวมและเปด
โอกาสใหแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคดานความรู ความสามารถ เพื่อนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ในเรื่องความเหมาะสมในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
ผูบังคับบัญชาควรมีการประเมินผลการดําเนินงานในตําแหนงงาน มีความรูความสามารถ มีการพัฒนาตนเองสม่ําเสมอ
และการใหความรวมมือการทํากิจกรรมรวมกันของพนักงาน และความตองการในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เทศบาลตําบล ในเรื่องตองการใหมีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศนทั้งภายในและภายนอกเทศบาล มีความพึงพอใจอยูในระดับ
นอย เนื่องจากสภาพแวดลอมในที่ทํางานเปนเรื่องจําเปนที่จะตองมีการจัดตกแตงปรับปรุงใหสวยงาม กอใหเกิดความ
รมเย็น รมรื่น ใหกับพนักงานที่อยูและผูมาเยี่ยมเยือน เพื่อการพัฒนาสุนทรียภาพใหสวยงามเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
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1.ควรศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบล ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
โดยศึกษากับกลุมของพนักงานเทศบาลตําบลเพียงกลุมเดียว ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษากับกลุมผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นภายในองคกร
2.ควรศึกษาโดยหาความสัมพันธของตัวแปร เพื่อที่จะสามรถตอบไดวาตัวแปรไหนสําคัญมากกวากัน

กิตติกรรมประกาศ
การค น คว า อิ ส ระฉบั บ นี้ สํา เร็ จ ลุ ล ว งไปได ด ว ยความช ว ยเหลื อ และความกรุ ณ าเป น อย า งสู ง จาก
อาจารย ดร.ปยะพงษ แสงแกว อาจารยที่ปรึกษาที่ไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา พรอมทั้งตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ
อยางใกลชิดตั้งแตเริ่มการศึกษาคนควาจนเสร็จสมบูรณ จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข รองคณะบดีคณะวิทยาการและสารสารสนเทศ ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง
ผูชวยคณะบดีคณะวิทยาการและสารสารสนเทศ ดร.ธีระวัฒน เจริญราษฎร ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะในการตรวจสอบเครื่องมือการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้จนสมบูรณและมีคุณคา
ขอขอบพระคุณพนักงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหใน
การตอบแบบสอบถามทําใหไดขอมูลครบถวน ขอขอบคุณผูใกลชิดที่กรุณาชวยวิเคราะหและแปรผลขอมูล ใหกําลังใจ
และใหการสนับสนุนดวยดีเสมอมา และขอขอบคุณเพื่อน ๆ บัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจทุกทาน ที่ใหการชวยเหลือ
ดวยดีมาโดยตลอด
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาแดคุณบิดา
มารดา บูรพคณาจารยผูประสาทความรู ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานดังที่ไดกลาวมาขางตน ที่ทําใหการศึกษาคนควาครั้ง
นี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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บทคัดยอ
การศึกษา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มาใชบริการโรงแรมในเขตเทศบาล
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อนําไปสูการกําหนดทิศทางการพัฒนาบริการเปนการศึกษาเชิงปริมาณผสมผสานกับวิจัยเชิง
คุณภาพโดยมีกลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาใชบริการธุรกิจ โรงแรมในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา
ไดทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 250 ชุด และสัมภาษณกลุมนักทองเที่ยวจํานวน 15 คน การวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพคือการวิเคราะหเนื้อหา สรุปผลการศึกษา อธิบายไดดังนี้
บริบทเกี่ยวกับโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาพบวาโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยามี 26 แหง จํานวนทั้งหมด 1,000 หอง ราคาตั้งแต 250 – 2,500 บาท
กลุมตัวอยางที่มาใชบริการโรงแรมสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 59.60 อายุเฉลี่ย 26 – 35 ป รอยละ 34.00
สถานภาพสมรส รอยละ 75.60 อาชีพเปนลูกจางเอกชน/พนักงานบริษัท รอยละ 36.80
ขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางการทองเที่ยว กลุมตัวอยางสวนใหญเคยมาเยือนจังหวัดพะเยา คิดเปนรอยละ 74.00
สวนใหญเดินทางมาเที่ยวจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงคการทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 50.00 เดินทางมากลับกลุมเพื่อน
คิดเปนรอยละ 34.80 เดินทางมาโดยรถยนตสวนตัว คิดเปนรอยละ 54.40 เคยเขาพักในโรงแรมในเขตเทศบาลเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา โรงแรมเกทเวย คิดเปนรอยละ 24.83 สวนใหญไดจองหองพัก คิดเปนรอยละ 51.60 สวนใหญไดใช
ชองทางในการจองหองพักไมไดจอง คิดเปนรอยละ 48.40 ไดขอมูลที่พักจากญาติ/เพื่อนหรือคนรูจักแนะนํา คิดเปนรอย
ละ 59.60 และประสงคที่จะเลือกใชบริการโรงแรมอีกแนนอน คิดเปนรอยละ 76.80
ขอมูลคุณลักษณะความสําคัญตอการพัฒนาโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยรวมระดับ
ความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.34 เมื่อพิจารณาเปนรายดานที่ควรนํามาเปนทิศทางการพัฒนาบริการของโรงแรมเรียงลําดับ
ตามความสําคัญดังนี้
1

นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2
Graduate 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 : ben_com_science@hotmail.com
2
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1. ดานบุคลากรและการใหบริการ โดยรวมระดับความสําคัญมาก กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดของ

บุคลากรและการใหบริการ คือเรื่อง บุคลิกภาพ/การแตงกาย มีคาเฉลี่ย 3.80 รองลงมาตามลําดับไดแก การพูดจาสุภาพ
ออนนอม ความเปนมิตรของพนักงาน ความรวดเร็วในการบริการ
2. ความปลอดภัย/ความสะอาด โดยรวมระดับความสําคัญมาก กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดของ
ความปลอดภั ย /ความสะอาด คื อ เรื่ อ ง มี ก ารบริ ก ารยามรั ก ษาความ ปลอดภั ย ตลอด 24 ชั่ ว โมง มี ค า เฉลี่ ย 3.94
รองลงมาตามลําดับไดแก มีพนักงานของโรงแรมดูแลความสะดวกและความปลอดภัย 24 ชั่วโมง มีระบบกลองวงจร ปด
ทั้งภายในและภายนอกหองพัก หองพักมีความสะอาด มีระบบเตือนภัยและปองกันอัคคีภัยมีระบบเตือนภัยและ ปองกัน
อัคคีภัย มีตูเซฟเก็บของมีคาในหองพัก
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก โดยรวมระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.58 กลุมตัวอยางให
ความสําคัญมากที่สุดของสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน คือเรื่อง น้ําอุน มีคาเฉลี่ย 4.46 รองลงมาตามลําดับไดแก ระบบ
ปรับอากาศ เตียงนอน ที่นอน โทรทัศน/เคเบิ้ล/ยูบีซี อินเตอรเน็ต/wifiภายในหองพัก โตะทํางาน/โตะเขียน หนังสือ มี
บริการเครื่องเปาผม ในหอง อางอาบน้ําในหองพัก
4.ดานสถานที่ตั้งอยู โดยรวมอยูระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.52 ระดับความสําคัญการ ใหบริการดาน
สถานที่ตั้งอยูในระดับมากที่สุดคือ ใกลแหลงชุมชน ไดแก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 รองลงตามลําดับ ไดแก การคมนาคม
สะดวก ใกลแหลงธรรมชาติหรืออยูในแหลงธรรมชาติ และสถานที่ทองเที่ยว โดยบรรยากาศภายใหหองพักสามารถ
มองเห็นทิวทัศน ทั้งนี้จะเห็นวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญตอการอยูใกลสถานบันเทิงยามค่ําคืนในระดับนอยที่สุด
5.ดานราคา โดยรวมระดับความสําคัญมาก ตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดของราคา คือเรื่องของแสดงราคา
หองพักชัดเจน และกําหนดราคาอาหารชัดเจน มีคาเฉลี่ย 3.43 รองลงมาตามลําดับไดแก กําหนดคา Service Charge
กําหนดคาบริการเมื่อออกเกินเวลาไวชัดเจน ราคาหองพักมีหลายระดับ ราคาหองพักคุมคากับบริการ รับชําระคาบริการ
ดวยบัตรเครดิต
6.ดานการตกแตงสถานที่/ลักษณะอาคารของโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยรวม มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.12 เมื่อมองระดับความสําคัญระดับมากที่สุดคือสไตลโมเดิรน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 รองลงมา สไตล
ลานนา สไตลที่เนนความเปนธรรมชาติ 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
ในปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดเขามามีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคม เปนอยางมาก เนื่องจาก
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศไดนําเงินตราเขามาใชจายใน ประเทศเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ป โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การขยายโอกาสในดานอาชีพ ดานธุร กิจ บริก ารแก คนไทยจํา นวนมาก อุ ตสาหกรรมท องเที่ย วประกอบดว ยธุ รกิ จ
หลากหลายประเภททั้งธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรง และยังมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางออม ซึ่งรายไดจากอุตสาหกรรม ทองเที่ยว
จะกระจายออกไปสูหลายอาชีพและหลายทองที่ โดยเฉพาะในแหลงทองเที่ยวที่มีรายได จากการทองเที่ยวทําใหเกิดการ
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจมีการลงทุนหรือขยายกิจการอันเปนผลใหมี การจางงานเพิ่มขึ้น (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,
2556 ระบบออนไลน)
ธุรกิจการทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดพะเยา คือ ธุรกิจที่พักโรงแรมเปนสถานที่พักนับเปนสิ่งสําคัญสําหรับการ
ทองเที่ยว และในจังหวัดพะเยาจัดไดวามีที่พักหลากหลายระดับหลายราคาที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวไดทุกความ
ตองการ ซึ่งแตละแหงตางมีเอกลักษณเฉพาะตัว ดวยรูปแบบการออกแบบและรูปแบบการใหบริการระดับมาตรฐานตั้งแต
หนึ่งดาวไปจนถึงหาดาวซึ่งมีใหนักทองเที่ยวเลื อกที่แตกตางกันออกไป ในขณะที่แนวโนมทางการทองเที่ยวของจังหวัด
พะเยาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเปดประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกลนี้ถือเปนโอกาสที่ธุรกิจที่พักโรงแรมของจังหวัด
พะเยาจะรองรับผูมาเยือนจํานวนมาก โดยเฉพาะโรงแรมที่มีอยูในเขตเทศบาลเมืองพะเยาถือเปนภาคธุรกิจที่รองรับ
นักทองเที่ยวที่สําคัญ
อยางไรก็ตามการใหบริการหรือการตอบสนองความตองการใหกับนักทองเที่ยวที่มาใชบริการในโรงแรมนั้นอาจ
พบขอรองเรียนหลายประการ แมวาโรงแรมจะพยายามใหบริการอยางดีที่สุดแลว ดังทีส่ ํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
พะเยา (2556,ระบบออนไลน) ไดสรุปวา สิ่งที่นักทองเที่ยวเขามารองเรียนโรงแรมตอสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา คือ
พนักงานบริการไมดีพูดจาไมสุภาพ พนักงานใหบริการโรงแรมไมประทับใจนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการโรงแรมในเขต
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เทศบาลเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทําใหนักทองเที่ยวมองวาจังหวัดพะเยานอกจากไมมีสถานที่ทองเที่ยวที่
นาสนใจและโรงแรมไมไดมาตรฐานทําใหจังหวัดพะเยาเปนเพียงทางผานในการทองเที่ยวเทานั้น ดังนั้นเพื่อใหโรงแรมไดมี
แนวทางในการพั ฒ นาด า นบริ ก าร การศึ ก ษาถึ ง บริ บ ทแวดล อ มเกี่ ย วกั บ โรงแรม และการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของ
นักทองเที่ยวที่มาใชบริการ จนกระทั่งเปนขอมูลที่นําไปสูการกําหนดแนวทางการพัฒนาดานบริการสูความเปนเลิศของ
โรงแรม ถือเปนงานวิจัยที่มีความสําคัญซึ่งตอการพัฒนาบริการและเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวภายในจังหวัดพะเยา อาทิ
เชน พนักงานใหบริการสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส เปนมิตรกับลูกคาที่เขามาใชบริการโรงแรม และใหความสําคัญกับลูกคาเพื่อ
ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาใชบริการโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยาตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา

1. เพื่อศึกษาบริบทเกี่ยวกับโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอการพัฒนาดานบริการของโรงแรมชั้นเขตเทศบาลเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา
3. เพื่อเสนอทิศทางการพัฒนาดานบริการของธุรกิจโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
บริบทเกี่ยวกับโรงแรมในในเขต
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ไดแก
- จํานวนโรงแรม

แนวทางการพัฒ นาธุ ร กิจ โรงแรมในเขต
เทศบาลเมืองพะยา จังหวัดพะเยา
- ดานสถานที่ตั้ง

- ประเภทหองพัก , จํานวน
หอง,ราคา
- นโยบายโรงแรม

- ด า นการตกแต ง สถานที่ /ลั ก ษณะ

- การบริหารจัดการโรงแรม

อาคาร
- ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
- ดานราคา

ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มา
ใชบริการโรงแรมในเขตเทศบาล
เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
- ปจจัยสวนบุคคล
-

ลักษณะการทํางาน

-

ความคิดเห็นตอการพัฒนา
โรงแรม

- ดานบุคคลากรและการใหบริการ
- ด า นคว ามปลอดภั ย แล ะควา ม
สะอาด
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วิธีวิทยาการวิจัย
ผูวิจัยได ทําการวิ จัยเชิง คุณภาพผสมผสานกับการวิจัยเชิ งปริมาณโดยมีก ารศึกษาขอมูลเกี่ยวกับบริบทของ
โรงแรมในเขเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยวิธีการวิจัยเชิงเอกสารเก็ยรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดแ ก สํ านัก งานพาณิ ชยจั งหวั ดพะเยา สํ านัก งานทองเที่ย วและกีฬ าจัง หวัด พะเยาและเทศบาลเมือ งพะเยา สํา หรั บ
การศึกษาเชิงปริมาณผูวิจัยไดใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาใชบริการธุรกิจ
โรงแรมในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมแบบบังเอิญ (Accidental Selection)
จนกระทั่งไดกลุมตัวอยาง จํานวน 250 คน การกําหนดกลุมตัวอยางไดใชจํานวน หองพักของแตละโรงแรมเปนเกณฑดังนี้
ที่
โรงแรม
จํานวนหอง
จํานวนกลุมตัวอยาง
108
50
1. โรงแรมเกทยเวย
2.

โรงแรมพะเยานอรทเทริ์นแลค

80

50

3.

โรงแรมภูทองเพลส

79

50

4.

โรงแรมเค.เอ็ม

75

50

5.

โรงแรมวินโฮเทล

60

50

402

250

รวม

ทั้งนี้ในการกําหนดขอบเขตของพื้นที่ศึกษาหรือโรงแรมที่ทําการเก็บขอมูลผูวิจัยมีเกณฑในการคัดเลือก 5 โรงแรม
นี้ เนื่องจากมีความเหมาะสมตามเกณฑที่ตั้งไว กลาวคือเปนโรงแรมขนาดใหญตั้งแต 40 หองขึ้นไป มีมาราฐานสากลใน
ทุกๆ ดาน คือดานราคาหองพัก หองอาหาร การบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ รวมทั้งมีราคาหองไมต่ํากวา
500 บาทตอคืน โดยมีที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งมีจํานวน 5 แหง ไดแก โรงแรมเกทเวย โรงแรมพะเยานอรท
เทริ์นแลค โรงแรมภูทองเพลส โรงแรมเค.เอ็ม และโรงแรมวินโฮเทล
ทําการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณกับนักทองเที่ยวจํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของ
การศึกษาครั้งนี้ คือใชแบบสอบถามแบบปลายปด (Closed end questionnaire) และแบบสอบถามแบบปลายเปด (Opened
end questionnaire) และดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยประมวลผลที่ไดจากแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของ ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ
อายุ การศึกษา อาชีพ รายได
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามแบบประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) สอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่ใชบริการธุรกิจโรงแรม ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดานความสะดวกสบาย ดานอัตรา
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คาหองพัก ดานสภาพหองพัก ดานการตอนรับของพนักงาน และดานระบบความปลอดภัย ลักษณะแบบสอบเปนมาตร
สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) การแปลผลคาคะแนน
1.00 – 1.80
หมายถึง นอยที่สุด
1.81 – 2.60
หมายถึง นอย
2.61 – 3.40
หมายถึง ปานกลาง
3.41 – 4.20
หมายถึง มาก
4.21 – 5.00
หมายถึง มากที่สุด
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
2. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ โดยผูสัมภาษณอานคําถามใหฟงและบันทึก
คําตอบ เปนการสัมภาษณแบบบันทึกขอมูล

ผลการศึกษา
ผลการศึกษา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการบริการสูความเปนเลิศของโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา สามารถสรุปของการศึกษาตามวัตถุประสงค ดังนี้
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ 1 บริบทเกี่ยวกับโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาพบวา ได
ดังนี้พบวาโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยามี 26 แหง จํานวนทั้งหมด 1,000 หอง
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ 2
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย 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 คิดเปนรอยละ 36.80
2. ขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางการทองเที่ยว กลุมตัวอยางสวนใหญเคยมาเยือนจังหวัดพะเยา จํานวน 185 คน
คิดเปนรอยละ 74.00 สวนใหญเดินทางมาเที่ยวจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงคการทองเที่ยว จํานวน 125 คน คิดเปน
รอยละ 50.00 เดินทางมากลับกลุมเพื่อน จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 34.80 เดินทางมาโดยรถยนตสวนตัว จํานวน
136 คน คิดเปนรอยละ 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 ไดขอมูลที่พักจากญาติ/เพื่อนหรือคนรูจักแนะนํา จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 59.60 และประสงคที่จะเลือกใช
บริการโรงแรมอีกแนนอน จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 76.80
3. ขอมูลคุณลักษณะความสําคัญตอการพัฒนาโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยรวม
ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.34 เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา
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3.1 ดานสถานที่ตั้งอยู ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.52 เมื่อพิจารณารายขอโดย
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 และอยูใกลสถานบันเทิงยามค่ําคืน ระดับความสําคัญนอยที่สุด คาเฉลี่ย 0.76 ตามลําดับ
3.2 ดานการตกแตงสถานที่/ลักษณะอาคารของโรงแรม ในภาพรวม ระดับความตองการนอย คาเฉลี่ย
2.12 เมื่อพิจารณารายขอโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สไตลโมเดิรน ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย
3.67 รองลงมาไดแก สไตลลานนา ระดับความสําคัญนอย คาเฉลี่ย 2.25 สไตลบูติด ระดับความสําคัญนอย คาเฉลี่ย
2.00 สไตลที่เนนความเปนธรรมชาติ ระดับความสําคัญนอย คาเฉลี่ย 2.00 และนอยที่สุดคือ สไตลโมร็อคโค ระดับ
ความสําคัญนอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.42 สไตลบาหลี ระดับความสําคัญนอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.39 ตามลําดับ
3.3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก ในภาพรวมระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.58 กลุม
เมื่อพิจารณารายขอโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ น้ําอุน ระดับความสําคัญมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.46
ระบบปรับอากาศ ระดับความสําคัญมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.38 เตียงนอน ที่นอน ระดับความสําคัญมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.34
โทรทัศน/เคเบิ้ล/ยูบีซี ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 4.05 อินเตอรเน็ต/wifi ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.98
โตะทํางาน/โตะเขียนหนังสือ ระดับความสําคัญปานกลาง คาเฉลี่ย 3.37 มีบริการเครื่องเปาผมในหอง ระดับความสําคัญ
นอย คาเฉลี่ย 2.22 และอางอาบน้ําในหองพัก ระดับความสําคัญนอย คาเฉลี่ย 1.90 ตามลําดับ
3.4 ดานราคา ในภาพรวมรวมระดับความตองการปานกลาง คาเฉลี่ย 3.38 เมื่อพิจารณารายขอโดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ แสดงราคาหองพักชัดเจน ระดับความสําคัญปานกลาง คาเฉลี่ย 3.43 กําหนด
ราคาอาหารชัดเจน ระดับความสําคัญปานกลาง คาเฉลี่ ย 3.43 กําหนดคา Service Charge อยางชัดเจน ระดั บ
ความสําคัญปานกลาง คาเฉลี่ย 3.40 กําหนดราคาเมื่อออกเกินเวลาไวชัดเจน ระดับความสําคัญปานกลาง คาเฉลี่ย 3.35
ราคาหองพักมีหลายระดับ ระดับความสําคัญปานหกลาง คาเฉลี่ย 3.36 ราคาหองพักคุมคากับบริการ ระดับความสําคัญ
ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.35 และนอยที่สุดคือ การรับชําระคาบริการดวยบัตรเครดิต ระดับความสําคัญปานกลาง คาเฉลี่ย
3.30 ตามลําดับ
3.5 ดานบุคลากรและการใหบริการ ในภาพรวมระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.76 เมื่อพิจารณา
รายขอโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ บุคลิกภาพ/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
โดยเรี ย งลํ า ดั บ ค า เฉลี่ ย จากมากไปหาน อ ยคื อ มี ก ารบริ ก ารด า นยามรั ก ษาความปลอดภั ย ตลอด 24 ชั่ ว โมง ระดั บ
ความสํ า คั ญ มาก ค า เฉลี่ ย 3.94 มี พ นั ก งานของโรงแรมดู แ ลความสะดวกและความปลอดภั ย 24 ชั่ ว โมง ระดั บ
ความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.93 มีระบบกลองวงจรปดทั้งภายในและภายนอกหองพัก ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย
3.93 มีระบบเตือนภัยและปองกันอัคคีภัย ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.83 และนอยที่สุดคือ มีตูเซฟเก็บของมีคาใน
หองพัก ระดับความสําคัญนอย คาเฉลี่ย 2.57 ตามลําดับ
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ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ 3
ทิศทางการพัฒนาโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อใหมีการบริการที่เปนเลิศ สรุปไดวา
ควรมีการพัฒนา ในดานตางๆ ตอไปนี้
1. ดานสถานที่ตั้งอยู ควรมีที่ตั้ง ใกลแหลงชุมชน และควรปรับปรุงเรื่องบรรยากาศภายในหองพักสามารถ
มองเห็นทิวทัศน
2. ดานการตกแตงสถานที่/ลักษณะอาคารของโรงแรม ควรตกแตงในสไตลโมเดิรน
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก ควร มีเครื่องทําน้ําอุน ระดับความสําคัญมากที่สุด รองลงมา
ตามลําดับไดแก ระบบปรับอากาศ เตียงนอน ที่นอน โทรทัศน/เคเบิ้ล/ยูบีซี อินเตอรเน็ต/wifi ภายในหองพัก โตะ
ทํางาน/โตะเขียนหนังสือ มีบริการเครื่องเปาผมในหอง อางอาบน้ําในหองพัก
4. ดานราคา ควรแสดงราคาหองพักและกําหนดราคาอาหารอยางชัดเจน รองลงมาตามลําดับไดแก
กําหนดคา Service Charge อยางชัดเจน กําหนดคาบริการเมื่อออกเกินเวลาไวชัดเจน ราคาหองพักมีหลายระดับ ราคา
หองพักคุมคากับ บริการรับชําระคาบริการดวยบัตรเครดิต
5. ดานบุคลากรและการใหบริการ ควรมีบุคลิกภาพ/การแตงกาย ระดับความสําคัญมากที่สุด รองลงมา
ไดแก การพูดจาสุภาพออนนอม ความเปนมิตรของพนักงาน ความรวดเร็วในการบริการ
6. ความปลอดภัย/ความสะอาด ควร มีการบริการดานยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ระดับ
ความสําคัญมากที่สุด รองลงมาไดแก มีพนักงานของโรงแรมดูแลความสะดวกและความปลอดภัย 24 ชั่วโมง มีระบบ
กลองวงจรปดทั้งภายในและภายนอกหองพัก หองพักมีความสะอาด มีระบบเตือนภัยและปองกันอัคคีภัย มีตูเซฟเก็บ
ของมีคาในหองพัก

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึกษา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการบริการสูความเปนเลิศของโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ดานสถานที่ตั้งอยู กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง ใกลแหลงชุมชน ระดับความสําคัญมาก
สอดคลองกับการศึกษาของ สิรินาถ ตันตราพล (2546) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรม
แหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม” พบวา เพศหญิงใหความสําคัญเรื่องทําเลที่ตั้งมาเปนอันดับแรก รองลงมาเปนคุณภาพ
หองพัก ราคา และคุณภาพบริการ ตามลําดับ
2. ดานการตกแตงสถานที่/ลักษณะอาคารของโรงแรม กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง สไตลโม
เดิรน ระดับความสําคัญมาก สอดคลองกับการศึกษาของ ของ ภาวิณี เต็มดี (2553) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมกลุม Boutique Hotel ของนักทองเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม” พบวา กลุมผูใชบริการโรงแรม
กลุม Boutique Hotel เปนกลุมที่รักอิสระ และตองการหาความแปลกใหมในการพักผอน มีเอกลักษณสวนตัวที่โดดเดนไม
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เหมือนใคร ปจจัยดานตัวผลิตภัณฑ หรือโรงแรมที่มีเอกลักณโดดเดน แปลกตา ตรงกับสไตลการทองเที่ยวของตน จึงเปน
ปจจัยหลักในการตัดสินใจเขาพักโรงแรมกลุม Boutique
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดของสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในหองพัก คือเรื่อง มีเครื่องทําน้ําอุน ระดับความสําคัญมากที่สุด และดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงแรม
กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง มีลานจอดรถ ระดับความสําคัญมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ (ภา
วิณี เต็มดี, 2553) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมกลุม Boutique Hotel ของ
นักทองเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม” พบวา ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานก็เปนปจจัยสําคัญอีกสวนหนึ่ง ไมวาจะเปน
อุปกรณอํานวยความสะดวกในหองพัก หองอาหาร สถานที่จอดรถ สระวายน้ํา และอินเตอรเน็ต สวนสุดทายที่เปนตัว
เสริมก็คือสวนของการบริหารจัดการซึ่งตองดูในเรื่องของความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ใหบรรยากาศแบบการ
พักผอนอยางแทจริง
4.ดานราคา กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง แสดงราคาหองพักชัดเจน และกําหนดราคาอาหาร
ชัดเจน ระดับความสําคัญปานกลาง สอดคลองกับผลการศึกษาของ (จุรียพร ศักดิ์สุริยา, 2556) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา พบวา ปจ จัย ทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา เปนเรื่อง ราคาหองพัก
และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ (ธาวินี โชติวรรณกุล ,2550) เรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
การเลือกเขาพักในโรงแรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปจจัยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการมาก
ที่สุด คือราคาหองพักที่เหมาะสม และสอดคลองกับผลการศึกษา (ของ สิรินาถ ตันตราพล ,2546) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม” พบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเลือกใชบริการอันดับหนึ่งคือราคาหองพัก รองลงมาคือทําเลที่ตั้ง คุณภาพหองพักและคุณภาพการบริการ
ตามลําดับ
5. ดานบุคลากรและการใหบริการ กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง บุคลิกภาพ/การแตงกาย
ระดับความสําคัญมาก สอดคลองกับการศึกษาของ (อรุณี ปญญามูลวงษา, 2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความ
ตองการของนักทองเที่ยวใน การใชบริการที่พักตากอากาศในอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ผลการศึกษาพบวา
นักทองเที่ยว สวนใหญตองการพนักงานที่มีความสุภาพ มีความเปนกันเองมากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ สามารถ
ไววางใจได เขาใจลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคา บริการลูกคาไดทันใจ และมีความรู ความเขาใจในการใชภาษา
ตามลําดับ และยัง สอดคลองกับแนวความคิดของ (Kotler, 2000, p.15) กลาววา “ขั้นตอนการใหบริการ (Process)
กระบวนการที่ใหบริการแกลูกคาตองไมยุงยากซับซอนระบบการใหบริการตองมีความทันสมัย รวดเร็ว ไมลาชา ซึ่งจะ
สงผลทําใหลูกคาไดรับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว และพนักงานขายก็สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ”
6. ดานความปลอดภัย/ความสะอาด กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง มีการบริการดานยามรักษา
ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ระดับความสําคัญมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ (ขวัญหทัย สุขสมณะ, 2545) ได
ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงราย” พบวา ปจจัยที่
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นักทองเที่ยวใหความสําคัญมากที่สุดคือปจจัยดานสถานที่ ไดแก การมีพนักงานบริการ 24 ชั่วโมง การมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยในทรัพยสิน
ขอเสนอแนะ
จากการศึ กษา เรื่ อง ทิศทางการพั ฒนาการบริการสูค วามเปน เลิศของโรงแรมในเขตเทศบาลเมื องพะเยา
จังหวัดพะเยา มีขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะดานการจัดการ
ผูบริหารโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ควรมีการพัฒนาดา นบริการ สูความเปนเลิ ศ โดยพั ฒนาจาก
ประเด็นตางๆเหลานี้ ไดแก
1. ดานสถานที่ตั้งอยู จากการศึกษาผูประกอบการโรงแรมทั้ง 5 แหงตั้งอยูบริเวณใกลแหลงชุมชน อยูแลวทั้งนี้
การเลือกเขาพักจะขึ้นอยูที่ดุลพินิจของลูกคา
2. ดานการตกแตงสถานที่/ลักษณะอาคารของโรงแรม ควรมีการปรับปรุงตกแตงโรงแรม และบริเวณรอบๆ ให
มีความสวยงาม เปนเอกลักษณ ทําสมัยอยูเสมอ เชน ทาสีใหม จัดสวน
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก ควรมีการเพิ่มบริการพิเศษเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคา
ตามสมัยนิยม เชน อินเตอรเน็ตไวไฟภายในหองพัก สปา รวมถึงการรักษาความปลอดภัยตองทั่วถึง เพียงพอ
4. ดานราคา ควรตั้งราคาใหเหมาะสมกับหองพัก หรือบริการ อีกทั้งอาจจะเพิ่มชองทางในการชําระเงินเชน
การใชบัตรเครดิต หรือบริการจองลวงหนา เปนตน
5. ดานบุคลากรและการใหบริการ ควรมีการอบรมการใหบริการอยางตอเนื่องใหแกบุคลากรเพื่อใหเกิดการ
สรางจิตสํานึก ในความตั้งใจการใหบริการ การพูดจาติดตอสื่อสารกับลูกคาอยางเปนกันเอง
6. ดานความปลอดภัย/ความสะอาด ควรจัดใหมีจัดสถานที่ใหดูสะอาดเรียบรอย ปรับปรุงเรื่องแสงสวางให
เพียงพอ หากทําเลที่ตั้งไกลแหลงชุมชน ควรมีรานอาหาร หรือรานสะดวกซื้อเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคา
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยควรจะมีการศึกษานักทองเที่ยวชาวตางชาติดวย

กิตติกรรมประกาศ
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอขอบคุณ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี อาจารยที่ปรึกษาในการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1.เพื่อศึกษาความตองการของผูใชบริการโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 2. เพื่อเสนอแนวทางการจัดการดานการตลาดของโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยเปน
งานวิจัยเชิงปริมาณผสมผสานกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ไดทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมประชากร คือ
นักทองเที่ยว จํานวน 110 คน ไดแบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 83 ชุด คิดเปนรอยละ 75.45 และการสัมภาษณ ประชุม
กลุมยอยกับคณะกรรมการโฮมสเตยจากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 54.22 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอย
ละ 65.06 สถานภาพโสด สถานภาพโสด รอยละ 48.19 อาชีพบริษัทเอกชน รอยละ 29.92 การรับทราบขอมูล โฮมส
เตยบานโซจากญาติพี่นอง เพื่อน คิดเปนรอยละ 68.67 มีภูมิลําเนาสวนใหญอยูในภาคเหนือตอนบน คิดเปนรอยละ 97.6
ระดับความตองการของผูใชบริการโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยรวมระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย
3.92 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยมีการวิเคราะหผลรวมกับการสัมภาษณและประชุมกลุมยอยกับคณะกรรมการโฮมส
เตยบานโซพบวาควรมีการพัฒนาดานการตลาดทั้ง 7 ดาน โดยเรียงลําดับดังนี้
1.ดานกระบวนการการใหบริการ (Process) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คา เฉลี่ย 4.05 ราคาที่
เหมาะสมสําหรับการเขาพักโฮมสเตย ตอคน ตอคืน ควรจะเปนราคา 501 – 1,000 บาท เมื่อพิจารณารายขอ รองลงมา คือ
มีกาแจงราคาและคาธรรมเนียมตางๆ อยางชัดเจน มีกฎกติกา ระเบียบการเขาพักโฮมสเตย และมีระบบการจองและการ
ลงทะเบียน
2. ดานราคา (Price) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.02 เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย คือ ควรมีราคาที่แสดงอยางชัดเจน รองลงมา ไดแก ควรมีบริการที่พักทั้งรายบุคคลและรายหอง และ
ใหบริการที่พักราคายืดหยุนตอรองได (ตามความเหมาะสม) ตามลําดับ
1

นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

2

1

Graduate 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 : dr.luethaipat@gmail.com
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3. ดานบุคคลหรือพนักงาน (People) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.02 เมื่อพิจารณา
รายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ การตอนรับและเปนมิตร เปนกันเอง รองลงมา ไดแก มีจิตบริการ ชวยเหลือ
มีน้ําใจ และบุคลิกภาพดี มีความสุภาพ ออนนอม ตามลําดับ
4. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.99
เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ผูประกอบการควรไดรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจที่พัก
แรมแบบโฮมสเตย รองลงมา ไดแก ความสะดวกในการเดินทางมายังโฮมสเตย และมีปายบอกทางอยางชัดเจน ตามลําดับ
5. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.98 เมื่อพิจารณา
รายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธผานเว็บไซต รองลงมา ไดแก ควรมี
เอกสาร สิ่งพิมพแนะนําโฮมสเตย และควรมีปายประชาสัมพันธโฮมเสตยตามสถานที่ทองเที่ยว ตามลําดับ
6. ดานบริการ (Product) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.07 เมื่อพิจารณารายขอ โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ อาหารและเครื่องดื่มสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ รองลงมา ไดแก ความสะอาด
สวยงาม และสะดวกสบาย และมีมุมพักผอนที่สงบ ภายในบานหรือบริเวณโดยรอบสามารถนั่งเลนและมีบรรยากาศผอน
คลาย และที่พักแบงปนที่นอน หรือหองนอนอยางเปนสัดสวน และกิจกรรมการทองเที่ยวที่ตองการคือ การชื่นชม
บรรยากาศ ทัศนียภาพ/ จุดชมวิว ระดับความสําคัญมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 รองลงมาคือ การถายรูป และการเยี่ยม
ชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑชุมชน /ของที่ระลึก ตามลําดับ
7. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.62 เมื่อพิจารณาราย
ขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 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
การทองเที่ยวที่เรียกวา โฮมสเตย (Home Stay) เปนรูปแบบการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ (Conservation Tourism) ที่มองเห็นวาชุมชนหรือคนในทองถิ่นเปนเจาของทรัพยากรการทองเที่ยว ไมวาจะเปน
น้ําตก ภูเขา วัฒนธรรมทองถิ่น และวิถีชีวิต ชุมชนควรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ และจัดการทรัพยากรเพื่อความ
ยั่งยืนของชุมชน และสงเสริมใหทองเที่ยวเปนรายไดเสริมของชุมชน คือไมไดทําทองเที่ยวเปนอาชีพหลัก นักทองเที่ยวไมมา
คนในชุมชนก็ยังมีอาชีพ และทํามาหากินตามปกติ แตครั้นมีนักทองเที่ยวหรือแขกมาเยี่ยมเยือน ชุมชนก็สามารถตอนรับ
และใหบริการแกแขกหรือนักทองเที่ยวได ขณะนี้ไดรับการสนองตอบจากชุมชนอยางกวางขวาง หลักการโฮมสเตยเปนบาน
หลังเดิมที่เพิ่มเครื่องนอนหมอนมุง ถวยโถโอชาม และความสะอาด พฤติกรรมเจาบานเคยเปนชาวสวน ชาวไร ชาวนา
เก็บผักผลไมขาย ก็ใหเปนอยางนั้นตอไป เพิ่มเติมความสดใสดวยการชวนเชิญญาติผูมาเยี่ยมเยือนรวมทํากิจกรรมที่ทําอยู
ดวย เลาเรื่องราวชีวิตความเปนอยูหรือหมูบานใหผูมาเยือนไดรับรูและจดจํา จะกินตองชวยกันหาและทํา จะอยูตองชวยกัน
ปูและเก็บเครื่องนอน ในปจจุบันการทองเที่ยวในชุมชน ไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้น จากนักทองเที่ยวกลุมหลัก (Main
Stream) ทั้งในและตางประเทศ โดยมีรูปแบบการทองเที่ยวที่พักสัมผัสวิถีชีวิตชนบทไทย (Home Stay & Village Visit) ถือ
เปนรูปแบบการทองเที่ยวที่สําคัญ
“บานโซ” เปนหมูบานหนึ่งที่มีศักยภาพทางการทองเที่ยวของจังหวัดพะเยา ตามประวัติชุมชนและหมูบาน
เมื่อกอนบริเวณบานโซเปนชุมชนมากอน เพราะพบซากโบราณสถานและวัตถุเปนวัดเกามีพระพุทธรูปเกาอยูจํานวนมาก
แตไมทราบวาอยูในสมัยใด มี ผูเฒาผูแ กเลาวามี ราษฎรบา นแมใสมาพักแรมเลี้ยงวัวในบริเวณริม หวยโซ ต อมาไดทํา
การเกษตร คือ การทํานาทําไรในบริเวณใกลที่เลี้ยงวัว เพราะมีสภาพอุดมสมบูรณ เหมาะแกการเพาะปลูก ดวยเหตุนี้จึงมี
ราษฎรมาพักแรมเลี้ยงวัวมากขึ้น และทําการเกษตรมากขึ้น หลายหลังคาจึงเกิดเปนหมูบานเล็กๆ แลวไดตั้งชื่อหมูบานนี้
ตามชื่อของลําหวยโซ มีชื่อวา “บานโซ”
ปจจุบัน “บานโซ” มีการใหบริการที่พักแรมแบบโฮมสเตยและในปที่ผานมาก็ไดใหบริการแก ผูปกครอง ญาติ
ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่มาเยี่ยมเยือนบุตรหลานโดยเฉพาะในชวงวันสําคัญ เชน วันรับปริญญา และวันรายงานตัว
หรือสงนิสิตชั้นปที่ 1 เขาหอพักเปนจํานวนมาก แตโฮมสเตยบานโซก็ยังไมเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยวมากเทาใดนักทั้งที่เปน
สถานที่พักผอนที่อยูใกลกับมหาวิทยาลัยและแหลงชุมชน การเดินทางสะดวกรวมทั้งมีจุดดึงดูดใจทางการทองเที่ยวและ
เปนแหลงเรียนรูในดานการเกษตร การจัดการสิ่งแวดลอมที่นาสนใจมากมาย การศึกษาเรื่อง “แนวทางการจัดการดาน
การตลาดของโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา” ถือเปนงานวิจัยที่สําคัญในการกําหนดทิศทางดานการตลาดที่
จะนํามาใชในการจัดการโฮมสเตย เพื่อใหเปนที่รูจักและเปนที่นิยมแกผูมาเยือนในจังหวัดพะเยา และชวยในการพัฒนาดาน
การทองเที่ยวของชุมชนใหมีความยั่งยืนสืบไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความตองการของผูใชบริการโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. เพื่อเสนอแนวทางการจัดการดานการตลาดของโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
แนวทางการจัดการดานการตลาดของ
โฮมสเตย หมูบ านโซ อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา (7 Ps)

ความตองการของกลุมเปาหมายที่มาใช
บริการของโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา

-

ผลิตภัณฑ (Product)
ราคา (Price)
ชองทางการจัดจําหนาย (Place)
การสงเสริมทางการตลาด
(Promotion)
- บุคคลหรือพนักงาน (People)
- ลักษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence and Presentation )
- กระบวนการ (Process)

- ปจจัยสวนบุคคล
- ความตองการดานบริการและ
การตลาด
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ โฮมสเตย
บานโซ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
- ความคิดเห็นของคณะกรรมการโฮมสเตยตอการพัฒนาบริการและ
การตลาด (การสัมภาษณ)

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการศึกษาแนวทางการจัดการดานการตลาดธุรกิจโฮมสเตย หมูบานโซ อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุงเนนถึงความ
ตองการของผูใชบริการดานโฮมสเตยในหมูบานโซ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา และทราบถึง แนวทางการจัดการดาน
การตลาดธุรกิจโฮมสเตยอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา กลุมประชากรที่ศึกษา คือ กลุมที่ 1 คณะกรรมการโฮมสเตยบานโซ
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา กลุมที่ 2 นักทองเที่ยว (Casual Informant) จํานวน 110 คน ที่สามารถเก็บสถิติจากจํานวนผู
ที่มาพักโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาในปที่ 2556 ที่ผานมาโดยอางอิงจากตารางของ Krejcie และ Morgan
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความตองการการใหบริการดานที่พักอาศัย อาหาร วัฒนธรรม แหลงทองเที่ยว ผลิตภัณฑ และ
การประชาสัมพันธในหมูบานวัฒนธรรม (โฮมสเตย)
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลของการวิจัย คือ
1.แบบสอบถาม โดยจําแนกเนื้อหาออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน
สวนที่ 2 ความตองการของผูใชบริการโฮมสเตย ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
(Rating Scale) การแปลผลคาคะแนน
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1.00 – 1.80
หมายถึง
นอยที่สุด
1.81 – 2.60
หมายถึง
นอย
2.61 – 3.40
หมายถึง
ปานกลาง
3.41 – 4.20
หมายถึง
มาก
4.21 – 5.00
หมายถึง
มากที่สุด
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆหรือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดการโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2.แบบสัมภาษณและการประชุมกลุมยอยกับคณะกรรมการโฮมสเตยเพื่อเสนอทางแนวทางการจัดการดาน
การตลาดของโฮมสเตย หมูบานโซ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา รวมกัน
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม SPSS for Windows เพื่อวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ สถิติรอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
1. อธิบายขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล โดยใชการหาคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)
ในการวิเคราะหขอมูล
2. อธิบายขอมูลความตองการในการใชบริการโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาของนักทองเที่ยว
โดยใชการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:S.D.) ในการวิเคราะหขอมูล

ผลการศึกษา
ผลการศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดการดานการตลาดของโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา สามารถ
สรุปผลการศึกษาโดยจําแนกตามวัตถุประสงค ไดดังนี้
ก. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ 1 เพื่อศึกษาความตองการของผูใชบริการโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง เปนเพศชาย จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 54.22 อายุต่ํากวา 30 ป
จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 54.22 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 65.06 สถานภาพโสด
จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 48.19 อาชีพบริษัทเอกชน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 29.92 รายไดตอเดือนต่ํากวา
10,000 บาท จํ า นวน 46 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 55.42 การรั บ ทราบข อ มู ล โฮมสเตย บ า นโซ จ ากญาติ พี่ น อ ง เพื่ อ น
จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 68.67 มีภูมิลําเนาพะเยา จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 81.93
2. ขอมูลความตองการราคาที่เหมาะสมสําหรับการเขาพักโฮมสเตย ตอคน ตอคืน ควรเปนราคา 501 – 1,000
บาท จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 54.22 ความตองการราคาที่เหมาะสมสําหรับการบริการอาหารเชา ตอคน ควรเปน
ราคาต่ํากวา 50 บาท จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 34.94 มีความตองการราคาที่เหมาะสมสําหรับการบริการอาหารเย็น
ตอคน ควรเปนราคา 51 – 100 บาท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 38.55 โอกาสเขาพักหรือใชบริการดานตางๆ
ที่โฮมสเตยบานโซ มีความสนใจอยางยิ่ง จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 48.19 และกิจกรรมการทองเที่ยว ควรมีการ
ใหบริการกิจกรรมการทองเที่ยว ไดแก การชื่นชมบรรยากาศ ทัศนียภาพ /จุดชมวิว ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.13
รองลงมา การถายรูป และการเยี่ยมชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑชุมชน /ของที่ระลึก ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.81
และ 3.80 ตามลําดับ
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3. ขอมูลเกี่ยวกับระดับความตองการของผูใชบริการโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยรวมระดับ
ความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา
3.1 ดานบริการ (Product) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.94 เมื่อพิจารณารายขอ
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ อาหารและเครื่องดื่มสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ระดับความสําคัญ
มาก คาเฉลี่ย 4.07 รองลงมา ไดแก ความสะอาด สวยงาม และสะดวกสบาย และมีมุมพักผอนที่สงบ ภายในบานหรือ
บริเวณโดยรอบสามารถนั่งเลนและมีบรรยากาศผอนคลาย ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.96 และที่พักแบงปนที่นอน
หรือหองนอนอยางเปนสัดสวน ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.90 ตามลําดับ
3.2 ดานราคา (Price) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.02 เมื่อพิจารณารายขอ
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ควรมีราคาที่แสดงอยางชัดเจน ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.08
รองลงมา ไดแก ควรมีบริการที่พักทั้งรายบุคคลและรายหอง ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.04 และใหบริการที่พัก
ราคายืดหยุนตอรองได (ตามความเหมาะสม) ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.93 ตามลําดับ
3.3 ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย (Place) ในภาพรวม ระดั บ ความต อ งการมาก ค า เฉลี่ ย 3.62
เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับค าเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การใช โทรศัพทติดต อสอบถามและจองหองพั ก
ความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.99 รองลงมา ไดแก ผานทางเว็บไซต (Website) ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.86 และ
การเขามาติดตอกับโฮมสเตยดวยตนเอง ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.71 ตามลําดับ
3.4 ด า นการส ง เสริ ม การตลาด (Promotion) ในภาพรวม ระดั บ ความต อ งการมาก ค า เฉลี่ ย 3.98
เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธผานเว็บไซต ระดับ
ความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.16 รองลงมา ไดแก ควรมีเอกสาร สิ่งพิมพแนะนําโฮมสเตย ระดับความตองการมาก
คาเฉลี่ย 4.06 และควรมีปายประชาสัมพันธโฮมเสตยตามสถานที่ทองเที่ยว 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 มีน้ําใจ ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.11 และบุคลิกภาพดี
มีความสุภาพ ออนนอม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.07 ตามลําดับ
3.6 ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ในภาพรวม ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.99
เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ผูประกอบการไดรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจที่พัก
แรมแบบโฮม-สเตย ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.06 รองลงมา ไดแก ความสะดวกในการเดินทางมายังโฮมสเตย
ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.05 และมีปายบอกทางอยางชัดเจน ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.01 ตามลําดับ
3.7 ด า นกระบวนการการให บ ริ ก าร (Process) ในภาพรวม ระดั บ ความต อ งการมาก ค า เฉลี่ ย 4.05
เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ มีการแจงราคาและคาธรรมเนียมตางๆ อยางชัดเจน
ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 4.13 รองลงมา ไดแก มีกฎกติกา ระเบียบการเขาพักโฮมสเตย ระดับความตองการมาก
คาเฉลี่ย 4.05 และมีระบบการจองและการลงทะเบียน ระดับความตองการมาก คาเฉลี่ย 3.98 ตามลําดับ
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ข.ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคที่ 2 เพื่อเสนอแนวทางการจัดการดานการตลาดของโฮมสเตยบานโซ
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปนการสัมภาษณและประชุมกลุมยอยกับคณะกรรมการโฮมสเตย โดยมีการนําขอมูลจากผล
การศึกษาในวัตถุประสงคที่ 1 มาวิเคราะหแลวกําหนดแนวทางรวมกัน ทางคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวบานโซ
ควรมีการพัฒนาดานการตลาดของโฮมสเตยบานโซ อ.เมือง จ.พะเยา โดยเรียงลําดับ ดังนี้
1.ดานกระบวนการการใหบริการ (Process) อันดับแรกควรมีการพัฒนาดานการแจงราคาและคาธรรมเนียม
ตางๆ อยางชัดเจน รองลงมา ไดแก มีกฎกติกา ระเบียบการเขาพักโฮมสเตย และมีระบบการจองและการลงทะเบียน
2.ดานราคา (Price) อันดับแรกควรมีการพัฒนา คือ ควรมีราคาที่แสดงอยางชัดเจน รองลงมา ไดแก ควรมี
บริการที่พักทั้งรายบุคคลและรายหอง และใหบริการที่พักราคายืดหยุนตอรองได (ตามความเหมาะสม) ตามลําดับ
3.ดานบุคคลหรือพนักงาน (People) อันดับแรกควรมีการพัฒนาดานการตอนรับและเปนมิตร เปนกันเอง
รองลงมา ไดแก มีจิตบริการ ชวยเหลือ มีน้ําใจ และบุคลิกภาพดี มีความสุภาพ ออนนอม ตามลําดับ
4.ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) อันดับแรกควรมีการพัฒนา คือ ผูประกอบการไดรับ
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจที่พักแรมแบบโฮมสเตย รองลงมา ไดแก ความสะดวกในการเดินทางมายังโฮมสเตย และ
มีปายบอกทางอยางชัดเจน ตามลําดับ
5.ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) อันดับแรกควรมีการพัฒนา คือ ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธ
ผานเว็บไซต รองลงมา ไดแก ควรมีเอกสาร สิ่งพิมพแนะนําโฮมสเตย และควรมีปายประชาสัมพันธโฮมเสตยตามสถานที่
ทองเที่ยว ตามลําดับ
6. ด านบริ ก าร (Product) อั น ดั บ แรกควรมี ก ารพั ฒ นา คื อ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม สะอาด ปลอดภั ย
ถูกสุขลักษณะ รองลงมา ไดแก ความสะอาด สวยงาม และสะดวกสบาย และมีมุมพักผอนที่สงบ ภายในบานหรือบริเวณ
โดยรอบสามารถนั่งเลนและมีบรรยากาศผอนคลาย และที่พักแบงปนที่นอน หรือหองนอนอยางเปนสัดสวน ตามลําดับ
7.ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) อันดับแรกควรมีการพัฒนา คือ การใชโทรศัพทติดตอสอบถามและ
จองหองพัก รองลงมา ไดแก ผานทางเว็บไซต (Website) และการเขามาติดตอกับโฮมสเตยดวยตนเอง ตามลําดับ

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดการดานการตลาดของโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
5. ดานบริการ (Product) กลุมตัวอยางใหระดับความตองการสูงสุด ในเรื่อง อาหารและเครื่องดื่มสะอาด
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ระดับความตองการมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (342 : 351)
ไดอางทฤษฎี Service Quality ของ Philip Kotler (2003 : 18) ไววา คุณภาพการใหบริการในเรื่อง ความปลอดภัย
(Security) บริการที่ตองปราศจากอันตรายความเสี่ยงและปญหาตางๆ และสอดคลองกับการศึกษาของ สิทธิพงษ ไส
ยวงค (2551) ไดศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกเชาหองชุดของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา นักศึกษา ใหความสําคัญตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
สภาพแวดลอมรอบๆ ที่พักเหมาะสมกับการอยูอาศัย ความสะอาดบริเวณโครงการอาคารชุดโดยรอบและบรรยากาศที่ดี
ภายนอกโครงการอาคารชุด และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ขวัญหทัย สุขสมณะ (2545) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มี
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อิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงราย” พบวา ปจจัยที่นักทองเที่ยว ใหความสําคัญ
มากที่สุดคือปจจัยดานสถานที่ ไดแก การมีพนักงานบริการ 24 ชั่วโมง การมีระบบรักษาความปลอดภัย ในทรัพยสิน และ
ความสะอาดบริเวณสวนตางๆ ของโรงแรมและหองพัก
6. ดานราคา (Price) กลุมตัวอยางใหระดับความตองการสูงสุด ในเรื่อง ควรมีราคาที่แสดงอยางชัดเจน ระดับ
ความตองการมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สิรินาถ ตันตราพล (2546) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เลือกใชบริการโรงแรมแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม” พบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เลือกใชบริการอันดับหนึ่งคือราคาหองพัก รองลงมาคือทําเลที่ตั้ง คุณภาพหองพักและคุณภาพการบริการตามลําดับ และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของ นางสาวภาวิณี เต็มดี (2553) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
โรงแรมกลุม Boutique Hotel ของนักทองเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม” พบวา ราคาของโรงแรมก็ไมควรจะแพงจนมากเกินไป
อาจจะมากกวาโรงแรมโดยทั่วไปขึ้นมา แตก็ไมนาจะมากกวา 2 เทาของราคาโรงอื่นๆ มีโปรโมชั่น หรือสวนลดใหกับกลุม
ลูกคาที่พักในระยะยาว (Long stay) เปนตน
7. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) กลุมตัวอยางใหระดับความตองการสูงสุด ในเรื่อง การใชโทรศัพท
ติดตอสอบถามและจองหองพัก ระดับความตอ งการมาก ซึ่งสอดคลอ งกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ
(2543) ในเรื่อง การตระหนักถึงความตองการ (Need recognition) กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคจะเริ่มขึ้นเมื่อบุคคล
รูสึกถึงความตองการ แต กระบวนการตัดสินใจซื้อก็อาจตองหยุดอยู ณ จุดนี้ หากผูบริหาร พนักงานขายหรือผูที่ตอง
ติดตอสื่อสารกับลูกคาเปนประจํา แตไมอยูที่ทํางาน อาจจะเกิดความจําเปนที่จะตองซื้อโทรศัพทมือถือ เพื่อความสะดวก
ในการติดตอสื่อสาร เปนตน และสอดคลองกับการศึกษาของ จุรียพร ศักดิ์สุริยา (2556) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีการเขาพักหองพักในจังหวัดพะเยาโดยมีการสํารองหองพักลวงหนา ผานทางโทรศัพท
8. ดานการส งเสริ มการตลาด (Promotion) กลุม ตัว อย างให ระดับ ความตอ งการสูง สุด ในเรื่อ ง ควรมี การ
เผยแพรประชาสัม พันธผานเว็บไซต ระดับความตองการมาก ซึ่งสอดคลอ งกับการศึกษาของ ฐติวัฑฒ ปญญาภรณ
(2550) ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการเลือกที่พักประเภทโรงแรม รี
สอรท และเกสทเฮาล ในจังหวัดเชียงราย” พบวา นักทองเที่ยวที่ไดรับขอมูลของที่พักจากทางอินเตอรเน็ต และสอดคลอง
กับการศึก ษาของ วิรัชนี เขียวออน ศึกษาเรื่ อง กระบวนการตัดสินใจเลือกหอพั กเอกชน ของนัก ศึกษามหาวิทยาลั ย
ศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในการศึกษาดานการสงเสริมการตลาดที่มีสวน
สนับสนุนการตัดสินใจเลือก หอพักบริเวณหนามหาวิทยาลัยของนักศึกษา พบวา การสงเสริมการตลาดของหอพักที่สําคัญ
ที่ มี ส ว นทํ า ให เ กิ ด การตั ด สิ น ใจ และเห็ น ผลชั ด เจน คื อ การโฆษณาและประชาสั ม พั น ธ ห อพั ก ผ า นสื่ อ ต า งๆ ได แ ก
การโฆษณาผานอินเตอรเน็ตในเว็บไซด ลงรายละเอียดถึงขอมูลที่สําคัญของหอพัก เชน ภาพถายภายในหองพัก และ
บริเวณโดยรอบหอพัก ราคาของหองพัก ทําเลสถานที่ตั้ง สิ่งอํานวยความสะดวกของหอพัก การติดตอ รวมทั้งเงื่อนไขที่
สําคัญของการเชาพัก นักศึกษาสามารถรับรูขอมูลของหอพักผานทางอินเตอรเน็ต โดยไมตองเดินทางมาหอพักดวยตนเอง
และสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2003: 16 ,อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน 2546: 53) กลาววา สวนประสมทาง
การตลาด (Marketing mix หรือ 7 P`s ) เปนตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความพึง
พอใจแกกลุมเปาหมาย เรื่อง การตลาดเชื่อมทางตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online marketing ) หรือการตลาดผาน
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สื่ออิเล็กทรอนิคส ( Electronic marketing ) เปนการโฆษณาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรืออินเตอรเน็ต เพื่อสื่อสาร
สงเสริม และการขายผลิตภัณฑหรือบริการ
9. ดานบุคคลหรือพนักงาน (People) กลุมตัวอยางใหระดับความตองการสูงสุด ในเรื่อง การตอนรับและเปน
มิตร เปนกันเอง ระดับความตองการมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ อรุณี ปญญามูลวงษา (2542 : บทคัดยอ) ได
ศึก ษาเรื่ องความตอ งการของนั กท องเที่ย วใน การใชบ ริก ารที่พั กตากอากาศในอํา เภอเมือ ง จัง หวั ดแมฮ องสอน ผล
การศึกษาพบวานักทองเที่ยว สวนใหญตองการพนักงานที่มีความสุภาพ มีความเปนกันเองมากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมา
คือ สามารถไววางใจได เขาใจลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคา บริการลูกคาไดทันใจ และมีความรู ความเขาใจในการใช
ภาษา ตามลําดับ และสอดคลองกับผลการศึกษาของ สิทธิพงษ ไสยวงค (2551) ไดศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการที่มีผลตอการเลือกเชาหองชุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากการศึกษาพบวา ปจจัย
ดานบุคลากรผูใหบริการ การเอาใจใสเรื่องความปลอดภัยของยามรักษาความปลอดภัย ความซื่อสัตยของพนักงานผูดูแล
โครงการ
10. ด า นลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) กลุ ม ตั ว อย า งให ร ะดั บ ความต อ งการสู ง สุ ด ในเรื่ อ ง
ผูประกอบการไดรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจที่พักแรมแบบโฮมสเตย ระดับความตองการมาก ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ กัณคริษฐา แสวงกิจ (2554) ทําการศึกษาเรื่อง กลยุทธสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการ
โฮมสเตย จัง หวดสมุทรสงคราม กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับกลยุท ธสวนประสมทางการตลาดด านลักษณะทาง
กายภาพมากที่สุด โดยเรียงลําดับดังนั้น คือ ผูประกอบการไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่พักแรมแบบโฮมสเตยความ
สะดวกในการเดินทางมายังสถานที่พัก สถานที่จอดรถมีความปลอดภัย มีปายบอกทางสถานที่พักอยางชัดเจน บรรยากาศ
โดยรอบที่ สวยงาม สถานที่ จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอ ใกลแหลงชุมชน และสถานที่พักอยูใกลถนนสายหลัก
11. ดานกระบวนการการใหบริการ (Process) กลุมตัวอยางใหระดับความตองการสูงสุดในเรื่อง มีการแจงราคา
และคาธรรมเนียมตางๆ อยางชัดเจน ระดับความตองการมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ขวัญหทัย
สุข
สมณะ (2545) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงราย” พบวา
ปจจัยดานบริการหรือบุคคล ไดแก ความสามารถใหบริการที่รวดเร็วทันใจ ความเขาใจและใหบริการที่ถูกตองและการ
ใหบริการที่มีความปลอดภัย และสอดคลองกับผลการศึกษาของ จุรียพร ศักดิ์สุริยา (2556) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา พบวา กลุมตัวอยางให
ความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ไดแก พนักงานคิดคาบริการไดอยางถูกตอง และพนักงานสามารถ
ใหบริการลูกคาไดอยางถูกตองรวดเร็ว ระดับความสําคัญมาก
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการทางคณะกรรมการโฮมสเตยบานโซ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ควรนําผล
การศึกษาไปประยุกตใชรวมทั้งผลักดันใหมีการสนับสนุนในระดับนโยบายทองถิ่นและองคกรที่เกี่ยวของ
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2. ข อ เสนอแนะในการศึ ก ษาครั้ ง ต อ ไปควรศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การนํ า กลยุ ท ธ ส ว นประสมทางการตลาดที่ มี
ความสัมพันธกับผลการดําเนินงานของธุรกิจโฮมสเตย เพื่อปรับปรุงกลยุทธการจัดการดานการตลาดของโฮมสเตยบานโซ
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
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ปจจัยจูงใจการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) กรณีศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา
Factors Affciting the Working Motivation of Worker of Electronic Government
Case Study: Schools of Officeo of The Basic Education Commissio Phayao
Province
พีระพงษ กัลยา 1* และสิทธิชัย ลีวิวัฒนวงศ 2
Peerapong Kanlaya1* and Sititichai Leevivatwong2
28

29

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีตอแรงจูงใจการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยวิธีทางเล็กทรอนิกส (e- GP ) ของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
จังหวัดพะเยา กลุมประชากรคือ ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และ เจาหนาที่พัสดุ รวมทั้งสิ้น 759 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (Mean ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาดวยวิธีการบรรยายและอภิปราย
จากการวิจัยพบวาปจจัยจูงใจในการทํางาน และปจจัยบํารุงรักษามีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มากที่สุด เห็นวา การปฏิบัติงานที่มีความมั่นคงในอาชีพ มีสภาพแวดลอมที่ดีในที่ทํางาน เชนแสงสวาง การเดินทางมา
ทํางาน มีเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามีการการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน หนวยงานที่สังกัด
มีการสนับสนุนในการพัฒนาความรู ทักษะในการทํางาน เชนการสนับสนุนใหมีการศึกษาตอ การสงเขารับการอบรม
สัม มนา ประกอบกั บมี ก ารชี้แ จงนโยบายใหท ราบโดยทั่ ว ถึง กัน รวมทั้ งมี การกํ า หนดหนา ที่ค วามรับ ผิด ชอบตรงตาม
ความสามารถ และที่สําคัญผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหไดใชความรูความสามารถเฉพาะตนในการการปฏิบัติงาน และงาน
ที่ปฏิบัติตรงตามความสามารถและความถนั ดตลอดจนความไววางใจในการมอบหมายใหทํางาน และไดความริเริ่ ม
สรางสรรค ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดพะเยา เกิด ขวัญและ
กําลังใจ และกอใหเกิดแรงจูงใจตอการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันหากผูบังคับบัญชามีหลักเกณฑในการเลื่อนตําแหนงและ
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เงินเดือนสูงขึ้นที่ชัดเจน และมีการยกยองชมเชยเมื่อมีการปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวงและเกิดผลดีตอสถานศึกษา ยิ่งจะเปน
การสงเสริมใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจ อันสงผลใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มความรูและความสามารถ
มากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: ปจจัยจูงใจ ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (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
มีหนาที่ใหการศึกษาและประชาชนทุกคนตองเรียนหนังสือภาคบังคับ จํานวน 9 ป โดยใหเด็กที่อายุยางเขาปที่ 7 เขาเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่ 16 เวนแตสอบไดชั้นปที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับหลักเกณฑการนับอายุให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ( มาตรา 17 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 ) การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาจึงจําเปนตองจัดหาอุปกรณการเรียน เครื่องมือเครื่องใชตางๆ ตลอด
จนถึงตองมีการกอสรางตางๆ ในสถานศึกษานั้น ๆ และการจัดหาพัสดุหรือการกอสรางของโรงเรียนนี้ตองปฏิบัติตาม
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กฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ.2553 ซึ่งเปน
ระเบียบที่ใชบังคับในปจจุบันตามมติ คณะรัฐมนตรี 7 เมษายน 2553 ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2548 ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานของรัฐทุกแหงลงประกาศจัดซื้อจัดจางสําหรับการจัดซื้อ
จัดจาง ดวยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ (www.gprocurement.go.th)
ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดพะเยา มีหนาที่
หลักคือสอนหนังสือใหและใหความรูแกเด็กนักเรียนในสังกัด ประกอบกับตองทําหนาที่งานที่ไดรับมอบหมายควบคูกันไป
ดวย บางคนไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดานงานวิขาการ ดานงานการเงิน ดานงานพัสดุ โดยเฉพาะผูไดรับมอบหมายให
ทําหนาที่ดานงานพัสดุปจจุบันทุกการจัดซื้อจัดจางที่เกิน 5,000 บาทตองทํางานบนระบบการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-GP ) ทําใหเกิดภาระงานเพิ่มขึ้นทําใหขาดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการทํางาน ทําใหผล
คะแนน O-NET NT ภาพรวมของสถานศึกษาและของสํานักงานเขตพื้นที่ลดต่ําลงและยังสงผลกระทบจัดเตรียมหลักฐาน
เพื่อประกอบการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสวนกลางเกินการลาชา
ดังนั้น ผูวิจัยซึ่งมีหนาที่ควบคุมและตรวจสอบจึงเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนอยางยิ่งที่จะศึกษา ปจจัยจูง
ใจการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP ) กรณีศึกษา โรงเรียนใน
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา โดยจะศึกษา 2 ปจจัยคือ ปจจัยจูงใจและปจจัย
บํารุงรักษา เพื่อใหเห็นถึงปจจัยที่จะสงผลใหผูปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยจะนําผลการศึกษาเปนขอมูลและแนวทางใน
การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานพัสดุของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้น
พื้นฐาน จังหวัดพะเยาโดยเฉพาะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 เปนการเตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสในระยะที่ 3 ใหเกิดประโยชนกับผูใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงคของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐานและกรมบัญชีกลาง เพื่อสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีทางเล็กทรอนิกส
(e- GP)
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กรอบแนวคิด
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ขนาดโรงเรียน
- สังกัด
- ประสบการณในการ
ปฏิบัติงานดานจัดซื้อจัดจาง

แรงจู ใ จในการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ฏิ บั ติ ง านของ
ระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยวิ ธี ท าง
อิเล็กทรอนิกส (e-GP )

ปจจัยแรงจูงใจ
-.ปจจัยจูงใจ (Motivators) (เนื้องาน )
- ความสําเร็จในงาน
- การเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ความรับผิดชอบ
- ความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน
ปจจัยอนามัย(Hygiene) (สภาพแวดลอมของงาน )
- นโยบายและการบริหารงานขององคกร
- การปกครองบังคับบัญชา
- ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
เพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา
- สภาพการทํางาน
- คาตอบแทน
-ความมั่นคงในงาน
- ตําแหนงงาน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัยจูงใจการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
(e-GP ) กรณีศึกษา โรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยาเปนการวิจัย เชิง
พรรณนา (descriptive Analysis) ซึ่งผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการศึกษาไว ดังนี้
เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีทางเล็กทรอนิกส
(e- GP)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามปลายปด (Closed-Ended ) แบบสอบถามแยกออกเปน 3 สวนคือ
ตอนที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป น แบบสํ า รวจรายการให เ ลื อ กคํ า ตอบ มี ทั้ ง หมด 6 ข อ
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ขนาดของโรงเรียน หนวยงานที่สังกัด ประสบการณในการปฏิบัติงานดานจัดซื้อ
จัดจางตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ( e-GP )
ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา ประกอบไปดวย ปจจัยจูงใจและปจจัย
บํารุงรักษา ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดเพื่อรับฟงความคิดและขอเสนอแนะ
ผูวิจัยไดทําการแจกแบบสอบถามจํานวน 756 ชุด ไดคืนมา 698 ชุด ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือ
แบบสอบถาม แลวนํา มาวิเคราะหและประมวลผลขอมูลเพื่อคํานวณหาคาสถิติตาง ๆ เพื่อปญหาการวิจัย พรอมทั้ง
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช คือจํานวน (Numbers) คารอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษา
1.ผลสรุปขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ประชากรสว นใหญเปน 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 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 662 คน คิดเปน 59.40
2. ผลสรุปขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชากรตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐภาครัฐดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานจังหวัด
พะยา พบวา ความคิดเห็นของประชากรตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานงานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส กรณี โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา ปจจัยจูงใจในการทํางาน
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาดานปจจัยในการทํางาน
Χ

S.D.

แปลผล

อันดับ
ที่

1 ความรับผิดชอบ

4.71

0.37

มากที่สุด

1

2.คําสําเร็จในการทํางาน
3.การไดรับการยอมรับนับถือ

4.52

0.48

มากที่สุด

2

4.50

0.53

มากที่สุด

3

4. ความกาวหนาในหนาที่การงาน
5.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4.29
3.81

0.54
0.60

มากที่สุด
มาก

4
5

รวม

4.37

0.40

มากที่สุด

ดานปจจัยจูงใจในการทํางาน

2.1 จากตารางที่ 1 พบวา ปจจัยจูงใจในการทํางานทั้ง 5 ดาน อยูระดับ มากที่สุด เรียงลําดับเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย มีผลการศึกษา ดานความรับผิดชอบมีคาแปรผลอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ดานความสําเร็จในการกทํางาน
การไดรับการยอมรับนับถือ ความกาวหนาในหนาที่การงานและดานลักษณะงานที่ปฏิบัติตามลําดับ
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาดานปจจัยบํารุงรักษา
Χ

S.D.

แปลผล

อันดับ
ที่

1 การปกครองบังคับบัญชา

4.59

0.54

มากที่สุด

1

2.นโยบายและการบริหารงานของโรงเรียน
3.ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและผูใ ตบังคับบัญชา

4.57

0.45

มากที่สุด

2

4.55

0.55

มากที่สุด

3

4. ความมั่นคงในงาน
5.ตําแหนงงาน
6.สภาพการทํางาน
7. คาตอบแทน

4.54
4.54
4.32
4.17

0.50
0.48
0.67
0.53

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4
5
6
7

รวม

4.47

0.53

มากที่สุด

ดานปจจัยบํารุงรักษา

2.2 จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยบํารุงรักษาอยูในระดับมากที่สุดเรียงลําดับเฉลี่ยจากมากไปหานอยมีผลการศึกษา
ดังนี้ ดานการปกครองบังคับบัญชามีคาแปรผลอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ดานโยบายและการบริหารงานของ
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โรงเรียน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ดานความมันคงในงาน ดานตําแหนงงาน ดานสภาพการ
ทํางาน ดานคาตอบแทนตามลําดับ
3.สรุปขอเสนอแนะจากการรวมรวมจากแบบสอบถามทั้งหมด บุคลากรในสังกัดไดเสนอความคิดเห็น
เปนขอเสนอแนะดังนี้ 1.สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดสรรบุคลากรดานจัดซื้อจัดจางและการเงิน
โดยเฉพาะใหกับโรงเรียนในสังกัดเพื่อแบงเบาภาระการสอนของครูในสถานศึกษา 2.สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้น ฐานควรจัด สรรงบประมาณใหกั บโรงเรี ยนสัง กัด ตามระยะเวลาที่ เหมาะโดยตอ งวางแผนการจัด สรรเปน ทั้ง ป
กระจายระยะเวลา ไมเห็นควรที่จะจัดสรรลงไปหลายๆๆครั้งติดกัน ณ ชางเวลาไดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะชวงเวลาจะใกลสิ้น
งบประมาณ 3. ควรลดภาระงานสําหรับครูผูทํางานพิเศษในโรงเรียนลงเพื่อจะทําใหครูไดมีเวลาที่จะทํางานจัดซื้อจัดจางให
เต็มความสามารถ4. ควรเพิม่ ธุรการโรงเรียน ใหประจําแตละโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กจะไมมีธุรการโรงเรียน
ประจําตองแบงไปทํางานอีกโรงเรียนหนึ่งทําใหไมมีผูชวยในการทํางานโดยเฉพาะเมื่อตอน ครูตองไปสอนหนังสือในชั่วโมง
การสอนของตัวเอง

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการศึกษาพบวา: ปจจัยที่มีผลตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐภาครัฐดวยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานจังหวัดพะยา โดยรวมทั่งสอง
ปจจัย ไดแกปจจัยจูงใจในการทํางาน และปจจัยบํารุงรักษาของ บุคลากรของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้น พื้นฐาน จัง หวัดพะเยา เห็น วา ป จจัยจู งใจในการทํ างาน และปจจัย บํารุง รักษามีผลต อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด สามารถอภิปรายผลไดวา บุคลากรของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา มีความเห็นวา การปฏิบัติงานที่มีความมั่นคงในอาชีพ มีสภาพแวดลอมที่ดีในที่ทํางาน เชนแสง
สวาง การเดินทางมาทํางาน มีเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามีการการใหความชวยเหลือชึ่งกันและ
กัน หนวยงานที่สังกัดมีการสนับสนุนในการพัฒนาความรู ทักษะในการทํางาน เชนการสนับสนุนใหมีการศึกษาตอ การสง
เขารับการอบรมสัมมนา ประกอบกับมีการชี้แจงนโยบายใหทราบโดยทั่วถึงกัน รวมทั้งมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ตรงตามความสามารถ และที่สําคัญผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหไดใชความรูความสามารถเฉพาะตนในการการปฏิบัติงาน
และงานที่ปฏิบัติตรงตามความสามารถและความถนัดตลอดจนความไววางใจในการมอบหมายใหทํางาน และไดความ
ริเริ่มสรางสรรค ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดพะเยา เกิดขวัญและ
กําลังใจ และกอใหเกิดแรงจูงใจตอการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันหากผูบังคับบัญชามีหลักเกณฑในการเลื่อนตําแหนงและ
เงินเดือนสูงขึ้นที่ชัดเจน และมีการยกยองชมเชยเมื่อมีการปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวงและเกิดผลดีตอสถานศึกษา ยิ่งจะเปน
การสงเสริมใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจ อันสงผลใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มความรูและความสามารถ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับตามแนวความคิดและทฤษฏีสองปยจัยของ เฟรดเดอริค เฮอรสเบอรก ( Frederick
Herzberg 1959) เห็นวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะมีอยู 2 ปจจัยไดแก 1)ปจจัยดานแรงจูงใจ ซึ่ง
เปนปจจัยที่กระตุนใหคนที่ทํางานแลวมีวามรูสึกพอใจในงานที่ทําอยูและเปนการจูงใจภายในของงานนั้นเอง เชา การไดรับ
การยอมรับนับถือ มีความกาวหนาในหนาที่การงาน มีความรับผิดชอบ และ ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 2) ปจจัย
บํารุงรักษา ซึ่งเปนปจจัยปองกันไมใหเกิดความไมพอใจในงานที่ปฏิบัติอยูเปนประจํา เชน นโยบายและการบริหาร สภาพ
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การทํางาน คาตอบแทนและสวัสดิการ ความมั่นคงในงาน และความเปนสวนตัว ซึ่งปจจัยตางๆๆเหลานี้ไมไดเปนแรงจูงใจ
ที่จะทําใหเกิดผลผลิตมากขึ้น แตเปนการสงเสริมใหคนที่ทํางานเสร็จไปดวยความเรียบรอยและเปนการจูงใจภายนอก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยที่มีผลตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ภาครัฐดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานจังหวัดพะยา
ปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบ โดยรวมมีคาคะแนนสูงสุด ซึ่งคาแปลผลอยูในระดับมากที่สุด ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา
บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา มีความเห็นวา ปจจัยจูงใจในการทํางาน
ดานความรับผิดชอบเปนปจจัยทีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของตนเอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการ ที่ไดรับ
มอบหมายงานใหทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการมีความพึงพอใจกับ
งานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ที่รับมอบหมาย และการมีสวนรวมในการวางแผนการ
ทํางานจดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP) และไดรับความเชื่อถือไววางใจในการทํางานจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เมื่อผลการปฏิบัติงานออกมาประสพผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว จะ
ทําใหเกินความภาคภูมิใจและสงผลใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุธิภา สายเจริญ
(2553 ) พบวาความรับผิดชอบเปนปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานหางหุนสวนจํากัด เอกวัตร (1994)
จังหวัด นครปฐม โดยพนักงานมีความเห็นวาการมีความมุงมั่นในการทํางานใหเสร็จตามเปาหมาย ความชัดเจนในขอบเขต
หนาที่รับผิดชอบของตนเอง ความเหมาะสมของปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ ของ
บริ ษั ท และการมี โ อกาสในการแสดงความสามารถในงานที่ ไ ด รับ มอบหมายเป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ต อ แรงจู ง ใยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนปจจัยที่มีผลตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐภาครัฐดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานจังหวัดพะยา ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยรวมมี
ค า เฉลี่ ย ต่ํ า ที่ สุ ด ซึ่ ง มี ค า แปรผลอยู ใ นระดั บ มาก ที่ เ ป น เช น นี้ อ ภิ ป รายได ว า บุ ค ลากรในโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา มีความเห็นวา ปจจัยดานลักษณะงานทีปฏิบัติเปนปจจัยที่มีผลตอปจจัยจูง
ใจในการทํางานของตนเองทั้งนี้อาจเพราะ ปริมาณงานที่รับผิดชอบดานงานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐภาครัฐดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส และการไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคและนํามาประยุกตไมสามารถนํามาใชในการวางแผนการทํางานดาน
จัดซื้อจัดจางภาครัฐภาครัฐดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส งานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสเปนงานที่ทาทาย
ตลอดจนงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสเปนงานที่ไมตรงกับความรูที่จบมา เพราะสวนมากจะจบดาน
การศึกษาทั้งหมด สอดคลองกับผลการศึกษาของ ปกรณ ขอเจริญ (2549 ) พบวา การที่ไดรับงานที่ตรงกับความรูและ
ความสามารถความถนัด การมีโอกาสไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรค และการไดความรูใหมๆเพิ่มเติมจากงานที่ปฏิบัติ
พนักงานบริษัทกรุงเทพ – เพชรบุรี ทัวร จํากัด ในจังหวัดเพชรบุรี มีความเห็นวาไมมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน
เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐภาครัฐดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานจังหวัด
พะยา สามารนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
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1.ดานความสําเร็จในการทํางาน โดยรวมมีคาแปรผลอยูในระดับมากที่สุด ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา บุคลากรใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา มีความเห็นวา ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
เปนปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางเล็กทรอนิกส ( e-GP ) ของตัวเอง ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาการไดใชความรูความสามารถในการทํางานระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส การ
ไดรับความไววางใจในการแกปญหาตามความเหมาะสม การไดเปนสวนหนึ่งในความสําเร็จของงาน ตลอดจนผลสําเร็จ
ของงานเปนไปตามเปาหมายที่ตองการและไดวางแผนไว จะเกิดความรูสึกพึงพอใจและสงผลใหเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธกกฤต วัฒนากูล (2551 ) พบวาความสําเร็จในการปฏิบัติงานเปน
ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ลจํากัด จังหวัดสมุทรปราการ
โดยพนั ก งานมี ค วามเห็ น ว า งานที่ ทํ า มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ความสํ า เร็ จ ของบริ ษั ท ความภาคภู มิ ใ จในผลสํ า เร็ จ และ
ความสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จไดเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
2.ดานการไดรับการยอมรับนับถือ โดยรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมากที่สุดที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวาบุคลากร
ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีความเห็นวา การไดรับการยอมรับนับถือเปนปจจัยที่
มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางเล็กทรอนิกส ( e-GP ) ของตัวเอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
การไดรับการยอมรับนับถือไมวาจากผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน เชนการยกยองชมเชย การแสดงความยินดี การให
กําลังใจ หรือการแสดงออกอื่นอันใดที่สอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถเมื่อไดปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ประสพความสําเร็จ ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ทิตติยา สมสิบ (2553) พบวา การไดรับการยอมรับนับถือมีผลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขายทางโทรศัพทของบริษัทประกันชีวิตในกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานมีความเห็นวาการไดรับ
การยอมรับนับถือ การยกยองชมเชย และการไดรับการไววางใจจากผูบังคับบัญชามีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
3.ด านความก า วหน า ในหน าที่ ก ารงาน โดยรวมมีค า แปลผลอยู ใ นระดั บมากที่สุ ด ที่ เป น เชน นี้ อ ภิป รายได ว า
บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีความเห็นวา ความกาวหนาในหนาที่การ
งานเปนปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางเล็กทรอนิกส ( e-GP ) ของตัวเอง ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาการปฏิบัติงานและมีโอกาสไดรับความกาวหนาในหนาที่การงาน เชน การไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น การ
ไดรับการสนับสนุนใหมีการศึกษาตอไประดับที่สูงขึ้น หรือการฝกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ และการ
ไดรับประสบการณใหมจากการทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP ) สิ่งเหลานี้ถือเปนปจจัย
สําคัญที่สงใหบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้ นฐานเกิดแรงจูงใจในปฏิบัติงาน
สอดคลองกับ สุวรรณี ทับทิมออน (2548) พบวา พนักงานบริษัทที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความสําเร็จในการ
การปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
4.ดานโยบายและการบริหารงานของโรงเรียน โดยรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมากที่สุดที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา
บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีความเห็นวา นโยบายและการบริหารงาน
ของโรงเรียน เปนปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางเล็กทรอนิกส ( e-GP ) ของ
ตัวเอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะการมีนโยบายและการบริหารงานของโรงเรียนที่มีความชัดเจน มีการชีแจงใหทราบโดยทั่วถึงกัน
รวมถึ ง การกํ า หนดระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ขอบเขตหน า ที่ ก ารปฏิ บั ติ ง านด า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
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อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ชั ด เจน ซึ่ ง ทํ า ให บุ ค ลากรมี แ นวทางในการปฏิ บั ติ ง านด า นจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภารรั ฐ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสปฏิบัติงานถูกตอง สิ่งเหลานี้ถือเปนปจจัยสําคัญที่สงใหผลใหบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขึ้ น พื้ น ฐานเกิ ด แรงจู ง ใจในการทํ า งานบุ ค ลากร สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
ธนกฤษ วัฒนากูล พบวานโยบายและการบริหารงานที่เปนปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทสายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ลจํากัด จังหวัดสมุทรปราการ โดนพนักงานมีความเห็นวาการกําหนดนโยบายและเปาหมาย
การทํางานที่ชัดเจน มีกฎระเบียบ ขอบังคับ คูมือการทํางานที่เหมาะสมตลอดจนมีการชี้แจงนโยบายใหทราบและทั่วถึงและ
เปดโอกาสใหพนักงานทํางานอยางเต็มความสามารถเปนปจจัยที่สําคัญสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
5.ดานการปกครองบังคับบัญชา โดยรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมากที่สุดที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวาบุคลากรของ
โรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีความเห็นวา การปกครองบังคับบัญชา เปนปจจัยที่มีผล
ตอแรงจูงใจในการทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางเล็กทรอนิกส ( e-GP ) ของตัวเอง ทังนี้อาจเปนเพราะการ
ปกครองบังคับบัญชาทีมีการใชเหตุใชผลมีประสิทธิภาพและความยุติธรรม การเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมใน
การวางแผนปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นผูใตบังคับบัญชาเสมอ ตลอดผูบังคับบัญชามีองคความรูในเรื่อง
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส สิ่งเหลานี้ถือเปนปจจัยสําคัญที่สงใหผลใหบุคลากรของโรงเรียนใน
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานเกิดแรงจูงใจในการทํางาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุภพ
กันทิมา (2550) พบวา การปกครองบังคับบัญชามีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม
โดยพนักงานเทศบาลตําบลจังหวัดเชียงใหมมีความเห็นวา การที่ผูบังคับบัญชามีการบังคับบัญชาปกครองโดยหลักการ
และเหตุและยึดหลักความยุติธรรม เปนผูนํายุคใหม สามารถปรับการบริหารใหเขากับสถานการณไดดี และรับฟงความ
คิดเห็นผูอื่น มีลักษณะเปนผูนําเปนผูมองการณไกล และมีความคิดสรางสรรคในสิ่งใหม ๆ มีความใกลชิดและเปนกันเอง
กับผูใตบังคับบัญชาเปนปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจของพนักงาน
6.ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา โดยรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมากที่สุดที่เปนเชนนี้
อภิปรายไดวาบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีความเห็นวา ความสัมพันธ
กับผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เปนปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางเล็ก
ทรอนิกส ( e-GP ) ของตัวเอง ทังนี้อาจเปนเพราะการปฏิบัติงานที่มีผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามีความสนิทสนม
จริงใจ และมีความเปนกันเอง ใหความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานหรือในการทํากิจกรรมตาง ๆ
ตลอดจนการไดรับการการเอาใจใสตอสวัสดิ์ภาพจากผูบังคับบัญชา ซึ่งจะสงผลใหใหบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธนกฤษ
วั ฒ นากู ล พบว า ความสั ม พั น ธ ใ นการทํ า งานเป น ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ แรงจู ง ใจในการการปฏิ บัติ ง านของพนั ก งานบริ ษั ท
สายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ลจํากัด จังหวัดสมุทรปราการ โดยพนักงานมีความเห็นวาความเปนกันเองของเพื่อนรวมงาน การมี
บรรยากาศการทํางานรวมกันของแผนก และความเปนกันเองของหัวหนางาน ตลอดจนการใหความชวยเหลือของเพื่อน
รวมงานและหัวหนางานเปนปจจัยที่สงผลตอแรงจูใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
7.ดานสภาพการทํางาน โดยรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมากที่สุดที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวาบุคลากรของโรงเรียน
ในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีความเห็นวา สภาพการทํางานา เปนปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใน
การทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางเล็กทรอนิกส ( e-GP ) ของตัวเอง ทังนี้อาจเปนเพราะการปฏิบัติงานที่มี
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สภาพการทํางาน เชน การสนับสนุนอุปกรณเครื่องมือและเครื่องใชในการปฏิบัติงาน มีความสะดวกสบายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติ สถานที่ทํางานเปนระเบียบเรียบรอย มีแสงสวางและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการปฏิบัติ งาน ตลอดจนมีความ
ปลอดภั ย ในการปฏิบัติ งานซึ่ง จะเป นป จ จัย ที่ สํา คั ญที่ ทําให บุค ลากรของโรงเรี ย นในสัง กั ด สํ านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับสุภพ กันทิมา (2550) ที่พบวาสภาพการทํางานมีผลตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลจังหวัดเชียงใหม
8.ดานคาตอบแทน โดยรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมากที่สุดที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวาบุคลากรของโรงเรียนใน
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีความเห็นวา คาตอบแทน เปนปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการ
ทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางเล็กทรอนิกส ( e-GP ) ของตัวเอง ทังนี้อาจเปนเพราะ คาตอบแทนและ
สวัสดิการที่ไดรับจากการปฏิบัติงานเปนปจจัยที่สําคัญที่จะตองนําไปใชจายในชีวิตประจําวัน ตลอดจนอาชีพรับราชการ
เปนอาชีพที่มั่นคง สอดคลองกับ ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554 ) พบวา พนักงานพอใจในการใหสวัสดิการในเรื่องการเบิกคา
รักษาพยาบาลและดานสวัสดิการตาง ๆ เชน บานพัก คาเดินทาง เปนตน สวัสดิการเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหพนักงาน
ทํางานในหนวยงานนี้ เงินเดือนที่ไดรับมีความเหมาะสมกับความรู และความสามารถ มีความพอใจในเงินเดือนเพิ่มขึ้นใน
แตละป และเห็นวาบัญชีเงินเดือนที่หนวยงานกําหนใชอยูในปจจุบันมีความเหมาสม เปนเพราะองคกรปรารถนาใหพนักงาน
ทุกคนมีประสิทธิภาพในการทํางานตามภารกิจ และวิสัยทัศนขององคกรอยางมีความสุขดวยความมั่นคง ตลอดจนมี
ความกาวหนาในหนาที่การงาน และการครองชีวิตสวนตัว บนรากฐานของความพอเพียงและยั่งยืน
9.ดานความมั่นคงในงาน โดยรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมากที่สุดที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวาบุคลากรของโรงเรียน
ในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีความเห็นวา ความมั่นคงในงาน เปนปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจใน
การทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางเล็กทรอนิกส ( e-GP ) ของตัวเอง ทังนี้อาจเปนเพราะการมีความมั่นคงใน
อาชีพไมตองเสี่ยงกับการถูกโยกยาย การไดรับการพิจารณาตําแหนงที่สูงขึ้น และอาชีพรับราชการครูเปนอาชีพที่มีเกียรติ
สงผลใหบุคลากรมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานมากขึ้น สอดคลองกับ ทิตติยา สมสิบ (2553 ) พบวา ความมั่นคงเปน
ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายทางโทรศัพทของบริษัทประกันชีวิต ในกรุงเทพมหานคร โดย
พนักงานมีความเห็นวาความมั่นคงและความเจริญเติบโตของบริษัท ตลอดจนความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การงานมี
ความสําคัญตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
10.ดานตําแหนงงาน โดยรวมมีคาแปลผลอยูในระดับมากที่สุดที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวาบุคลากรของโรงเรียนใน
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีความเห็นวา ตําแหนงวาน เปนปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการ
ทํางานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทางเล็กทรอนิกส ( e-GP ) ของตัวเอง ทังนี้อาจเปนเพราะอาชีพรับราชการครูเปน
อาชีพที่มีเกียรติมีหนาทีสอนใหความรูแกเด็กนักเรียน ตลอดจนโรงเรียนก็เปนสวนหนึ่งของชุมชนและผูปกครอง สวนการ
ทํางานจัดซื้อจัดจางภารรัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เปนงานที่เพิ่มขึ้นมาจากงานสอน สอดคลองกับ ทํางาน
สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุภพ กันทิมา (2550) พบวา ตําแหนงงาน มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลตําบลจังหวัดเชียงใหม
ขอเสนอแนะ
ผลการศึ ก ษา “ป จ จั ย จู ง ใจการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ฏิ บั ติ ง านระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยวิ ธี ท าง
อิเล็กทรอนิกส (e-GP ) กรณีศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา ผูวิจัยมี
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ขอเสนอแนะแนวทางเพื่อใหบุคลากรของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอการทํางานมากยิ่งขึ้น โดยนําการเสนอแยก
ออกเปน 2 สวนดังนี้
1.ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
จากการศึ ก ษา “ป จ จั ย จู ง ใจการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ฏิ บั ติ ง านระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยวิ ธี ท าง
อิเล็กทรอนิกส (e-GP ) กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสงเสริมและพัฒนาเพื่อให ผูบริหาร
สถานศึกษา หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เจาหนาที่พัสดุ เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส (e-GP ) ไดอยางเต็มศักยภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอการทํางานมากยิ่งขึ้นดังนี้
1.ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมากที่สุดคือ ดานความรับผิดชอบ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา
ควรสงเสริมใหบุคลากรไดแสดงคิดเห็นอยางเต็มเต็มที่ เพื่อรวมกันกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน และสรางขวัญและ
กําลังใจตอผูปฏิบัติงานตอไป
2.ด า นที่ มี ค า เฉลี่ ย ต่ํ า สุ ด ซึ่ ง โดยรวมมี ค า แปลผลอยู ใ นระดั บ มาก คื อ ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บัติ ดั ง นั้ น ผู บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขึ้ น พื้ น ฐาน จั ง หวั ด พะเยาควรกํ า กั บ ดู แ ลให เพื่ อ ให ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เจาหนาที่พัสดุ ปฏิบัติงานลักษณะงานที่ทาทายและใชความคิดสรางสรรคมากขึ้น อัน
จะสงผลใหบุคลากรเรงสรางสมรรถนะและผลงานมากยิ่งขึ้น เพื่อแขงขันกับเพื่อนรวมงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหมมุงเนนสมรรถนะของบุคคล และมุงผลสําฤทธิ์ของงาน
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มหาวิทยาลัยพะเยา 3. ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี อาจารยประจํามหาวิทยาลัยพะเยา 4. ดร.บุญญานุช ขีวาเกียรติยิ่งยง
อาจารยประจํามหาวิทยาลัยพะเยา 5. ดร.ปยะพงษ แสงแกวอาจารยประจํามหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณเปนอยางสูง
ไว ณ ที่นี้ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัวที่เปนผูใหกําลังใจมาโดยตลอด ขอขอบคุณเพื่อน ๆ สาขา
บริหารธุรกิจทุกทานที่ใหคําแนะนําและแลกเปลี่ยนประสบการณ ที่ดีในระหวางการศึกษาดวยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณ
ผูตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณ รานไมโครคอมพิวเตอรที่ใหการสนับสนุนอุปกรณสําหรับทําวิจัย และขอขอบพระคุณทุก
ทานที่มีสวนรวมในงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีคุณคาและประโยชน อันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ผูวิจัยคนควา
ขอมอบแด ผูมีพระคุณทุกทาน การวิจัยในครั้งนี้ หากมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพรองหรือผิดพลาดประการได ผูวิจัยขออภัย
มา ณ ที่นี้ดวย และหวังเปนอยางยิ่งวากางานวิจัยนี้คงเปนประโยชนกับผูที่สนใจและหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
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ปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมี ของเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
Marketing factors influence the decision to purchase fertilizer of the rubber
farmers in Chiangkham district, Phayao province
กสิติ แกวพาคํา 1* และอนุสรณ คุณานุสรณ 2
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1

บทคัดยอ
ปจ จั ยด า นการตลาดที่มี ผ ลตอ การตั ด สิน ใจเลื อ กซื้ อ ปุ ยเคมี ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอํ า เภอเชีย งคํ า
จังหวัดพะเยา(Marketing factors influence the decision to purchase fertilizer of the rubber farmers in Chiangkham
district, Phayao province)การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมี
ของเกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของ
เกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษารายไดเฉลี่ยตอเดือนพื้นที่ปลูก
ยางพาราและสถานะในพื้นที่ปลูกยางเพื่อหาแนวทางพัฒนาดานการตลาดปุยเคมี ใหตรงกับความตองการของผูบริโภคใน
อนาคตประชากรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือเกษตรกรชาวสวนยางพาราในเขตพื้นที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาจํานวน
1,039 ราย (สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวยยางพะเยา, 2557.)จากการคํานวณโดยวิธีการของ Taro Yamane ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต และผูวิจัยใชกลุมประชากรตัวอยางเทากับ289 คนและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
แบบสอบถามโดยทําการแจกแบบสอบถามดวยวิธีการแบบเฉพาะเจาะจง (PurposiveRandom Sampling)ผูวิจัยทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสถิติที่ใชในการวิจัยไดแกความถี่รอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบคา t-test และ F-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) ในกรณีที่พบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือ ระดับความเชื่อมั่น
95% โดยใชสูตรตามวิธี Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประชากร
ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอ
เชียงคํา จังหวัดพะเยาโดยรวมทั้ง 4 ดานคือดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการ
จําหนายอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.85) เมื่อพิจารณารายดานพบวาในทุกดานมีระดับการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีอยูใน
1
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ระดับมาก ซึ่งดานชองทางจําหนายเปนดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดโดยมีระดับ (𝑥 = 3.98) รองลงมาคือดานผลิตภัณฑ
(𝑥 = 3.96) ลําดับสามคือดานการสงเสริมการตลาด (𝑥 = 3.83) ดานราคา (𝑥 = 3.62) ตามลําดับ
สวนเพศระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน พื้นที่ปลูกยางพาราและสถานะในพื้นที่ปลูกยางแตกตางกันการ
ตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาแตกตางกันจากการทดสอบแสดงให
เห็นวาในทุกปจจัยที่แตกตางกันการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยา
แตกตางกันดังนั้นจึงยอมรับ H0 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งขอสนเทศที่ได สามารถใชเปนประโยชนโดยการนําขอมูลที่ได
จากการศึกษาไปใชเปนแนวทางพัฒนาดานการตลาดปุยเคมี ใหตรงกับความตองการของผูบริโภคในอนาคต
คําสําคัญ: ปจจัยดานการตลาด การตัดสินใจ 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 ( X = 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 ( X = 3.98),
second is product ( X =3.96), third is promotion ( X =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
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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 “ตนกลายางพาราที่ใหญเปนอันดับหนึ่ง” ของภาคเหนือ สามารถปลูกได
ประมาณ 10 ลานตนตอป มีศักยภาพพัฒนาเปนศูนยกลางการคายางพาราแหงลานนา ในระยะเวลาที่ผานมา มีปริมาณ
การ ผลิตยางพาราเขาสูตลาดถึง 103,000 กิโลกรัม คิดเปนมูลคากวา 13 ลานบาท ทําใหเกษตรกรสนใจเขารวมโครงการ
ปลูกยางพาราระยะที่ 3 จาก 3,600 ไร เปนกวา 26,000 ไร สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางสกย.สงผลให
เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดหันมาปลูกยางพาราแทนการปลูกพืชชนิดอื่นๆ โดยไดรับผลตอบแทนที่คุมคา ทั้ง
ยังชวยฟนผืนปาเดิมเสริมปาใหม อีกทั้งตนยางพาราและลดปญหาการ บุกรุกทําลายปาของชาวบานในการทําไรเลื่อนลอย
หรือพืชเชิงเดี่ยว จังหวัดพะเยามีพื้นที่ ปลูกยางทั้งสิ้น 140,275 ไร มีเกษตรกรเขารวม โครงการจํานวน 14,957 ราย โดย
ปลูกมากที่สุดอยูในพื้นที่ อ.เชียงคํา และ อ.ภูซาง ซึ่งทั้ง 2 อําเภอรวมกันมากถึง 60,000 กวาไร และสามารถเปดกรีดได
แลว 13,417 ไร มีพื้นที่เปดกรีดเพิ่มขึ้นอีก ประมาณ 23,455 ไร ซึ่งเปนไปตามเปาหมายและภารกิจของ สกย. ในการ
สงเสริมปลูกยางพาราในพื้นที่แหงใหม (ไชยรัตน สมฉุน ,2555)จากขอมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 2557 พบวา
พื้นที่ปลูกยางพาราของจังหวัดพะเยาในป พศ.2555-2556 มีพื้นที่ในการปลูกยางพาราในจังหวัดพะเยา รวมทั้ง 9 อําเภอ
เปนจํานวน155,553 ไรพื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดพะเยานั้นมีอัตราการปลูกยางพาราที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีพื้นที่
ในเขตอําเภอเชียงคํามีพื้นที่ปลูกยากพารามากที่สุด คือมีจํานวน 39,878 ไร รองลงมาคืออําเภอภูซาง มีพื้นที่ปลูกยาก
พารา จํานวน 34,537 ไร อันดับที่สามคืออําเภอปง มีพื้นที่ปลูกยากพารา จํานวน 25,600 ไร ซึ่งในระยะเวลาที่ผานมา มี
ปริมาณการผลิตยางพาราเขาสูตลาดถึง 103,000 กิโลกรัม คิดเปนมูลคากวา 13 ลานบาท จากขอมูลดังกลาวและ
นโยบายของจังหวัดที่จะผลักดันใหจังหวัดพะเยาเปนศูนยกลางการคายางพาราแหงลานนา เพื่อเชื่อมตอการสงออกไป
ตามเสนทางอารสามเอของประเทศจีนซึ่งจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดพะเยา
ปจจุบันอัตราความตองการใชปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดพะเยาเพิ่มขึ้นตามมาจากเหตุผล
ดังกลาวขางตน ทําใหผูศึกษามีความสนใจศึกษาปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกร
ชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและหาแนวทางพัฒนากลยุทธดาน
การตลาดปุยเคมี เพื่อตรงกับความตองการของผูบริโภคในอนาคต

วัตถุประสงคในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1)เพื่อศึกษาปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกร
ชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา(2)เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกร
ชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษารายจายเฉลี่ยตอเดือนพื้นที่ปลูกยางพาราและ
สถานะในพื้นที่ปลูกยาง
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ซึ่งแสดงระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามไวดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
(independent variables)
(Dependent variables)
1.ปจจัยสวนบุคคล
1.1 เพศ
1.2ระดับการศึกษา
1.3 รายไดเฉลี่ยตอเดือน
1.4พื้นที่ปลูกยางพารา
1.5สถานะในพื้นที่ปลูกยาง

ป จ จั ย ด า นการตลาดที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
ปุ ย เคมี ข องเกษตรกรชาวสวนยาง อํ า เภอเชี ย งคํ า
จังหวัดพะเยา องคประกอบ 4 ดาน คือ
1.ปจจัยดานผลิตภัณฑ
2. ปจจัยดานราคา
3. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
4. ปจจัยดานชองทางการจําหนาย

สมมุติฐานการศึกษา
1.เพศแตกตางกัน การตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาแตกตางกัน
2.ระดับการศึกษาแตกตางกันการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
แตกตางกัน
3.รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยาแตกตางกัน
4.พื้นที่ปลูกยางพาราแตกตางกันการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยาแตกตางกัน
5.สถานะในพื้นที่ปลูกยางแตกตางกันการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยาแตกตางกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
วิธีการดําเนินการวิจัย โดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน289คนซึ่งประชากรทั้งหมดเปนเกษตรกรผูปลูก
ยางพาราในเขตพื้นที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามโดยทําการแจก
แบบสอบถามดวยวิธีการแบบเฉพาะเจาะจง (PurposiveRandom Sampling ) ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปสถิติที่ใชในการวิจัยไดแกความถี่รอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบคา t-test และ
F-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
1438

จะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือ ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชสูตรตามวิธี
Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประชากร

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1แสดงคาเฉลี่ยรวมและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาโดยรวม
ที่
1
2
3
4

ระดับความคาดหวัง
S.D.
x

ขอความ
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานการสงเสริมการตลาด
ดานชองทางจําหนาย
รวม

3.96
3.62
3.83
3.98
3.85

0.70
0.87
0.81
0.64
0.75

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยาโดยรวมทั้ง 4 ดานคือดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจําหนายอยูในระดับ
มาก ( X = 3.85) เมื่อพิจารณารายดานพบวาในทุกดานมีระดับการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีอยูในระดับมาก ซึ่งดาน
ชองทางจําหนายเปนดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดโดยมีระดับ ( X = 3.98) รองลงมาคือดานผลิตภัณฑ ( X = 3.96) ลําดับสาม
คือดานการสงเสริมการตลาด( X = 3.83)ดานราคา ( X = 3.62) ตามลําดับ
ตารางที่2แสดงการเปรียบเทียบระหวางเพศกับปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาโดยภาพรวม
ที่

ความคิดเห็น

1

ดานผลิตภัณฑ

2

ดานราคา

3

ดานการสงเสริมการตลาด

4

ดานชองทางจําหนาย

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

Sum of
Squares
111.44
1183.25
1294.69
246.18
1464.46

df
1
287
288
1
287

รวม

1710.64

288

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม

27.94
2276.94
2304.88
351.13

1
287
288
1
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Mean
Square
111.44
4.12

F
27.03

Sig.
.00*

246.18
5.10

48.24

.00*

27.94
7.93

3.52

.06

351.13

282.59

.00*

ที่

ความคิดเห็น

แหลงความ
แปรปรวน
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

Sum of
Squares
356.61
707.75
184.17
1320.31
1504.49

df
287
288
1
287
288

Mean
Square
1.24
184.17
4.59

F

Sig.

90.34

0.01*

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ตารางที่ 3แสดงการเปรียบเทียบระหวางระดับการศึกษาแตกตางกัน ปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซือ้ ปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาตางกันโดยภาพรวม
ที่

ความคิดเห็น

1

ดานผลิตภัณฑ

2

ดานราคา

3

ดานการสงเสริมการตลาด

4

ดานชองทางจําหนาย

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

Sum of
Squares
563.57
731.12
1294.69
628.43
1082.20
1710.64
1123.71
1181.17
2304.88
266.46
441.28
707.75
645.54
858.94
1504.49

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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df
4
284
288
4
284
288
4
284
288
4
284
288
4
284
288

Mean
Square
140.89
2.57

F
54.72

Sig.
.00*

157.10
3.81

41.23

.00*

280.92
4.15

67.54

.00*

66.61
1.55

42.87

.00*

161.38
3.02

51.59

.00*

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน ปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาตางกันโดยภาพรวม
ที่

ความคิดเห็น

1

ดานผลิตภัณฑ

2

ดานราคา

3

ดานการสงเสริมการตลาด

4

ดานชองทางจําหนาย

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

Sum of
Squares
352.95
941.74
1294.69
203.06
1507.57
1710.64
441.35
1863.52
2304.88
35.91
671.83
707.75
258.31
1246.16
1504.49

df
2
286
288
2
286
288
2
286
288
2
286
288
2
286
288

Mean
Square
176.47
3.29

F
53.59

Sig.
.00*

101.53
5.27

19.26

.00*

220.67
6.51

33.86

.00*

17.95
2.34

7.64

.00*

129.15
4.35

28.58

.00*

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ตารางที่ 5แสดงการเปรียบเที ยบระหว างพื้ นที่ป ลูกยางพาราแตกตา งกัน ปจจั ยด านการตลาดที่มีผ ลตอ การ
ตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาตางกันโดยภาพรวม
ที่

ความคิดเห็น

1

ดานผลิตภัณฑ

2

ดานราคา

3

ดานการสงเสริมการตลาด

4

ดานชองทางจําหนาย

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

Sum of
Squares
932.09
362.59
1294.69
1268.86
441.77
1710.64
1059.76
1245.11
2304.88
444.70
263.04
707.75
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df
3
285
288
3
285
288
3
285
288
3
285
288

Mean
Square
310.69
1.27

F
244.20

Sig.
.00*

422.95
1.55

272.85

.00*

353.25
4.36

80.85

.00*

148.23
.92

160.60

.00*

ที่

ความคิดเห็น

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

Sum of
Squares
926.35
578.12
1504.49

df
3
285
288

Mean
Square
308.78
2.02

F
189.62

Sig.
.00*

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบระหวางสถานะในพื้นที่ปลูกยางแตกตางกันกับปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาตางกันโดยภาพรวม
ที่

ความคิดเห็น

1

ดานผลิตภัณฑ

2

ดานราคา

3

ดานการสงเสริมการตลาด

4

ดานชองทางจําหนาย

แหลงความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

Sum of
Squares
151.10
1143.58
1294.69
109.25
1601.39
1710.64
240.21
2064.67
2304.88
122.75
584.99
707.75
155.82
1348.65
1504.49

df
1
287
288
1
287
288
1
287
288
1
287
288
1
287
288

Mean
Square
151.10
3.98

F
37.92

Sig.
.00*

109.25
5.58

19.58

.00*

240.21
7.19

33.39

.00*

122.75
2.03

60.22

.00*

155.82
4.69

37.77

0*

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

เพศระดั บ การศึ กษา รายได เฉลี่ ยต อเดื อน พื้ นที่ ป ลูก ยางพาราและสถานะในพื้น ที่ป ลูก ยางแตกต า งกั นการ
ตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาแตกตางกันจากการทดสอบแสดงให
เห็นวาในทุกปจจัยที่แตกตางกันการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
แตกตางกันดังนั้นจึงยอมรับH0 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05ซึ่งขอสนเทศที่ได สามารถใชเปนประโยชนโดยการนําขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาไปใชเปนแนวทางพัฒนาดานการตลาดปุยเคมี ใหตรงกับความตองการของผูบริโภคในอนาคต
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สรุปผลและอภิปรายผล
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน พื้นที่ปลูกยางพาราและสถานะในพื้นที่ปลูกยางจําแนกตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตรพบวาทั้ง 4 ปจจัย ทุกขอคาที่ไดมีคานอยกวาคานัยสําคัญที่กําหนดไว ณ ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับ
H0 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05นั่นหมายความวา ปจจัยทางดานเพศ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน พื้นที่ปลูกยางพารา
และสถานะในพื้นที่ปลูกยางที่แตกตางกันทําใหการตัดสินใจเลือกซื้อปุยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยาแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทวีศักดิ์สุทธิพันธุ(2552)ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอสวนประสม
ทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อสารกําจัดวัชพืชไรออยพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีพบวาดานผลิตภัณฑเพศชายให
ความสําคัญดานตรายี่หอและชื่อเสียงของผูจําหนายมากกวาเพศหญิงสวนเพศหญิงจะใหความสําคัญทางดานประสิทธิ
ภาพของสินคามากกวาเพศชายดานราคาเพศหญิงจะใหความสําคัญในดานราคาเงื่อนไขการชําระเงินมากกวา
เพศชายดานชองทางการจัดจําหนายโดยใหความสําคัญในการจําหนายผานทางโรงงานน้ําตาลที่แตกตางกันโดยเพศชายให
ความสํา คัญมากกวา เพศหญิง และดา นการสง เสริมการตลาดโดยให ความสํา คัญ ดานโฆษณาผ านสื่อคํ าแนะนํา จาก
พนักงานสงเสริมการขายคําแนะนําจากรานคาสวนลดราคาและรายการสมนาคุณของแถมที่แตกตางกันโดยเพศชายให
ความสําคัญในดานโฆษณาผานสื่อคําแนะนําจากพนักงานสงเสริมการขายคําแนะนําจากรานคามากกวาเพศหญิงสวนเพศ
หญิงใหความสําคัญในสวนลดดานราคาและรายการสมนาคุณของแถมมากกวาเพศชายและงานวิจัยของสิทธินันทนภา
พิพัฒน(2548)ไดทําการศึกษาถึงสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสารเคมีเกษตรในนาขาวเพื่อจา
หนายโดยจําแนกปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนรานคาของเจาของรานคาเคมีเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีโดยศึกษาจาก
กลุมตัวอยางจานวน 146 รายและทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิเคราะห 2 แบบไดแกสถิติเชิงพรรณนาคือคา
T-test และF-test ซึ่งผลการวิจัยพบวาระดับการศึกษาที่แตกตางกันใหความสําคัญดานผลิตภัณฑที่แตกตางกันกลุม
ตัวอยางที่มีปจจัยสวนรานคาแตกตางกันในเรื่องยอดขายเฉลี่ยตอเดือนใหความสําคัญในดานผลิตภัณฑและราคาแตกตาง
กั น รวมถึ ง งานวิ จั ย ของประมุ ข บุ ญ รอด(2546)ได ทํ า การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื้ อ ปุ ย เคมี ข องเกษตรกรผู ทํา นาในเขต
ชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรีพบวาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อปุยในระดับมากที่สุดคือดาน
ชองทางจัดจาหนายโดยประกอบดวยการมีจําหนายตามรานคาปุยทั่วไปการมีบริการจัดสงและมีความสะดวกในการหาซื้อ
ในทองถิ่นสวนดานผลิตภัณฑราคาและการสงเสริมการตลาดมีความสํา คัญระดับมากและเมื่อมองเปนรายดานพบวา
เกษตรกรจะใหความสําคัญมากที่สุดในขอคุณภาพของปุยการไดรับคําแนะนําจากเพื่อนเกษตรกรและการมีพนักงานบริษัท
แนะนําใหขอมูลการผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะยางพาราที่เปนสินคาหลักของประเทศ จําเปนอยางยิ่งตองใชปุยเคมีซึ่ง
เปนแหลงธาตุอาหารหลัก ตนยางเจริญเติบโตไดดี และเพิ่มผลผลิตสูง ปจจุบันปุยเคมีกลับมีบทบาทสําคัญและเปนที่
ยอมรับมากขึ้นวามีประสิทธิภาพตอการผลิตพืชทุกชนิด เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารสูงมากกวาปุยชนิดอื่นๆ นอกจาก
ทําใหดินมีความสมบรูณยิ่งแลว พืชสามารถนําไปใชไดทันที จะเห็นไดวาปหนึ่งๆไทยตองนําเขาปุยเคมีเพื่อใชในการผลิตพืช
ใหมีคุณภาพประมาณ 3.3ลานตัน คิดเปนมูลคา ประมาณ 30,000ลานบาท แมปุยเคมีจะมีราคาแพงมาก แตเกษตร
จําเปนตองใสปุยเคมีตอไปทุกป ทางหนึ่งที่จะชวยเกษตรกรไดคือ ใหเกษตรกรผสมปุยเคมีใชเอง เชน การใชปุยเคมีแบบ สั่ง
ตัดคือ การใชปุยเคมีตามชุดดิน และ คาวิ เคราะหดินป จจุบัน ซึ่ง พัฒนาโดยนํา ขอมูล ดิน พื ช การจัดการดิน รวมทั้ ง
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร ม าคํ านวณในคอมพิ วเตอร โดยใชโ ปรแกรมการปลู ก พื ชที่ ส ลั บ ซับ ซ อ น แต ทําให ง า ย
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สําหรับเกษตรกรนําไปใช คําแนะนําปุยแบบ สั่งตัดจะมีความแตกตางกันในดินแตละชนิด นอกจากประหยัดคาใชจายแลว
ยังเปนการลดตนทุนการผลิตไดอีกทางหนึ่ง
ขอเสนอแนะ
1. ควรพัฒนารูปแบบที่สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการจําหนายปุยเคมีในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมแก
เกษตรกร
2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเกษตรกร โดยการใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
3.ควรทําวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้ในชุมชนที่มีโครงสรางพื้นฐานตางกัน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งของ ดร.อนุสรณ คุณานุสรณอาจารยที่
ปรึก ษาการศึกษาคน คว าดว ยตนเองที่ไ ดให คํา แนะนํา ความช วยเหลื อดา นขอ มูล แนวทางการทํ าวิจั ยที่ ถูกต อง และ
ขอคิดเห็นตางๆ ของการวิจัยมาโดยตลอด ผูวิจัยจึงขอกราบ ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณเจาหนาที่สํานักงานเกษตร อําเภอเชียงคํา สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา
สวนยางและเกษตรกรชาวสวนยางอําเภอเชียงคํา ที่ใหความรวมมือกรอกแบบสอบถาม และแนะนําขอเสนออื่นๆ จนทําให
งานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จไดดวยดี
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ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลตอความตองการที่จะปฏิบัติงานกับองคกร
ในระยะยาว กรณีศึกษาหอพักเขตตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
Human resource management factors that affected long-term loyalty to workplace.
Case study dormitories in Maeka sub-district, Muang district, Phayao province
กัญญารัตน อุดคํามี 1* และ บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง2
Kanyarat Autcomeme1* and Boonyanuch Cheewakiayingyong2
2

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ (1) ศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น ด า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล (2) เพื่ อ
เปรียบเทียบปจจัยในการบริหารงานบุคคลจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย คือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยางเปนพนักงานหอพักจํานวน 200 คน ไดแบบสอบถามที่สมบูรณกลับคืน 173 ชุด
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และ F-test
ผลการศึ กษา พบวา พนัก งานหอพั กส วนใหญเปน เพศหญิง มี อายุร ะหวา ง 20-30 ป มีส ถานภาพสมรส มี
ภูมิลําเนา/ที่อยูอาศัยที่บาน ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา ระยะเวลาใน
การทํางาน 4 ปขึ้นไป รายไดตอเดือนอยูระหวาง 5,001-9,000 บาท และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูจัดการหอพัก
ระดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับปจจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลตอความตองการที่จะ
ปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาว พบวา พนักงานใหความสําคัญกับปจจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวของกับ
ความตองการที่จะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาวในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน
ความสัมพันธในที่ทํางาน มีคาเฉลี่ยระดับมากที่สุด รองลงมาไดแก ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ปจจัยดาน
ความรับผิ ดชอบ ป จจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ ปจจัยด านความมั่นคงในงาน และต่ําที่ สุด คือ ปจจัยดา น
คาตอบแทน
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จากการทดสอบสมมุติฐานพบความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอความตองการที่จะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะ
ยาว เมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล จํานวน 5 ดาน แตมีเพียงดานความรับผิดชอบ เทานั้นที่ไมพบความแตกตางเมื่อ
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การวิจัยครั้งนี้ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอผูบริหารในการกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหอพัก
ในเขตตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใหสอดคลองกับปจจัยสวนบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ
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
1446

บทนํา
ในสถานภาพดานสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงทําใหองคกรตองมีการ
ปรับตัวเพื่อความอยูรอดในสภาพการณที่แปรเปลี่ยนไป ผูคนตางขวนขวายหาปจจัยในการดํารงชีพมากขึ้น ผูคนตางเลือก
หางานที่ไดผลตอบแทนสูง แตเนื่องดวยผลกระทบจากนโยบายคาแรงขั้นต่ํา ทําใหมีอัตราการเลือกเปลี่ยนงานมากขึ้น
ดังนั้นองคกรตางๆ จึงหันมาใหความสนใจกับพนักงานของตนเพิ่มขึ้นโดยอาศัยวิธีการตางๆเพื่อใหพนักงานมีความเชื่อมั่น
ในองคกรและมีความภักดีตอองคกร โดยขวัญกําลังใจในการทํางานก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่องคกรเลือกใช ซึ่งขวัญกําลังใจใน
การทํางานแตกตางกันตามความมีอิสระในการทํางาน โอกาสความกาวหนาในงาน การมีสวนรวมในการบริหาร ความ
เชื่อถือและพึ่งพิงไดขององคกร ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกรและความรูสึกตอระบบการพิจารณาความดี
ความชอบ สวนความผูกพันตอองคกรแตกตางกันตามความสําคัญของงานที่รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ทาทาย โอกาส
ความกาวหนาในงาน และขวัญกําลังใจในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันตอองคกร (วิรดี โกมุทีวงษ,
2547) เนื่ องจากพนัก งานเป นผู ที่ทํางานให องค กรบรรลุ ถึง เป าหมายที่ต องการไดแ ละปจ จุบัน หลายๆ องคก รเริ่ม ให
ความสําคัญกับทรัพยากรบุคลากรอันมีคานี้ทั้งหนวยงานที่อยูในภาครัฐและองคกรในภาคเอกชน
จากสถิติการลาออกของพนักงานหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (จากสถิติการลาออกของพนักงานหอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา ป 2555-2558) สงผลกระทบตอการดําเนินงาน และพัฒนาโครงการตางๆ ของทางองคกร ทําใหการ
ดําเนินงานบางสวนหยุดชะงัก และลาชา พนักงานหอพักที่ยังปฏิบัติงานอยูตองเพิ่มความรับผิดชอบของภาระงานทดแทน
ในสวนของพนักงานที่ลาออกไป ทําใหมีการทํางานลวงเวลาเพิ่มสูงขึ้น
อยางไรก็ตาม ยังไมมีผลวิจัยที่บงชี้วาปจจัยดานใดของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลตอความตองการที่จะ
ปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาว ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลตอ
ความตองการที่จะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาว กรณีศึกษาหอพักเขตตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. ศึกษาระดับความคิดเห็นดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานหอพักเขตตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยในการบริหารงานบุคคลจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความตองการที่จะ
ปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาว

สมมุติฐาน
ปจจัยในการบริหารงานบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอความตองการที่จะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาวแตกตาง
กันจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากงานวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการรับรูความเหมาะสมระหวางคนกับงาน กับความพึงพอใจในงานและ
ความผูกพันตอองคการของพนักงาน (สาวิตรี พูลสมบัติ, 2550) ผูวิจัยนํามาประยุกตและปรับตามแนวคิดที่ไดจากงานวิจัย
ของ (Steer, 1983 อางในปาณิสรา วงศใหญ, 2555) มาสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังแสดงในภาพที่ 1
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพการสมรส
4. ภูมิลําเนา/ที่อยูอาศัย
5. ระดับการศึกษา
6. ระยะเวลาในการทํางาน
7. รายได
8. ตําแหนงงาน

ความตองการที่จะปฏิบัตงิ าน
กับองคกรในระยะยาว

ปจจัยในการบริหารงานบุคคล
1. ดานความมั่นคงในงาน
2. ดานคาตอบแทน
3. สภาพแวดลอมในการทํางาน
4. ดานความสัมพันธในที่ทํางาน
5. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
6. ดานความรับผิดชอบ
ภาพที่ 1 แสดงปจจัยที่มีผลตอความตองการที่จะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาว

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยการวาจางของหอพักในเขตตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา จํานวน 400 คน (ขอมูลจากเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประจําปงบประมาณ 2557) ซึง่
ปฏิบัติงานในหอพักจํานวน 10 แหง ไดแก หอพักหญิง AS DC อพารทเมนท หอพักลือชา เค.เอ็ม.อพารทเมนท หอพักหญิง
ราชพฤกษ หอพักตนคูน หอพักหญิงเงินเย็น หอพักชายอิงดอย และหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ใชวิธีการหาขนาดของ
กลุมตัวอยางตามทฤษฎีของ Yamane (ปาณิสรา วงศใหญ, 2555) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน การสุมตัวอยางเปน
แบบแบงชั้นและสุมอยางงายในแตละชั้น
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ที่ผูวิจัยประยุกตจากงานวิจัยของ (สาวิตรี พูลสมบัติ, 2550)
จํานวน 200 ชุด โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ภูมิลําเนา/ที่อยู
อาศัยระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน รายได และตําแหนงงาน
สวนที่ 2 ขอมูลปจจัยดานการบริการทรัพยากรบุคคลที่มีผลตอความตองการที่จะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะ
ยาว โดยไดนํามาทําการแบงลําดับความสําคัญออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีการประมาณคาของ Likert’s Scales
ซึ่งมีความหมายและใหคาคะแนน เพื่อเปลี่ยนระดับความสําคัญใหเปนขอมูลเชิง ปริมาณที่สามารถใหความหมายชวง
คะแนนไดดังนี้
ระดับความคิดเห็นมากที่สุดเทากับ 5
คะแนน
ระดับความคิดเห็นมากเทากับ
4
คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลางเทากับ 3
คะแนน
ระดับความคิดเห็นนอยเทากับ
2
คะแนน
ระดับความคิดเห็นนอยมากเทากับ 1
คะแนน
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทํางาน ที่ทํางาน ผูบริหาร นโยบาย และการทํางานตางๆ
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร วิทยานิพนธและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษาแลวนิยามสิ่งที่วัด ทั้งที่เปนตัวแปรตน และ
ตัวแปรตาม
2. เครื่องมือประยุกตแบบสอบถามจากงานวิจัย(สาวิตรี พูลสมบัติ, 2550) โดยยึดตามวัตถุประสงค กรอบ
แนวคิดและขอบเขตของการวิจัย
3. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตการวิจัย โดยใชคําถาม 2 ประเภท คือ เปนการตอบแบบสอบถามใน
ลักษณะคําถามปลายปด (Close-Ended Questions) ที่มีลักษณะเปนแบบ Check List
4. เสนออาจารยที่ป รึก ษาการศึก ษาคน ควา ดว ยตนเองแกไ ขปรับ ปรุง ใหถูก ตอ งและชัด เจน เหมาะสม ทั้ง
เนื้อหาสาระ และการใชถอยคํา สํานวนภาษา แลวนํามาจัดทําเปนแบบสอบถาม
5. เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพื่อให
ไดแบบสอบถามที่มีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคําถาม โดยใชแบบวัดดัชนีความสอดคลอง (Index of
consistency: IOC)
6. นําแบบสอบถามที่ผานการแกไขจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ไปปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดสอบ (Try-out)
เพื่อวัดความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือเทากับ 0.87
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ติดตอขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลที่จะทําการศึกษา
2. เมื่อไดรับอนุญาตจากผูจัดการหอพักแลว ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามและรอรับกลับทันทีดวยตัวเอง
3. กรณีที่พนักงานหอพักไมอยูหรือไมสะดวกที่จะตอบแบบสอบถามในทันที ผูวิจัยไดทอดแบบไวและไปรับคืนใน
วันถัดไป
4. ตรวจสอบแบบสอบถามที่สมบูรณ และคัดเลือกมาใชวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปโดยใชคาสถิติดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของพนักงานหอพัก ใชคาสถิติ คาความถี่ (Frequency) และรอยละ
(Percentage)
2. การวิเคราะหปจจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลตอความตองการที่จะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะ
ยาว ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยผูวิจัยใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย
ของ (กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติและคณะ, 2552)
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง พนักงานใหความสําคัญในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง พนักงานใหความสําคัญในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง พนักงานใหความสําคัญในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง พนักงานใหความสําคัญในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง พนักงานใหความสําคัญในระดับนอยที่สุด
3. การทดสอบสมมติฐาน ใชคาสถิติ t-test และ F-test
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ผลการศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอความ
ตองการที่จะ
ปฏิบัติงานกับองคกร
ในระยะยาว

คาเฉลี่ย

1. ดานความมั่นคง
ในงาน

2. ดาน
คาตอบแทน

3. ดานสภาพแวดลอม

4. ดานความสัมพันธ

ในการทํางาน

xˉ

3.22

3.01

t

-.771

sig
f

ในที่ทํางาน

5. ดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือ

6. ดานความ
รับผิดชอบ

3.47

3.52

3.24

3.43

-.252

-2.155

-2.100

-1.183

-.752

0.442

0.801

0.033

0.037

0.238

0.453

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

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

ภูมิลําเนา/

f

1.946

0.717

3.185

0.998

1.195

1.182

ที่อยูอาศัย

sig

0.105

0.582

0.015*

0.410

0.315

0.321

f

7.949

7.185

4.457

0.398

2.759

0.949

*

*

*

*

0.437

เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส

ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการ
ทํางาน
รายได
ตําแหนงงาน

sig

0.000

0.000

0.002

0.810

0.029

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

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

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 เปรียบเทียบปจจัยในการบริหารงานบุคคลจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลที่มีตอความตองการที่จะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาว
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1. ขอมูลทั่วไปของพนักงานหอพัก
ผลการศึกษา พบวา พนักงานหอพักสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป มี สถานภาพสมรส มี
ภูมิลําเนา/ที่อยูอาศัยที่บาน ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา ระยะเวลาใน
การทํางาน 4 ปขึ้นไป รายไดตอเดือนอยูระหวาง 5,001-9,000บาท และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูจัดการหอพัก
2. ขอมูลระดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับปจจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลตอความตองการที่
จะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาว กรณีศึกษาหอพักเขตตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2.1 พนักงานใหความสําคัญกับปจจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวของกับความตองการที่จะปฏิบัติงาน
กับองคกรในระยะยาวในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง x̅=3.23 โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความสัมพันธในที่
ทํางาน x̅=3.52 รองลงมาไดแก ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน x̅=3.47 ปจจัยดานความรับผิดชอบ x̅=3.43
ปจจัยดา นการได รับการยอมรับนั บถือ x̅ =3.24 ปจจัยด านความมั่นคงในงาน x̅ =3.22 และต่ําที่สุ ด คือ ป จจัยดา น
คาตอบแทน x̅=3.01
2.2 ปจจัยดานความมั่นคงในงาน พนักงานใหความสําคัญ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง x̅=3.22 โดยปจจัยที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ประสบความสําเร็จในงานที่ทานทํา x̅=3.33 รองลงมาไดแก ความมั่นคงในหนวยงานที่ทําอยู x̅=3.30
งานที่ ทํา อยู มีค วามมั่น คงในหน า ที่ก ารงาน x̅=3.18 และต่ํา ที่สุ ด คือ มีค วามก าวหน า ในหน าที่ การงานมากกว าที่ อื่ น
x̅=3.09
2.3 ปจจัยดานดานคาตอบแทน พนักงานใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง x̅=3.01 โดยปจจัยที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ คาตอบแทนที่ไดรับเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ x̅=3.08 รองลงมาไดแก สวัสดิการอยูในเกณฑที่ยังไมดี
เมื่อเทียบกับองคกรอื่น x̅=3.05 องคกรใสใจสวัสดิการที่นอกเหนือจากรายไดหลักอยางสม่ําเสมอ x̅=3.01 และต่ําที่สุด
คือ คาลวงเวลาเหมาะสมกับงาน x̅=2.90
2.4 ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พนักงานใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก x̅=3.47 โดย
ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสะดวกในการเดินทางมาทํางาน x̅=3.50 รองลงมาไดแก การจัดสภาพแวดลอมภายในที่
ทํางานมีระบบระเบียบ x̅=3.50 ที่ทํางานมีความปลอดภัย x̅=3.49 และต่ําที่สุด คือ วัสดุอุปกรณหรือเครื่องมือที่อํานวย
ความสะดวกในการทํางาน มีเพียงพอตอความตองการใช x̅=3.40
2.5 ปจจัยดานความสัมพันธในที่ทํางาน พนักงานใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก x̅=3.52 โดยปจจัยที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถทํางานเปนทีมไดเปนอยางดี x̅=3.79 รองลงมาไดแก ความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงาน
x̅=3.76 ไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชา/ผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน x̅=3.61 และต่ําที่สุด คือ
ผูบังคับบัญชาขาดความเปนกันเอง x̅=2.94
2.6 ปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ พนักงานใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง x̅=3.24โดย
ปจ จั ย ที่มี ค า เฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ ได รับ การยกย อ งชมเชยจากเพื่ อ นร วมงานหรื อ ผู บัง คั บ บัญ ชา x̅=3.32 รองลงมาได แ ก
ขอคิดเห็นของทานไดรับการยอมรับทั่วไปจากคนในองคกร x̅=3.28 งานที่ทานทําอยูเปนงานที่มีเกียรติ x̅=3.25 และต่ํา
ที่สุด คือ ทํางานที่ทํางานนี้แลวจะสามารถยกระดับฐานะทางสังคมของครอบครัวได x̅=3.10
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2.7 ปจจัยดานความรับผิดชอบ พนักงานใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก x̅=3.43 เมื่อพิจารณาแตละ
ปจจัยพบวา ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ปริมาณงานที่รับผิดชอบมีมาก x̅=3.65 รองลงมาไดแก งานที่ไดรับมอบหมายนั้น
มีความสําคัญตอองคกร x̅=3.39 และต่ําที่สุด คือ ไดรับมอบหมายในงานใหญๆ x̅=3.25
3. การทดสอบความแตกตางของปจจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลตอความตองการที่จะปฏิบัติงาน
กับองคกรในระยะยาว จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน
3.1 จําแนกตามเพศ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานความมั่นคงในงาน ดานคาตอบแทน ดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ มีผลตอความตองการที่จะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาวไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ 0.05 และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดานความสัมพันธในที่ทํางาน มีผลตอความตองการที่จะ
ปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05
3.2 จําแนกตามอายุ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานความสัมพันธในที่ทํางาน ดานความรับผิดชอบ มีผลตอ
ความตองการที่จะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 สวนดานความมั่นคงในงาน
ดานคาตอบแทน สภาพแวดลอมในการทํางาน และดานการไดรับการยอมรับนับถือ มีผลตอความตองการที่จะปฏิบัติงาน
กับองคกรในระยะยาวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05
3.3 จําแนกตามสถานภาพการสมรสเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสภาพแวดลอมในการทํางานดาน
ความสัมพันธในที่ทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ มีผลตอความตองการที่จะปฏิบัติงานกับ
องคกรในระยะยาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 สวนดานความมั่นคงในงาน และดานคาตอบแทน มีผลตอความ
ตองการที่จะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05
3.4 จําแนกตามภูมิลําเนา/ที่อยูอาศัยเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความมั่นคงในงาน ดานคาตอบแทน
ดานความสัมพันธในที่ทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ มีผลตอความตองการที่จะปฏิบัติงาน
กับองคกรในระยะยาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 สวนดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีผลตอความตองการ
ที่จะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05
3.5 จําแนกตามระดับการศึกษาเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความสัมพันธในที่ทํางาน ดานความ
รับผิดชอบ มีผลตอความตองการที่จะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 สวนดาน
ความมั่นคงในงาน ดานคาตอบแทน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีผลตอความ
ตองการที่จะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05
3.6 จําแนกตามระยะเวลาในการทํางานเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความมั่นคงในงาน ดานคาตอบแทน
ดานความสัมพันธในที่ทํางาน ดานความรับผิดชอบ มีผลตอความตองการที่จะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาวไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 สวนดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดานการไดรับการยอมรับนับถือ มีผลตอความ
ตองการที่จะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05
3.7 จําแนกตามรายไดเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความมั่นคงในงาน ดานคาตอบแทน ดาน
สภาพแวดลอมในการทํางานดานความสัมพันธในที่ทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และดานความรับผิดชอบ มีผล
ตอความตองการที่จะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาวไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05
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3.8 จําแนกตามตําแหนงงานเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความสัมพันธในที่ทํางาน ดานความรับผิดชอบ
และดานการไดรับการยอมรับนับถือ มีผลตอความตองการที่จะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาวไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ 0.05 สวนดานความมั่นคงในงาน ดานคาตอบแทน และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีผลตอความ
ตองการที่จะปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05
4. ขอคิดเห็นเพิ่มเติมของพนักงาน
พนักงานสวนใหญไมไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แตพบวามีความคิดเห็นบางประการ ดังนี้ ดานความมั่นคงใน
งานพนักงานแสดงความเห็นวาเปนงานที่ไมมีความมั่นคง ไมสามารถยึดเปนอาชีพหลักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวไดตองหา
อาชีพเสริม ปจจัยดานคาตอบแทนควรมีการจัดสวัสดิการศึกษาดูงานสําหรับพนักงาน และไมควรนําเอาสวัสดิการรวมกับ
คาตอบแทนอีกทั้ง มีการจายเงินเดือนต่ํากวาวุฒิการศึกษา คาลวงเวลานอย บางครั้งไมจายคาทํางานลวงเวลา ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมในการทํางานพบวาอุปกรณลาสมัย ชํารุด ขาดอุปกรณที่จําเปนตองใช ปจจัยดานความสัมพันธในที่ทํางาน
พนักงานเห็นวาไมมีการวางแผนและการประสานงานที่ดี ไมรูจักหนาที่ตัวเอง ไมรูขอบเขตความรับผิดชอบ ปจจัยดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือพนักงานเห็นวาผูบริหารมีแนวคิดลาสมัย ไมรับฟงความคิดเห็นของลูกนอง บางครั้งฟงแตปฏิเสธ
ความคิดนั้นโดยไมพิจารณาทําใหลูกนองไมมีกําลังใจในการทํางาน และปจจัยดานความรับผิดชอบเห็นวาจํานวนคนนอย
กวาปริมาณงาน

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องปจจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลตอความตองการที่จะปฏิบัติงานกับองคกรใน
ระยะยาว กรณีศึกษาหอพักเขตตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา สามารถอภิปรายผลในแตละปจจัย ไดดังนี้
ปจจัยดานความมั่นคงในงาน พนักงานใหความสําคัญ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ ประสบความสําเร็จในงานที่ทานทํามาก รองลงมาไดแก ความมั่นคงในหนวยงานที่ทําอยู งานที่ทําอยูมีความ
มั่นคงในหนาที่การงาน และต่ําที่สุดคือ มีความกาวหนาในหนาที่การงานมากกวาที่อื่น ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีสิ่งที่สําคัญที่
พนักงานผูปฏิบัติหนาที่ในองคการตองการ มีอยู 8 ขอ (ชุษณะ, 2543, อางถึงในสาวิตรี พูลสมบัติ, 2550) ไดกลาวในเรื่อง
ความมั่นคง (Security) วาพนักงานผูใหบริการลวนแลวแตตองการความมั่นคงในอาชีพการงาน เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเริ่ม
รูสึกวาไมมีความมั่นคงในอาชีพการงาน การปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการก็อาจมีปญหาตามไปดวย
ปจจัยดานคาตอบแทน พนักงานใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
คาตอบแทนที่ไดรับเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ รองลงมาคือ สวัสดิการอยูในเกณฑที่ยังไมดีเมื่อเทียบกับองคกรอื่น องคกร
ใสใจสวัสดิการที่นอกเหนือจากรายไดหลักอยางสม่ําเสมอ และต่ําที่สุดคือคาลวงเวลาเหมาะสมกับงานซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดและทฤษฎีของ(ภิญโญ สาธร, 2517) กลาวถึง องคประกอบที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไววา การ
ทํางานจะใหมีความสุขหรือไมนั้นผูบริหารมีสวนสําคัญในการการสรางน้ําใจใหแกผูใตบังคับบัญชาภายใน ซึ่งสิ่งที่ผูบริหาร
ไมควรละเลย มีดังนี้ 1)รายได 2)สวัสดิการ 3.ความภูมิใจในหนวยงาน 4)การมีสวนรวมในองคกร
ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พนักงานใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ความสะดวกในการเดินทางมาทํางาน รองลงมาไดแก การจัดสภาพแวดลอมภายในที่ทํางานมีระบบ
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ระเบียบ ที่ทํางานมีความปลอดภัย และต่ําที่สุดคือ วัสดุอุปกรณหรือเครื่องมือที่อํานวยความสะดวกในการทํางาน มี
เพียงพอตอความตองการใช ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีองคประกอบตาง ๆ ที่เอื้ออํานวยตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมี
10 ประการ (Gilmer,1967, อางถึงใน สาวิตรี พูลสมบัติ, 2550) ที่กลาวไววาสภาพการทํางาน (Working Condition) ไดแก
สภาพอุณหภูมิ แสง สี เสียง หองทํางาน หองน้ํา หองอาหาร ชั่วโมงการทํางาน มีความสําคัญสําหรับผูหญิงมากกวาผูชาย
เนื่องจากพนักงานที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จึงใหความสําคัญกับปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
ในระดับมาก
ปจจัยดานความสัมพันธในที่ทํางาน พนักงานใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ สามารถทํางานเปนทีมไดเปนอยางดีความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงาน รองลงมาคือ ไดรับการชวยเหลือจาก
เพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชา/ผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน และต่ําที่สุดคือผูบังคับบัญชาขาดความเปนกันเองซึ่ง
สอดคลองกั บแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกั บการทํางานเปนทีม ของ(เนตรพัณณา ยาวิราช, 2552) ที่กล าวถึ งปจจั ยแห ง
ความสําเร็จในการทํางานเปนทีม สวนหนึ่งมาจากการกําหนดนโยบาย จุดมุงหมายและวัตถุประสงคในการทํางานที่ชัดเจน
ตลอดจนมีการสื่อสารระหวางสมาชิกในทีมงานแบบเปดเผย ตรงไปตรงมา ใหทุกคนรับทราบขอมูลขาวสารทั่วถึงกัน
ปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ พนักงานใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ไดรับการยกยองชมเชยจากเพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชา รองลงมาไดแก ขอคิดเห็นของทานไดรับ
การยอมรับทั่วไปจากคนในองคกร งานที่ทานทําอยูเปนงานที่มีเกียรติ และต่ําที่สุดคือ ทํางานที่ทํางานนี้แลวจะสามารถ
ยกระดับฐานะทางสังคมของครอบครัวไดซึ่งสอดคลองตามแนวคิดของ Steer (Steer, 1977, อางถึงในปาณิสรา วงศใหญ,
2555) กลาววา ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร กลาวคือ เมื่อพนักงานเขาไปปฏิบัติงานในองคการก็ตองการเปน
สวนหนึ่งขององคการ ถาผูบริหารใหความสําคัญแกบุคลากรโดยการใหเกียรติ ใหความวางใจ ใหมีสวนรวมในการบริหาร
มอบหมายอํานาจหนาที่ใหตรงกับความสามารถ บุคลากรจะรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอองคการเขาจะเกิดความ
จงรักภักดี และคิดวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการทําใหเกิดความรูสึกผูกพันตอองคการ
ปจจัยดานความรับผิดชอบ พนักงานใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละปจจัยพบวา
ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ปริมาณงานที่รับผิดชอบมีมาก รองลงมาคือ งานที่ไดรับมอบหมายนั้นมีความสําคัญตอองคกร
และต่ําที่สุดคือ ไดรับมอบหมายในงานใหญๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (สมเกียรติ จอมราชคม, 2552) กลาวไววา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในงานที่สําคัญหรือเรงดวนและสามารถปฏิบัติไดเปนอยางดี มี
การวางแผนการทํางานในหนวยงานลวงหนาและปฏิบัติตามแผนที่วางไว ทําใหเกิดการทํางานที่มีระเบียบแบบแผนใน
หนวยงาน มีความชัดเจนในการแบงหนาที่ แบงความรับผิดชอบตามความถนัด ทําใหพนักงานมีความพอใจและสนใจใน
การสรางสรรคมุงทํางานอยางเต็มที่
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
ผลการวิจัยครั้งนี้เปนประโยชนตอผูบริหารกิจการหอพักและผูที่สนใจเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลตอ
ความตอ งการที่ จ ะปฏิบัติ ง านกั บ องค ก รในระยะยาว เพื่ อ นํ า ไปประกอบการบริ ห ารได อ ยา งเหมาะสม โดยผูวิ จั ย ให
ความสําคัญกับ 2 ปจจัยหลักที่พนักงานใหความสําคัญระดับมาก ซึ่งมีผลตอความตองการที่จะปฏิบัติงานกับองคกรใน
ระยะยาว คือ ปจจัยดานความสัมพันธในที่ทํางาน ซึ่งผูบริหารควรสงเสริมใหเกิดความสัมพันธที่ดีในที่ทํางาน อันจะเปน
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การสรางความผูกพันที่มีตอองคกรใหกับพนักงาน และอีกปจจัยหนึ่งคือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ผูบริหาร
ควรจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่เอื้อตอการปฏิบัติงานและใหความรูสึกที่ดีในชวงเวลาปฏิบัติงาน โดยจัดรูปแบบ
ใหสอดคลองกับผลงานวิจัยที่ใหขอมูลวา ปจจัยในการบริหารงานบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอความตองการที่จะปฏิบัติงาน
กับองคกรในระยะยาวแตกตางกันเมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลในบางปจจัย
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากปจจัยทั้ง 6 ดาน เพื่อนํามาปรับปรุงและเปนแนวทางในการ
สนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานหอพักปฏิบัติงานกับองคกรในระยะยาว
2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา ณ ชวงเวลาหนึ่ง (Cross-sectional study) ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปควร
ศึกษาแบบระยะยาว (Longitudinal Study)
3. ควรทํ า การศึ ก ษากลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ข นาดใหญ ขึ้ น เนื่ อ งจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป น เพี ย งกลุ ม ตั ว อย า งจาก
กรณีศึกษาเขตหอพักแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเปนเพียงบางกลุมเทานั้น
4. การศึกษาครั้งตอไปควรจําแนกตามประเภทของการบริหารธุรกิจดวย เนื่องจากสวนใหญในกลุมตัวอยางที่ได
เก็บขอมูลมาเปนการบริหารธุรกิจแบบครอบครัวซึ่งจะไดขอมูลที่แตกตางจากการบริหารธุรกิจแบบบริษัทเอกชน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงสมบูรณได เปนเพราะไดรับความกรุณาชวยเหลือเปนอยางดีจาก
ดร. บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง อาจารยที่ปรึกษา ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งในความกรุณาดังกลาว และสํานึกในพระคุณของ
อาจารยเปนอยางยิ่งที่ใหคําปรึกษา ชี้แนะ รวมทั้งแกไขขอบกพรองตางๆ จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูงไว
ณ โอกาสนี้ดวย
ขอขอบคุณ ทานเจาของเอกสาร และงานวิจัยทุกทาน ที่ผูศึกษาคนควาไดนํามาอางอิงในการทําวิจัย และคณะ
ผูเชี่ยวชาญที่ตรวจแกไขแบบสอบถามตลอดจนเสนอแนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี
คุ ณ ประโยชน จ ากการศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเองครั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษาขอน อ มบู ช าพระพุ ท ธคุ ณ แห ง บิ ด รมารดา
บูรพาจารย ตลอดจนจนถึงผูมีอุปการคุณทุกทานที่มีสวนสนับสนุน ชี้แนะและใหกําลังใจในการศึกษาจนสําเร็จลุลวงมา
ดวยดี
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ปจจัยที่มีผลตอการชําระคาเชาที่ดนิ ราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพร
Factors Affecting the Payment of the Treasury Office-tenants in Phrae
พิมพพิไล ศรีชัย 1* และปยะพงษ แสงแกว 2
Pimpilai Srichai1* and Piyapong Sangkaew2
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการชําระคาเชา และเพื่อศึกษาแนวทางการแกไข
ปญหาการคางชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพร เพื่อตอบวัตถุประสงคขางตนผูศึกษาทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากผูเชาที่ดินราชพัสดุในจังหวัดแพร จํานวน 350 ราย โดยใชแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลโดยการใชสถิติเชิง
พรรณนา เชน วิเคราะหคาความถี่ คาอัตรารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติไคสแควร จากผล
การศึกษาพบวา เพศ สถานภาพ อาชีพ และระยะทางในการเดินทางมาชําระคาเชา มีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ตอ
การชําระคาเชา เมื่อพิจารณาตัวแปร (1) ดานเพศ พบวา ผูเชาสวนมากเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย (2) ผูเชาสวนใหญมี
สถานภาพสมรส (3) มีอาชีพรับจาง (4) ดานระยะทางในการเดินทางมาชําระคาเชา พบวา สวนใหญเปนผูเชาที่เดินทางมา
จากอําเภอเดนชัย ซึ่งอยูหางไกลจากสํานักงานธนารักษพื้นที่แพรมากที่สุด ผลการศึกษาดานความพึงพอใจของผูเชาที่
มีตอสํานักงานธนารักษพื้นที่แพร พบวา ความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
(1) ด านการจั ดประโยชน รายการที่ มีค าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ การให บริ การการรับ ชํา ระคา เช าใกล บา นเปน การลดภาระ
คาใชจายในการเดินทาง (2) ดานพนักงานและการตอนรับ รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การไดรับบริการอยางเทาเทียม
กัน (3) ดานระยะเวลาในการใหบริการ รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การลดขั้นตอนในการดําเนินงานใหกับผูเชา (4) ดาน
ความสะดวกที่ไดรับ พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การใหคําแนะนํา การอธิบาย ใหขอมูลชัดเจนและใหบริการ
(5) ดานสถานที่ รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีที่นั่งสําหรับผูเชาขณะรอรับบริการและมีวารสารสิ่งพิมพตางๆ ใหกับ
ผูเชาอานขณะรอรับบริการ เนื่องจากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุกับลักษณะสวน
บุคคลขางตนยังไมสามารถอธิบายไดวา ตัวแปรใดมีความสัมพันธกับการชําระคาเชามากที่สุด ดังนั้นการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาความสัมพันธของตัวแปรขางตนดวยวิธีสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Correlation) เพื่ออธิบายความสัมพันธของ
ตัวแปรตนและตัวแปรตามวามีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด
คําสําคัญ: ผูเชา ที่ราชพัสดุ การเชาที่ดินราชพัสดุ การชําระคาเชา การคางชําระคาเชา ผูเชาที่ดินราชพัสดุ รายไดใน
ครอบครัวสถานภาพสวนบุคคล
1
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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
ที่ ดิ น เป น ทรั พ ยากรที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ การดํ า รงชี พ ของมนุ ษ ย เ ป น อย า งมาก เพราะเป น ป จ จั ย พื้ น ฐาน
ที่เกี่ยวเนื่องจากการอยูอาศัยตลอดจนใชประกอบการผลิตทั้งภาคเกษตรกรรม ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและที่ดินใน
ปจจุบันมีจํานวนจํากัด ไมอาจจัดหาเพิ่มเติมได แตในทางตรงกันขามประชากรของประเทศไทยไดเพิ่มมากขึ้นทุกปประกอบ
กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันนี้ทําใหที่ดินมีราคาสูงขึ้น จากเหตุดังกลาวก็สงผลใหเกิดปญหา
ตอประชาชนผูไมมีที่ทํากิน เพื่อแกไขปญหาสังคมและความยากจนของประชาชน โดยใหหนวยงานของรัฐที่ดูแลปาไม
ที่ดินราชพัสดุโดยกรมธนารักษ ที่ดินสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่นิคมสหกรณ ที่นิคมสรางตนเองและที่
สาธารณประโยชน ดําเนินการตรวจสอบการถือครองทําประโยชนของราษฎรในที่ดินของรัฐ ซึ่งแตละหนวยงานขางตนดูแล
เพื่อจัดใหราษฎรไดมีที่ทํากินโดยชอบดวยกฎหมาย
กรมธนารักษ (Treasury Department) เปนหนวยงานของรัฐบาล สังกัดกระทรวงการคลัง มีหนาที่ในการปกครอง
ดูแล บํา รุงรั กษา ใช จั ดหาประโยชน จัด ทํานิ ติก รรม และดํ าเนิ นการในเรื่ องต างๆ เกี่ยวกับ ที่ราชพัส ดุใ หเป นไปตาม
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 มาตรา 4 ไดนิยามความหมายของ คําวา ที่ราชพัสดุไววา คืออสังหาริมทรัพยอันเปน
ทรัพยสินของแผนดินทุกชนิดเวนแตสาธารณสมบัติของแผนดิน ดังตอไปนี้ คือ ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินที่มีผูเวนคืน
หรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดินและอสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใช หรือ
สงวนไวเพื่อประโยชนของพลเมืองใชรวมกันเปนตนวา ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ สวนอสังหาริมทรัพยของ
รัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคลและขององคการปกครองสวนทองถิ่นไมถือวาเปนที่ราชพัสดุ (กรมธนารักษ,2518) ที่ราชพัสดุ
เปนทรัพยสินอันมีคาของแผนดินและเปนทรัพยสินที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากที่ราชพัสดุเปนปจจัยพื้นฐานของการ
บริหารจัดการและการพัฒนาเศรษฐกิจ จะเห็นไดวารัฐบาลกําหนดวิธีการจัดการทรัพยสินของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหการใชที่ราชพัสดุเกิดประสิทธิภาพและประโยชนคุมคามากที่สุด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ที่ราชพัสดุเปนทรัพยสินที่
เปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของแผนดิน ซึ่งรัฐเปนผูบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนแกประชนชนและ
ภาครัฐอยางสูงสุด
นอกจากนี้กรมธนารักษนําที่ราชพัสดุมาจัดหาประโยชนโดยการจัดใหเชานํารายไดเขาแผนดินเพื่อประโยชนโดย
สวนรวม ในแตละจังหวัดโดยจังหวัดแพร มีผูเชาที่ดินราชพัสดุทั้งหมดจํานวน 1,769 ราย มีผูเชาคางชําระ 162 ราย คิดเปน
รอยละ 9.16 ของผูเชาทั้งหมด จากนโยบายการคางชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุไมควรเกินรอยละ 5 ของ ผูเชาทั้งหมด รวม
คาเชาคาง 201,891.00 บาท (สํานักงานธนารักษพื้นที่แพร,2557) อันเปนเหตุใหมีการเรงรัดติดตามการคางชําระคาเชา
และเตือนใหผูเชาปฏิบัติตามระเบียบสัญญาเชา ซึ่งเปนการเพิ่มภาระงานใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและรัฐสูญเสียรายได
เปนจํานวนมาก หากยังไมเรงแกไขปญหาดังกลาวนอกจากจะมีผลกระทบตอรายไดสวนหนึ่งของรัฐแลว ยังอาจกอใหเกิด
ปญหาการไมยอมรับปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการติดตามมาเปนปญหาเรื้อรังไมมีที่สิ้นสุด
ดังนั้นเพื่อใหทราบถึงปญหาการคางชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุ ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาปจจัยที่มีผลตอ การชําระ
คาเชาที่ดินราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพร เพื่อนําขอมูลจากการศึกษาไปใชเปนประโยชนในการแกไขปญหา การคาง
ชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุตอไป
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพร
2. เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการคางชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพร

กรอบแนวคิด
ปจจัยที่มีผลตอการชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพร ดังแผนภูมิภาพ ตอไปนี้
ภาพที่ 1:แสดงปจจัยที่มีผลตอการชาระคาเชาทีด่ ินราชพัสดุฯ
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5. อาชีพ
6. รายไดรวมตอเดือน
7. รายจายรวมตอเดือน
8. ระยะทางในการเดินทางมาชําระ

การชําระคาเชาทีด่ ินราชพัสดุฯ

ปจจัยที่มีผลตอการชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุของผูเชาใน
จังหวัดแพร
1. ดานการจัดประโยชน
2. ดานพนักงานและการตอนรับ
3. ดานระยะเวลาในการใหบริการ
4. ดานความสะดวกที่ไดรับ
5. ดานสถานที่

- ชําระคาเชาปกติ
- คางชําระคาเชา

สมมติฐานการศึกษา
การชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพร ขึ้นอยูกับลักษณะสวนบุคคลดานเพศ สถานภาพ อาชีพ
รายไดในครอบครัวตอเดือน และระยะทางในการเดินทางมาชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุ

วิธีวิทยาการวิจัย
รูปแบบงานวิจัย เปนงานวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
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ประชากรที่ ใ ช ในการศึ ก ษาครั้ง นี้ เป น ผูเช าที่ ดิ น ราชพัส ดุ ใ นเขตจั ง หวัด แพร จํา นวน 1,769 ราย (สํ า นัก งาน
ธนารักษพื้นที่แพร, 2557)
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 350 ตัวอยาง ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random
Sampling) ผูศึกษาไดทําการสุมตัวอยางจากสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ใชในการวัดระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอ การชําระ
คาเชา ที่ดิน ราชพัส ดุข องผู เช าในจัง หวัด แพร โดยใชแ นวคิด ทฤษฎี และงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข องเปน แนวทางในการสรา ง
แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามปจจัยดานสถานภาพสวนบุคคลของผูเชาที่ดินราชพัสดุในจังหวัดแพร ประกอบดวย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดในครอบครัวโดยรวมตอเดือน รายจายในครอบครัวโดยรวมตอเดือน
ระยะทางในการเดินทางมาชําระคาเชาที่ดินราชพั สดุ โดยใชรู ปแบบของแบบสอบถามชนิ ดปลายปด (Close Ended
Question) ชนิดเลือกตอบ
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามปจจัยดานองคประกอบการเชา ซึ่งประกอบดวย ระยะเวลาในการเชา จํานวน ผูเชา
วิธีการชําระคาเชา อัตราคาเชาตอเดือน วันและเวลาที่สะดวกในการชําระคาเชา การบริหารจัดการหนี้ของสํานักงานธนา
รักษพื้นที่แพร โดยใชรูปแบบของแบบสอบถามชนิดปลายปด (Close Ended Question) ชนิดเลือกตอบ
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูเชาที่มีตอสํานักงานธนารักษพื้นที่แพร โดยใชรูปแบบของ
แบบสอบถามเปนมาตรวัดแบบลิเคอริท (Likert ‘s Scale) และชนิดปลายเปด (Open Ended Question) การตัดสินใจ แบงเปน 5
ระดับ ประกอบดวยขอความที่เปนการใหความสําคัญตอการตัดสินใจตอปจจัยแตละดาน แบงออกเปน 23 ขอ ดังนี้
1. ดานการจัดประโยชน
มีจํานวน 5 ขอ
2. ดานพนักงานและการตอนรับ
มีจํานวน 5 ขอ
3. ดานระยะเวลาในการใหบริการ
มีจํานวน 4 ขอ
4. ดานความสะดวกที่ไดรับ
มีจํานวน 5 ขอ
5. ดานสถานที่
มีจํานวน 4 ขอ
รวมทั้งหมด
มีจํานวน 23 ขอ
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือ คือ
การสรางและพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร หนังสือ ตํารา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของและวิเคราะหลักษณะ
ของขอมูลที่ตองการ
2. ประมวลความรูที่ศึกษาเปนแนวความคิด กําหนดขอบเขตและกําหนดเครื่องมือเพื่อใชในการศึกษา
3. สรางแบบสอบถามฉบับราง กําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถาม และกําหนดเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
โดยผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือโดยศึกษาจากกรณีตัวอยาง และเครื่องมือที่สรางเปนแบบประมาณคาตามแบบ
Rating Scale โดยกําหนดคะแนนความคิดเห็นตอปจจัยการชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุไว 5 ระดับ ดังนี้
ความคิดเห็นเห็นดวยมากที่สุด
ให 5 คะแนน
ความคิดเห็นเห็นดวยมาก
ให 4 คะแนน
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ความคิดเห็นเห็นดวยปานกลาง
ให 3 คะแนน
ความคิดเห็นเห็นดวยนอย
ให 2 คะแนน
ความคิดเห็นเห็นดวยนอยที่สุด
ให 1 คะแนน
4. นําเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเสนอแนะแกไขปรับปรุงแบบสอบถาม
5. นําแบบสอบถามที่ตรวจแกไขแลว เสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความ
ถูกตองของภาษา และทําคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC)
6. นํ า แบบสอบถามที่ ไ ด แ ก ไ ขปรั บ ปรุ ง ตามข อ เสนอแนะของผู เชี่ ย วชาญแล ว นํ า เสนออาจารย ที่ป รึ ก ษา
เพื่อตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
7. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนํา
แบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด ไปทดลองใชกับผูเชาที่ดินราชพัสดุที่ไมใชกลุมตัวอยาง โดยแจกแบบสอบถามใหกับผูเชา
ที่ดินราชพัสดุในจังหวัดแพร ดวยตนเองทั้งหมด 30 ชุด แลวนําไปหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (∂)
8. นําแบบสอบถามฉบับจริงตามจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนดไวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ที่
กําหนดไว
สถิติที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย คาความถี่ (Frequently), คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย(Mean),
คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคาสถิติไคสแควร (Chi-squared)

ผลการศึกษา
ผลการศึกษานําเสนอขอมูลในเชิงพรรณนา (Descriptive) และเชิงปริมาณ(Quantitative) โดยแบงขั้นตอนให
ครอบคลุมวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการชาระคาเชาที่ดินราชพัสดุของผูเชา และแนวทางการแกไข
ปญหาการคางชาระคาเชาที่ดินราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพร ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา คุณลักษณะของผูเชา สวนใหญเปนเพศหญิง,
มีอายุระหวาง มีอายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป สําเร็จการศึกษานอยกวามัธยมศึกษาตอนปลาย สวนใหญมีสถานภาพสมรส มี
อาชีพทาการเกษตร มีรายไดในครอบครัวโดยรวมตอเดือนประมาณ 10,001 – 20,000 บาท มีรายจายในครอบครัว
โดยรวมตอเดือนประมาณ 10,001 – 20,000 บาท สวนใหญเปนผูเชาที่อําเภอเดนชัย
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลองคประกอบการเชาของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูเชาสวนใหญมีระยะเวลาใน
การเชาที่ดินราชพัสดุ 6 – 10 ป สวนใหญมีจานวนผูเชาในครอบครัว 3 คน มีการชาระคาเชาโดยวิธีอื่นๆ โดยระบุวาชาระ
ทางไปรษณียและเจาหนาที่ลงพื้นที่ไปเก็บคาเชาในแตละพื้นที่ มีคาเชาตอเดือนต่ํากวา 500 บาท สวนใหญรับทราบ
แนวทางปฏิบัติเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการชาระเงินคาเชา และตองไปพบเจาหนาที่ ณ สานักงานฯ ผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดมีความเห็นเกี่ยวกับวิธีการเก็บคาเชา วาเหมาะสมดีแลว สวนใหญสะดวกไปชาระคาเชา วันเสาร – อาทิตย ชวง
เที่ยงเวลา 12.00 – 13.00 น. ทราบวิธีการชาระคาเชาที่ถูกตองตามสัญญาเชา วาชาระคาเชาภายในวันที่ 28 ของเดือน
กุมภาพันธ สวนใหญไมเคยคางชาระคาเชา โดยวิธีการติดตอการคางชาระคาเชาของเจาหนาที่ติดตอผูเชาโดยการแจง
เตือนดวยตนเอง/ทางโทรศัพท
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหหาคาระดับความความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุของ
ผูเชาจังหวัดแพร จํานวน 5 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกเปนรายดานมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจของผูเชาที่มีตอการใหบริการของสํานักงานธนารักษพื้นที่แพร
คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ปจจัยที่มีผลตอการชําระคาเชา
แปลผล
(Mean)
(S.D.)
ดานการจัดประโยชน
4.06
0.50
มาก
ดานพนักงานและการตอนรับ
4.10
0.50
มาก
ดานระยะเวลาในการใหบริการ
3.97
0.61
ปานกลาง
ดานความสะดวกที่ไดรับ
4.52
0.39
มาก
ดานสถานที่
4.02
0.56
มาก
รวม
4.13
0.37
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา ผูเชาที่ดินราชพัสดุในจังหวัดแพร ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.18 และเมื่อพิจารณารายดานพบวาผูเชามีระดับความพึงพอใจ ดานความสะดวกที่ไดรับ เปนอันดับแรก มีคาเฉลี่ย 4.52
รองลงมาคือ ดานพนักงานและการตอนรับ มีคาเฉลี่ย 4.10 และมีความพึงพอใจดานสถานที่ ต่ําที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.02
1. ดานการจัดประโยชนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
ไดแก การใหบริการการรับชําระคาเชาใกลบานเปนการลดภาระคาใชจายในการเดินทาง รองลงมา คือ การชําระคาเชา
ลาชาเกินเวลาที่กําหนดตองเสียเบี้ยปรับในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือนของเงินที่คางชําระ และรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
ไดแก ความเหมาะสมของอัตราคาเชาเมื่อเทียบกับราคาตลาด
2. ดานพนักงานและการตอนรับโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา รายการที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน รองลงมา คือ พนักงานบริการมีเพียงพอในการใหบริการ และ
รายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก กิริยามารยาทในการใหการตอนรับ
3. ดานระยะเวลาในการใหบริการโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา รายการ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การลดขั้นตอนในการดําเนินงานใหกับผูเชา รองลงมา คือ ระยะเวลาที่ใชในการรอคิวบริการ และ
รายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ความรวดเร็ว ถูกตองในการใหบริการ
4. ดานความสะดวกที่ไดรับโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก การใหคําแนะนํา การอธิบาย ใหขอมูลชัดเจนและใหบริการ รองลงมา คือ ระบบการจัดคิวใหบริการแกผูเชา
และรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก รูปแบบหรือชองทางในการชําระคาเชา
5. ดานสถานที่โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก การ
มีที่นั่งสําหรับผูเชาขณะรอรับบริการและมีวารสารสิ่งพิมพตางๆ ใหกับผูเชาอานขณะรอรับบริการ รองลงมา คือ การจัด
สถานที่ภายในสํานักงานเปนระเบียบ และรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก สภาพแวดลอมบริเวณสถานที่รับชําระคาเชา
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ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการชําระคาเชาที่ดิน
ราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพรกับลักษณะสวนบุคคล พบวา ตัวแปรอิสระที่มีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการชําระคา
เชา คือ เพศ สถานภาพ อาชีพ และระยะทางในการเดินทางมาชําระคาเชา มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางการชําระ/คางชําระคาเชา กับลักษณะสวน
บุคคลดานเพศ
เพศ
ชําระ
คางชําระ(ชําระ=1)
Pearson Chi-square
ชาย
จํานวน
123 (88%)
16 (12%)
รอยละ
42.71
25.81
P = 0.01*
หญิง
46 (22%)
จํานวน
165 (78%)
รอยละ
57.29
74.19
288 (72.29%)
62 (17.71%)
รวม
100%
100%
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 2 พบวา การชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุสัมพันธกับเพศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
ที่ 95 เปอรเซ็นต โดยเพศชายจะชําระคาเชามากเปนสัดสวนที่มากที่สุด คิดเปนรอยละ 88.29 ของผูเชาที่เปนชายทั้งหมด
ในขณะที่เพศหญิงจะชําระคาเชาเปนสัดสวนที่รองลงมา คิดเปนรอยละ 78 ของผูเชาที่เปนผูเชาที่เปนเพศหญิงทั้งหมด ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1
ตารางที่ 3 แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางการชําระ/คางชําระคาเชา กับลักษณะสวน
บุคคลดานสถานภาพ
สถานภาพ
ชําระ
คางชําระ
Pearson Chi-square
โสด
จํานวน
45 (83.33%)
9 (16.67%)
รอยละ
14.93
14.25
สมรส
จํานวน
215 (91.10%)
21 (8.90%)
P = 0.00*
รอยละ
74.64
33.87
หยา/หมาย
จํานวน
30 (48.39%)
32 (51.61%)
รอยละ
10.42
51.61
288 (82.29%)
62 (17.71%)
รวม
100%
100%
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 3 พบวา การชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุมีความสัมพันธกับสถานภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ ความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยสถานภาพสมรสจะชําระคาเชาเปนสัดสวนที่มากที่สุด คิดเปนรอยละ 91.10 ของผู
เชาที่มีสถานภาพสมรสทั้งหมด และสถานภาพโสดจะชําระคาเชาเปนสัดสวนที่รองลงมา คิดเปนรอยละ 83.33 ของผูเชา
ทีม่ ีสถานภาพโสดทั้งหมด ในขณะที่สถานภาพหยา/หมายจะชําระคาเชาเปนสัดสวนที่นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 48.39 ของ
ผูเชาที่มีสถานภาพหยา/หมายทั้งหมด ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1
ตารางที่ 4 แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางการชําระ/คางชําระคาเชา กับลักษณะสวน
บุคคลดานอาชีพ
อาชีพ
ชําระ
คางชําระ
Pearson Chi-square
รับจาง
จํานวน
78 (91.76%)
7 (8.24%)
รอยละ
27.08
11.29
P = 0.01*
อื่นๆ ระบุ (เกษตรกร)
จํานวน
210 (79.25%)
55 (20.75%)
รอยละ
72.92
88.71
288
(82.29%)
62
(17.71%)
รวม
100%
100%
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4 พบวา การชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุมีความสัมพันธกับอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยอาชีพรับจางจะชําระคาเชาเปนสัดสวนที่มากที่สุด คิดเปนรอยละ 91.76 ของ ผูเชาที่มี
อาชีพรับจางทั้งหมด และผูเชาที่มีอาชีพเกษตรกรจะชําระคาเชาเปนสัดสวนที่รองลงมา คิดเปนรอยละ 79.25 ของผูเชาที่มี
อาชีพเกษตรกรทั้งหมด ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1
ตารางที่ 5 แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางการชําระ/คางชําระคาเชา กับลักษณะสวน
บุคคลดานรายได
รายได
ชําระ
คางชําระ
Pearson Chi-square
ต่ํากวา 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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จากตารางที่ 5 พบวา การชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุไมมีสัมพันธกับรายได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยผูเชาที่มีรายได 10,001 – 20,000 บาท จะชําระคาเชาเปนสัดสวนที่มากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 84.58 ของผูเชาที่มีรายได 10,001 – 20,000 บาท ทั้งหมด และผูเชาที่มีรายได 20,001 – 30,000 บาท จะชําระคาเชา
เปนสัดสวนที่รองลงมา คิดเปนรอยละ 78.95 ของผูเชาที่มีรายได 20,001 – 30,000 บาท ทั้งหมด ในขณะที่ผูเชาที่มี
รายได 20,001 – 30,000 บาท จะชําระคาเชาเปนสัดสวนที่นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 68.42 ของ ผูเชาที่มีรายได
20,001 – 30,000 บาท ทั้งหมด
ตารางที่ 6 แสดงคารอยละและคาไคสแควรของความสัมพันธระหวางการชําระ/คางชําระคาเชา กับลักษณะสวน
บุคคลดานระยะทางในการเดินทางมาชําระคาเชา
ระยะทาง
ชําระ
คางชําระ
Pearson Chi-square
อําเภอเมือง
จํานวน
รอยละ
อําเภอสูงเมน
จํานวน
รอยละ
อําเภอหนองมวงไข
จํานวน
รอยละ
อําเภอลอง
จํานวน
รอยละ
อําเภอเดนชัย
จํานวน
รอยละ
อําเภอรองกวาง
จํานวน
รอยละ
อําเภอสอง
จํานวน
รอยละ

38 (86.36%)
13.19

6 (13.64%)
9.68

18 (100%)
6.25

0 (0.00%)
0.00

30 (100%)
10.42

0 (0.00%)
0.00

40 (68.97%)
13.89

18 (31.03%)
29.03
P = 0.00*

61 (91.04%)
21.18

6 (8.96%)
9.68

24 (96.00%)
8.33

1 (4.00%)
1.61

35 (74.47%)
12.15

12 (25.53%)
19.35
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ระยะทาง
อําเภอวังชิ้น
จํานวน
รอยละ
รวม

ชําระ

คางชําระ

42 (68.85%)
14.58
288 (82.29%)
100%

19 (31.15%)
30.65
62 (17.71%)
100%

Pearson Chi-square

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 6 พบวา การชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุมีสัมพันธกับระยะทางในการเดินทางมาชําระคาเชา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยผูเชาอําเภอรองกวางจะชําระคาเชาเปนสัดสวนที่มากที่สุด คิด
เปนรอยละ 96.00 ของผูเชาอําเภอรองกวางทั้งหมด และผูเชาอําเภอเดนชัยจะชําระคาเชาเปนสัดสวนที่รองลงมา คิดเปน
รอยละ 91.04 ของผูเชาอําเภอเดนชัยทั้งหมด ในขณะที่ผูเชาอําเภอวังชิ้นจะชําระคาเชาเปนสัดสวนที่นอยที่สุด คิดเปนรอย
ละ 68.85 ของผูเชาอําเภอวังชิ้นทั้งหมด ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1
ตอนที่ 5 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
แกไขปญหาการคางชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพร ดังนี้
1. เจาหนาที่ใหความสะดวก รวดเร็ว ดูแลเอาใจใสผูเชาดี
2. เจาหนาที่มีความเปนธรรม และเสมอภาคตอผูเชา ชวยเหลือสังคม และพัฒนาชุมชน
3. ชวยใหผูมีรายไดนอยไดมีที่อยูอาศัยและที่ดินทํากิน
4. ขอใหเจาหนาที่ลดขั้นตอนในการดําเนินการและระยะเวลาในการดําเนินการใหสั้นลง
5. ในการลงพื้นที่ติดตามการชําระหนี้ เจาหนาที่ควรแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 1 อาทิตย เพื่อผู
เชาจะไดเตรียมความพรอมในการชําระคาเชา
6. ขอใหเจาหนาที่ไปดูสภาพพื้นที่จริงของผูเชากอนขึ้นคาเชา เพื่อเขาใจปญหา
7. หากมีคาธรรมเนียมการตออายุสัญญาเชา หรือคาใชจายอื่นที่มากกวาคาเชาปกติ ควรแจงให ผู
เชาทราบกอนลวงหนา
8. ขอใหลดคาเชาลงและขยายเวลาการชําระเงินคาเชาออกไปในชวงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตร
9. ขอใหชี้แจงระเบียบ วิธีการ นโยบายการจัดประโยชนใหชัดเจนขึ้น และประชาสัมพันธใหทั่วถึง
10. ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเปดประมูลสถานที่เชาใหทั่วถึง
11. ควรเนนการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระคาเชาหลายๆ ทางเพื่อใหเขาถึงกลุมผูเชา
12. ควรมี ระบบแจ งเตื อนการชํ าระเงิ นค าเช าล วงหน าทาง sms เพื่ อความสะดวกและป องกั น
การผิดนัดชําระคาเชา
13. ควรจัดระบบการชําระเงินคาเชาใหเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
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14. อยากใหเจาหนาที่มาเก็บคาเชาเดือนละครั้ง เพราะแตละปจะมาเก็บคาเชาแคครั้งเดียว ทําใหบาง
วันที่เจาหนาที่มา ผูเชาไมไดอยูบาน จึงตองยินยอมใหทางราชการปรับและยกยอดไปจายทีเดียวปหนา
15. อยากใหเจาหนาที่ไปใหบริการเก็บคาเชาถึงบานเพราะจะไดไมตองเสียเวลามาชําระคาเชา ที่
สํานักงาน เนื่องจากอยูตางถิ่นตางอําเภอเดินทางลําบากและไมมีลูกหลานมาสง

สรุปผลและอธิปรายผล
ผูเชาสวนมากเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง มีอายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป สําเร็จการศึกษานอยกวา
มัธยมศึกษาตอนปลาย สวนใหญมีสถานภาพสมรส มีอาชีพทําการเกษตร มีรายไดในครอบครัวโดยรวมตอเดือนประมาณ
10,001 – 20,000 บาท มีรายจายในครอบครัวโดยรวมตอเดือนประมาณ 10,001 – 20,000 บาท สวนใหญเดินทางมา
ชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุจากอําเภอเดนชัย
สวนทางดานความพึงพอใจของผูเชาที่มีตอสํานักงานธนารักษพื้นที่แพร พบวา ความพึงพอใจในภาพรวม อยูใน
ระดั บ มาก มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจในแต ล ะด า น ได แ ก (1) ด า นการจั ด ประโยชน มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มาก
(2) ดานพนักงานและการตอนรับ มีความพึงพอใจในระดับมาก (3) ดานระยะเวลาในการใหบริการ มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง (4) ดานความสะดวกที่ไดรับ มีความพึงพอใจในระดับมาก (5) ดานสถานที่ มีความพึงพอใจในระดับมาก
ขอ มู ล การเปรี ย บเที ย บความสัม พั น ธ การชํ าระค าเช า ที่ดิ น ราชพั ส ดุกั บ ลั ก ษณะส วนบุ ค คล จํ าแนกตามเพศ
สถานภาพ อาชีพ รายได และระยะทางในการเดินทางมาชําระคาเชา พบวา การชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุมีความสัมพันธ
กับเพศ สถานภาพ อาชีพ และระยะทางในการเดินทางมาชําระคาเชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น รอย
ละ 99 จึงเปนไปตามสมมติฐานการศึกษา และการชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุไมมีความสัมพันธกับรายได อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต จึงไมเปนไปตามสมมติฐานการศึกษา อภิปรายผลไดดังตอไปนี้ (1) ดานเพศ
สอดคลองกับรัชนีย ไทยาพงศสกุล (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการชําระคาเชาที่ดินราช
พัสดุ ศึกษากรณีผูเชาที่ราชพัสดุในจังหวัดตรัง พบวา การชําระคาเชาที่ดิน ราชพัสดุและเพศมีความสัมพันธกัน ทั้งนี้
สะทอนใหเห็นวาการชําระคาเชาที่ราชพัสดุขึ้นอยูกับเพศ ซึ่งควรใหความสําคัญ ดูแลเอาใจใสกับผูเชาที่เปนเพศหญิงเปน
สําคัญ (2) ดานสถานภาพ สอดคลองกับธิดา นวมะตานนท (2551 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอ การชําระ
คาเชาและความพึงพอใจของผูเชาสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ในกรุงเทพมหานคร พบวา การชําระคาเชาและ
สถานภาพมีความสัมพันธกัน ทั้งนี้สะทอนใหเห็นวาการชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุขึ้นอยูกับสถานภาพ อาจเปนไปไดวา
สถานภาพสมรสจะเปนสถานภาพที่มองดูแลวจะมีความมั่นคงที่สุด เพราะคูสมรสในปจจุบันจะมีรายไดทั้งคู การมีรายได
มากขึ้นยอมจะทําใหมีความสามารถในการชําระคาเชาดีขึ้นดวย นอกจากนั้นการอยูรวมกันของคูสมรสยังเปนสิ่งที่แสดงให
เห็นถึงการมีความรับผิดชอบ ตอครอบครัว และสถานภาพที่นาเปนหวงคือสถานภาพาโสด หยา/หมาย เนื่องจากมีรายได
เพียงทางเดียวจึงทําใหมีแนวโนมที่จะคางชําระมากกวาสถานภาพสมรส (3) ดานอาชีพ สอดคลองกับธิดา นวมะตานนท
(2551 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการชําระคาเชาและความพึงพอใจของผูเชาสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย ในกรุงเทพมหานคร พบวา การชําระคาเชาและอาชีพมีความสัมพันธกัน ทั้งนี้สะทอนใหเห็นวา การชําระ
คาเชาที่ดินราชพัสดุขึ้นอยูกับอาชีพ ซึ่งอาจเปนไปไดวาผูเชาที่มีอาชีพรับจางสามารถรับจางทํางานไดหลายหลายรูปแบบ
เป น ผลทํ า ให มีร ายรับ ได ห ลายทาง จึ ง ไม มี ข อผู ก มั ด ในเรื่ องรายรับ แตผู เช า ที่มี อ าชีพ เกษตรกรมีร ายรั บได ท างเดี ย ว
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และมีขอผูกมัดในเรื่องรายรับเพราะกวาจะไดรับเงินก็หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแลว มีผลทําใหเกิดการคางชําระไดมากวาผูเชา
ที่มีอาชีพรับจาง (4) ดานรายได สอดคลองกับรัชนีย ไทยาพงศสกุล (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มี
ผลกระทบต อ การชํ า ระค า เช า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ ศึ ก ษากรณี ผู เ ช า ที่ ร าชพั ส ดุ ใ นจั ง หวั ด ตรั ง พบว า การชํ า ระค า เช า ที่ ดิ น
ราชพั ส ดุ แ ละรายได ร วมต อ เดื อ นของผู เ ช า ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั น สะท อ นให เ ห็ น ว า การชํ า ระค า เช า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ
ไมขึ้นอยูกับรายไดรวมตอเดือน อภิปรายไดวาผูที่มีรายไดรวมตอเดือนไมวาจะมาก/นอยก็มีความสามารถในการชําระคา
เชาที่ดินราชพัสดุ อาจเปนเพราะอัตราคาเชาอยูในอัตราที่ไมสูงเกินไป ทําใหสามารถชําระคาเชาได (5) ดานระยะทางใน
การเดินทางมาชําระคาเชา สอดคลองกับประไพวรรณ จันดา (2555 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสภาพปญหาการผิดนัด
คางชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดเชียงราย พบวา การชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุและระยะทางในการเดินทาง
มาชําระคาเชาของ ผูเชามีความสัมพันธกัน ทั้งนี้จะเห็นไดวาสํานักงานธนารักษพื้นที่แพรจะอยูในตัวอําเภอเมืองแพร ทําให
ผูเชาที่อยูตางอําเภอที่ไกลไมสะดวกที่จะเดินทางมาชําระคาเชา ประกอบกับเมื่อมาชําระคาเชาจะพบกับปญหาสถานที่จอด
รถไมเพียงพอ จึงไมอยากมาชําระคาเชา ดังนั้นสํานักงานฯ จึงควรพัฒนารูปแบบการรับชําระคาเชาในรูปแบบอื่นๆ เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกผูเชา
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการวิจัยในครั้งนี้ทําใหไดขอเสนอแนะซึ่งจะเปนประโยชนหนวยงาน และเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงไดอยาง
เหมาะสม ดังตอไปนี้
1. ให ค วามดู แ ลการดํ า เนิ น การต อ สั ญ ญาเช า ในครั้ ง ต อ ไป ควรพิ จ ารณาถึ ง อั ต ราค า เช า และสาเหตุ ข อง
การคางชําระ กับกลุมผูเชาที่คางชําระเปนพิเศษ
2. ควรมีการแจงผูเชาลวงหนาในกรณีที่สํานักงานธนารักษพื้นที่แพรจะมีการปรับปรุงคาเชา เพื่อใหผูเชาไดมีการ
เตรียมพรอม
3. การใหบริการเชิงรุก ดวยการออกหนวยบริการเคลื่อนที่ในการใหความชวยเหลือผูเชาดานตาง ๆ อาทิ ดาน
สาธารณูปโภคตาง ๆ
4. การพั ฒ นาขั้ น ตอนการให บ ริ ก าร นํ า รู ป แบการให บ ริ ก ารที่ ทั น สมั ย สะดวกรวดเร็ ว และประหยั ด เวลา
การติดตอของผูเชาใหมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
จากการเปรี ย บเที ย บความสั ม พั น ธ ก ารชํ า ระค า เช า ที่ ดิ น ราชพั ส ดุ กั บ ลั ก ษณะส ว นบุ ค คล พบว า การชํ า ระ
คาเชาที่ดินราชพัสดุกับ เพศ สถานภาพ อาชีพ และระยะทางในการเดินทางมาชําระคาเชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ซึ่งผลดังกลาวยังไมสามารถบอกไดวา มีความสัมพันธกันในระดับใด เพื่อใหทราบถึงระดับ
ความสําคัญ ผูศึกษาขอเสนอแนะวาการวิจัยครั้งตอไป ควร ศึกษา ความสัมพันธดวยวิธีสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple
Correlation) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมากกวาหนึ่งตัว และความสัมพันธนี้จะบอกใหทราบ
วาตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันในระดับใด
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการชําระคาเชาที่ดินราชพัสดุของผูเชาในจังหวัดแพร สําเร็จได เนื่องจากบุคคลหลาย
ทานไดกรุณาชวยเหลือใหขอมูล ขอเสนอแนะคําปรึกษา แนะนําความคิดเห็นและกําลังใจ ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.ป
ยะพงษ แสงแกว คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ผูมีสวนทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวง ผูเขียนขอขอบคุณ คณะ
อาจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไดใหความรู คําชี้แนะ ตลอดแนวทางการทํางาน ขอขอบพระคุณ
อาจารย ดร.ธีระวัฒน เจริญราษฎร มหาวิทยาลัยขอนแกน อาจารย ดร.สุเทพ นิ่มใส มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง อาจารย
ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง ผูชวยคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย ดร.บังอร สวัสดิ์สุข รอง
คณบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย ดร.อนุสรณ คุณานุสรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบพระคุณคณะเจาหนาที่สํานักงาน ธนารักษพื้นที่แพร และผูเชาที่ดินราชพัสดุจังหวัด
แพร ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้
สุดทายนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณ ครอบครัวศรีชัย อันประกอบดวยคุณพอ คุณแม พี่สาว นองชาย และเพื่อนๆ ที่ชวย
สงเสริมสนับสนุนกระตุนเตือน และเปนกําลังใจตลอดมา
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ปจจัยที่มีผลตอการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรสาขาปง จังหวัดพะเยา
Factors affecting Agricultural Credit repayment of customers to the Bank for
Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Pong Branch, at Phayao
อุไรลักษณ สุพรม 1* และวิทนมนภัทร พุทธวโรตมผล 2
Urailak Suphrom1* and Vidamanabhattha Buddhavarotamaphala2
5

6

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมของลูกคาผูถือบัตรสินเชื่อเกษตรกร และศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาปง
จังหวัดพะเยาจากลูกคาบัตรสินเชื่อเกษตรกรกลุมตัวอยางตามพื้นที่ดําเนินงานของ 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
วิเคราะหความแปรปรวน
ตัวแปรอิสระที่นํามาศึกษาคือปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ, อายุ, สถานภาพการสมรส, อาชีพ, ระดับการศึกษา,
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน, รายได, คาใชจาย ปจจัยภายนอกไดแก ภาวะเศรษฐกิจ, นโยบายของรัฐบาล, ภัยธรรมชาติ
หรือเหตุการณที่คาดไมถึงปจจัยภายในไดแก นโยบายของธนาคาร อัตราดอกเบี้ยที่ตองชําระ, การติดตามทวงถามหนี้
ของพนักงาน ธ.ก.ส., ชวงเวลาในการชําระหนี้, การบริการของพนักงาน ธ.ก.ส. ปจจัยที่เกิดจากตัวลูกหนี้ไดแก ลักษณะ
การเปนหนี้ และลักษณะการชําระหนี้
ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายที่มีอายุระหวาง 56 – 65 ป การศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษา ทราบถึงวัตถุประสงคการใชบัตรสินเชื่อเกษตรกรและมีความเพียงพอตอวงเงินในบัตรสินเชื่อเกษตรกร
ทราบถึงการใชบัตรสินเชื่อเกษตรกรจากพนักงานธนาคาร และมีความพึงพอใจตออัตราดอกเบี้ยบัตรสินเชื่อเกษตรกร
สาเหตุ ที่เลื อ กใช บริ ก ารผ า นบั ต รสิ น เชื่ อ เกษตรคื อ การแบ ง เบาภาระดา นการเงิน รายได ที่ นํา มาชํา ระหนี้ บัต รสิน เชื่ อ
เกษตรกรคือรายไดจากผลผลิตทางการเกษตร ปจจัยที่มีผลตอการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรไดแก ตนทุนเพื่อการผลิต
สูงขึ้น, ภาวะเศรษฐกิจทางดานราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา, นโยบายของธนาคาร เชน การชําระกอน 1 เดือนไมคิด
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ดอกเบี้ย, ไดรับหนังสือเตือนการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรจากธนาคาร, การมีภาระหนี้สินระยะยาวหรือหนี้สินเพื่อเปน
คาลงทุนในการประกอบอาชีพกับ ธ.ก.ส.และมีภาระหนี้สินระยะสั้นหรือหนี้สินเพื่อคาใชจายในการผลิตกับ ธ.ก.ส.เชน คา
พันธุพืช คาสารเคมีฮอรโมน คาปุย คาจางแรงงาน
คําสําคัญ: บัตรสินเชื่อเกษตรกร ธ.ก.ส.

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
ผูที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสวนใหญขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพในแตละชวงฤดูกาล 2 การเพาะปลูก
จําเปนที่จะตองมีเงินทุนเพื่อเปนคาใชจายในการผลิตทั้งคาเมล็ดพันธุคาปุยคายาฆาแมลงปจจัยเหลานี้ลวนแลวแตสงผล
ตอการเจริญเติบโตและความสมบูรณของผลผลิตทางการเกษตรที่ไดรับการหาแหลงเงินทุนในการนํามาลงทุนและซื้อวัสดุ
อุปกรณการเกษตรจึงมีความสําคัญยิ่งตอเกษตรกรหากขาดปจจัยตางๆอาจสงผลตอผลผลิตที่เพาะปลูกและทําใหผลผลิต
ที่ไดไมดีเทาที่ควร รายไดจากการขายผลผลิตที่ไดรับไมเพียงพอตอคาใชจายในครัวเรือนจึงมีการกูเงินนอกระบบเกิดขึ้น
เพื่อมาใชจายในครัวเรือนและเปนเงินทุนเพื่อเปนคาใชจายในการเพาะปลูก ทําใหเกษตรกรเสียเปรียบนายทุนจากเงินทุนที่
กูยืมมาซึ่งจายดอกเบี้ยคอนขางสูง
จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557)ประชากรทั่วประเทศมี
จํานวนหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน มีอัตราที่เพิ่มขึ้นในแตละป รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของสินเชื่อภาคการเกษตรจึง
ทําการจัดตั้งโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรขึ้น เพื่อตองการสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถจัดหาปจจัยการผลิตทาง
การเกษตรที่มีคุณภาพและราคาที่เปนธรรมเพื่อลดตนทุนการผลิตและแบงเบาภาระดานการเงินของเกษตรกรทําให
เกษตรกรสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดสะดวกรวดเร็วขึ้นซึ่งในระยะแรกไดดําเนินการนํารองจัดทําบัตรสินเชื่อเกษตรกร
ใหแกเกษตรกรผูปลูกขาวกอนเพื่อใหสามารถจัดหาปจจัยการผลิตที่จําเปนเชนเมล็ดพันธุขาวปุยยาปราบศัตรูพืชและน้ํามัน
เชื้อเพลิงรัฐบาลไดมอบหมายใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเปนผูดําเนินนโยบายบัตรสินเชื่อเกษตรกร
ซึ่ง ธ.ก.ส.เปนสถาบันการเงินที่ใกลชิดกับเกษตรกรมากที่สุด งายตอการดําเนินนโยบายดังกลาวใหเปนไปไดดวยดี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาปง จังหวัดพะเยาเปนสาขาหนึ่งในสังกัดสํานักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเปดดําเนินงานตั้งแต ปพ.ศ. 2534เปนตนมาและดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายที่
ธนาคารกําหนดในการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและสามารถใหบริการทางดานการเงินเชนเดียวกับ
ธนาคารพาณิชยอื่นๆโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรเปนหนึ่งโครงการที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
สาขาปง จังหวัดพะเยาตองดําเนินตามนโยบายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรมอบหมายใหดําเนินงาน
ในเขตพื้นที่เพื่อใหบริการดานสินเชื่อแกเกษตรกรรายยอยเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในการทําการเกษตรของเกษตรกรในแต
ละฤดูกาลและชวยเสริมสภาพคลองดานการเงินใหกับภาคเกษตรกรรม
จากรายงานการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ(ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร, 2557)เห็นไดวาจํานวนลูกคาบัตรสินเชื่อเกษตรกรไดชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรกับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาปงจังหวัดพะเยาและลูกคาบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่ไมไดชําระหนี้บัตรสินเชื่อ
เกษตรกร ทําใหผูศึกษาสนใจและเห็นความสําคัญของการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกคาเพื่อจะนําขอมูลที่ไดไป
แนวทางในการแกไขปญหาของการใชบัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกคาตลอดจนการปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการเดิมที่มี
อยูใ หสอดคล องและตรงตามความตอ งการของลู กคา ทํา ใหลู กคา เกิด ความพึ งพอใจสู งสุด และสามารถเพิ่ มปริ มาณ
ผูใชบริการไดมากขึ้น
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมของลูกคาผูถือบัตรสินเชื่อเกษตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สาขาปง จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สาขาปง จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพการสมรส
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
- รายได
- คาใชจา ย
ปจจัยภายนอก
- ภาวะเศรษฐกิจ
- นโยบายของรัฐบาล
- ภัยธรรมชาติ/เหตุการณที่คาดไมถึง
ปจจัยภายใน
- นโยบายของธนาคาร
- อัตราดอกเบี้ยที่ตองชําระ
- การติดตามทวงถามหนี้ของพนักงาน ธ.ก.ส.
- ชวงเวลาในการชําระหนี้
- การบริการของพนักงานธ.ก.ส.
ปจจัยที่เกิดจากตัวลูกหนี้
- ลักษณะการเปนหนี้
- ลักษณะการชําระหนี้

การชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกคา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สาขาปง จังหวัดพะเยา

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา
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สมมติฐานของการศึกษา
1. อาชีพหลักของลูกคาบัตรสินเชื่อเกษตรกรมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอการชําระหนี้บัตรสินเชื่อ
เกษตรกร
2. ชวงอายุที่แตกตางกันของลูกคาบัตรสินเชื่อเกษตรกรสงผลใหมีการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรแตกตางกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
กลุมประชากรจากลูกคาบัตรสินเชื่อเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาปง
จังหวัดพะเยา 1,204 รายตามพื้นที่ดําเนินงานของ 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 โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ไดกลุมตัวอยาง 300 ตัวอยางการคัดเลือก
กลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน คือ
สวนที่1 แบบสอบถามขอ มูลทั่ว ไปดานเศรษฐกิจสั งคมของลูก คาผูถื อบัตรสินเชื่ อเกษตรกรธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาปง จังหวัดพะเยา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปดแลแบบปลายปดให
เลือกตอบ
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานการใชบริการบัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกคาธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาปง จังหวัดพะเยา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปดและแบบปลายปดให
เลือกตอบ
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกคาธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาปงจังหวัดพะเยาลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด
การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษาแลวนิยามสิ่งที่วัดทั้งที่เปนตัวแปรตนและตัวแปร
ตามจัดทํารางแบบสอบถาม โดยยึดตามวัตถุประสงคกรอบแนวคิดและขอบเขตของการวิจัยสรางแบบสอบถามที่ประยุกต
เสนอต อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาพิ จ ารณาเพื่ อ ตรวจความถู ก ต อ งและครอบคลุ ม ในเนื้ อ หาที่ ต อ งการศึ ก ษาและปรั บ ปรุ ง
แบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแลวนําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา โดยการคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC:Index of congruence) ผลการหาคาความสอดคลองมีคาเทากับ
0.50 แสดงวาแบบสอบถามสามารถนําไปใชไดปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญใหครอบคลุมเนื้อหา
และอาจารยที่ปรึกษาตรวจความถูกตองอีกครั้งกอนนําไปทดลองใช (Try Out) กับลูกคาผูใชบัตรสินชื่อเกษตรกรธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาดอนไชย จังหวัดพะเยา จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)
ผูศึกษาเปนผูแจกแบบสอบถามเองโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach)ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
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เทากับ 0.86 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะที่ไดจากการทดลองใช พรอมจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับ
จริง เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลผูศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลลักษณะ คือ
1. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยใชแบบสอบถาม จากการเก็บขอมูลโดยตรง จากลูกคาที่ใชบริการบัตร
สินเชื่อเกษตรกรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาปง จังหวัดพะเยา จํานวน 300 ตัวอยาง
2. การเก็ บรวบรวมขอมูล ทุติยภู มิโดยรวบรวมจากงานวิจัย และหนังสือ ตาง ๆ ที่ เกี่ยวของจากหอ งสมุ ด
มหาวิทยาลัยพะเยา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
การวิเคราะหขอมูล ใชเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูลโดยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อสรุปผลของการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้ คาความถี่คารอยละคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชคาสถิติ
Chi-square และการวิเคราะหความแปรปรวนวิเคราะหหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว One Way Analysis of
Variance โดยใชคาสถิติ F-test การกําหนดเกณฑใหระดับความคิดเห็นที่มีตอการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกคา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาปงจังหวัดพะเยาตามเกณฑ Rating scale ของลิเคิรท (Likert Scale)
แบงออกเปน 5 ระดับคือ มากที่สุดมากปานกลางนอยและนอยที่สุดเกณฑในการแปลความหมาย เพื่อจัดระดับคาเฉลี่ย
ออกเปน 5 เกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00
มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20
มีระดับความคิดเห็นมาก
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40
มีระดับความคิดเห็นปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60
มีระดับความคิดเห็นนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80
มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด

ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรสาขาปง จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้ไดแบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 95.0 อายุระหวาง 56 – 65 ป รอยละ 35.0 โดยมี
สถานภาพการสมรสรอยละ 86.3 ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษารอยละ 70.3 อาชีพหลักทํานารอยละ 73.0 จํานวน
สมาชิกในครัวเรือนสวนใหญมี 4–5 คน รอยละ 61.0 รายไดจากนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 3,000 บาท จาก
การรับเบี้ยผูสูงอายุรอยละ 14 สวนรายไดจากการเกษตรสวนใหญมาจากการทํานาไมเกิน 50,000 บาทตอป รอยละ
50.3คาใชจายในครัวเรือนเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 3,000 บาท เปนคาโทรศัพทรอยละ 96.7สวนคาใชจายเพื่อการเกษตรตอป
พบวาผูตอบแบบสอบถามจายคาเก็บเกี่ยวผลผลิตไมเกิน 5,000 บาทตอป รอยละ 62.4
ตอนที่ 2 ขอมูลพื้นฐานการใชบริการบัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกคา
พบวาผูตอบแบบสอบถามทราบถึงวัตถุประสงคของการใชบัตรสินเชื่อเกษตรกรกันทุกคนและมีความเพียงพอตอ
วงเงินในบัตรสินเชื่อเกษตรกร สวนใหญมีวงเงินในบัตรสินเชื่อเกษตรกร 50,000 บาท รอยละ 64.0 ทราบถึงวิธีการใชบัตร
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สินเชื่อเกษตรกรจากพนักงานธนาคาร รอยละ 57.3 และมีความพึงพอใจตออัตราดอกเบี้ยบัตรสินเชื่อเกษตรกรกันทุกคน
สถานที่ใชบริการสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.(สกต.)รอยละ 96.0 บัตรสินเชื่อเกษตรชวยแบงเบาภาระ
ดานการเงิน รอยละ 55.7 การแจงเตือนการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรจากหนังสือเตือนของธนาคาร รอยละ 86.3
และรายไดที่ลูกคาผูใชบัตรสินเชื่อเกษตรกรสวนใหญที่นํามาชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรคือรายไดจากผลผลิตทาง
การเกษตรรอยละ 90.7
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตร
xˉ

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําจากภาวะเศรษฐกิจ

4.08

0.64

มาก

.000

1.658

.160

2. นโยบายของรัฐบาล เชนการประกันรายได การจํานําผลผลิตทาง
การเกษตร

3.98

0.79

มาก

.000

1.559

.185

3. ภาวะภัยธรรมชาติ เชน ฝนแลง น้าํ ทวม พายุลูกเห็บ

3.74

0.67

มาก

.000

0.303

.876

4. ตนทุนเพื่อการผลิตสูงขึ้น

4.30

0.82

มากที่สุด

.000

1.107

.353

5. เหตุการณที่คาดไมถึง เชน งานศพ งานทําบุญขึ้นบานใหม

2.98

0.94

ปานกลาง

.780

0.747

.561

1. นโยบายของธนาคาร เชน การชําระกอน 1 เดือนไมคิดดอกเบี้ย

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. การติดตามทวงถามหนี้บัตรสินเชือ่ เกษตรกรของพนักงานธ.ก.ส.

3.72

1.35

มาก

.000

4.097

.003

5. การกําหนดเวลาการชําระหนีบ้ ัตรสินเชื่อเกษตรกร

3.87

1.07

มาก

.000

2.112

.079

6. การใหบริการของพนักงานธ.ก.ส.

3.83

1.28

มาก

.000

3.415

.009

7. ไดรับหนังสือเตือนการชําระหนี้บตั รสินเชื่อเกษตรกร

3.91

1.26

มาก

.000

2.651

.033

1. มีภาระหนี้สนิ ระยะสั้นกับธ.ก.ส.

4.09

1.08

มาก

.000

2.470

.050

2. มีภาระหนี้สินระยะยาวกับธ.ก.ส.

4.20

0.84

มาก

.000

3.967

.004

3. มีภาระหนี้สินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการกูเงินดวนกับธ.ก.ส.

3.02

0.94

ปานกลาง

.834

0.142

.966

4. มีภาระหนี้สินผอนเครื่องจักรทางการเกษตร,รถเพื่อการเกษตร

2.70

1.07

ปานกลาง

.245

0.157

.960

5. มีภาระหนี้สินนอกระบบ

2.05

1.76

นอย

.108

1.487

.206

6. ทําประกันกับธ.ก.ส.

3.92

1.12

มาก

.000

3.607

.007

7. มีบุคคลในครอบครัวชวยชําระ

3.11

1.23

ปานกลาง

.000

2.192

.070

ปจจัยที่มีผลตอการชําระหนี้บัตรสินเชือ่ เกษตร

Chisquare

F

sig

ปจจัยภายนอก

ปจจัยภายใน (ธนาคาร)

ปจจัยที่เกิดจากตัวลูกคา
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ระดับ

Chi-

F

sig

8. จายชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรทันทีเมื่อมีรายไดพอจาย

3.76

1.43

มาก

.000

2.395

.051

9. จายชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรเมื่อมีพนักงานธ.ก.ส.ติดตาม

3.76

1.35

มาก

.000

4.461

.002

10. จายชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรทันทีเมื่อถึงกําหนดการชําระ

3.84

1.28

มาก

.000

5.307

.000

ปจจัยที่มีผลตอการชําระหนี้บัตรสินเชือ่ เกษตร

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยที่สงผลตอการชําระหนี้บัตรสินเชื่อ
เกษตรกร
พบวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยภายนอกสวนใหญมีระดับความคิดเห็นวาตนทุนเพื่อการ
ผลิตสูงขึ้นมากที่สุด มีคาเฉลี่ยที่ 4.30 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยภายในธนาคารมีระดับความคิดเห็น
วาการไดรับหนังสือเตือนชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร และนโยบายของธนาคาร เชน การชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร
ก อ น 1 เดื อ นไม คิ ด ดอกเบี้ ย มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ในระดั บ มากมี ค า เฉลี่ ย ที่ 3.91 เท า กั น ความคิ ด เห็ น ของผู ต อบ
แบบสอบถามตอปจจัยที่เกิดจากตัวลูกคามีระดับความคิดเห็นในระดับมาก มีภาระหนี้สินระยะยาวหรือหนี้สินเพื่อเปนคา
ลงทุนในการประกอบอาชีพกับธ.ก.ส., ภาระหนี้สินระยะสั้นหรือหนี้สินเพื่อคาใชจายในการผลิตกับธ.ก.ส.เชน คาพันธุพืช
คาสารเคมีฮอรโมน คาปุย คาจางแรงงานมีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นที่ 4.20 และ 4.09 ตามลําดับ
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข
จากขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 6 ราย ผูศึกษาสามารถสรุปขอเสนอแนะไดดังนี้ ลูกคาผูใช
บัตรสินเชื่อเกษตรกรมีปญหาในการซื้อสินคาที่สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.(สกต.) เนื่องจากสินคาที่
ลูกคาตองการบางอยางไมมีจําหนาย เชน เมล็ดพันธุขาว สารเคมี ฮอรโมน จึงทําใหลูกคาบางรายไปใชบริการรานคาที่
ลงทะเบียนกับ ธ.ก.ส.หรือรานคาทั่วไปแทน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลของการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 อาชีพหลักของลูกคาบัตรสินเชื่อเกษตรกรมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผล
ตอการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร พบวาอาชีพหลักทํานาของลูกคาบัตรสินเชื่อเกษตรกรมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผล
ตอการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรดานปจจัยภายนอกมีความสัมพันธกับอาชีพหลักคืออาชีพทํานามีความสัมพันธอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําจากภาวะเศรษฐกิจนโยบายของรัฐบาล เชน
การประกันรายได การจํานําผลผลิตทางการเกษตร ภาวะภัยธรรมชาติ เชน ฝนแลง น้ําทวม พายุลูกเห็บตนทุนเพื่อการ
ผลิตสูงขึ้น
อาชีพหลักทํานาของลูกคาบัตรสินเชื่อเกษตรกรมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอการชําระหนี้บัตรสินเชื่อ
เกษตรกรดานปจจัยภายใน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก นโยบายของธนาคาร เชน การ
ชํา ระก อ น 1 เดือ นไมคิ ด ดอกเบี้ย อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ต อ งชํา ระดอกเบี้ ย ที่ ตอ งชํ าระ การติด ตามทวงถามหนี้บัต รสิน เชื่ อ
เกษตรกรของพนักงาน ธ.ก.ส. การกําหนดเวลาการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรทุกเดือนมีนาคมการใหบริการของ
พนักงาน ธ.ก.ส.การไดรับหนังสือเตือนการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร
อาชีพหลักทํานาของลูกคาบัตรสินเชื่อเกษตรกรมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอการชําระหนี้บัตรสินเชื่อ
เกษตรกรดานปจจัยที่เกิดจากตัวลูกคา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก การมีภาระหนี้สิน
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ระยะสั้นหรือหนี้สินเพื่อคาใชจายในการผลิตกับ ธ.ก.ส. เชน คาพันธุพืช คาสารเคมีฮอรโมน คาปุย คาจางแรงงานการ
ภาระหนี้สินระยะยาวหรือหนี้สินเพื่อเปนคาลงทุนในการประกอบอาชีพกับธ.ก.ส.ทําประกันวงเงินกู ประกันอุบัติเหตุ
ประกันภัยพืชผลกับ ธ.ก.ส.บุคคลในครอบครัวชวยชําระ เชน บิดา มารดาบุตรจายชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรทันทีเมื่อมี
รายไดพอจายการจายชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรเมื่อมีพนักงาน ธ.ก.ส.ติดตามการจายชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร
ทันทีเมื่อถึงกําหนดชําระหนี้มีความสัมพันธกับอาชีพหลักคืออาชีพทํานามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ผลของการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 พบวาชวงอายุที่แตกตางกันของลูกคาบัตรสินเชื่อเกษตรกรสงผลใหมีการ
ชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นโยบาย
ของธนาคาร เชน การชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกอน 1 เดือนไมคิดดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยที่ตองชําระ รวมถึงดอกเบี้ยที่
ตองชําระ การติดตามทวงถามหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของพนักงานธ.ก.ส. การใหบริการของพนักงาน ธ.ก.ส การรับ
หนังสือเตือนชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรภาระหนี้สินระยะสั้นหรือหนี้สินเพื่อคาใชจายในการผลิตกับธ.ก.ส.เชน คาพันธุ
พืช คาสารเคมีฮอรโมน คาปุย คาจางแรงงาน ภาระหนี้สินระยะยาวหรือหนี้สินเพื่อเปนคาลงทุนในการประกอบอาชีพกับ
ธ.ก.ส. ทําประกันวงเงินกู ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยพืชผลกับธ.ก.ส การจายชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรทันทีเมื่อมี
รายไดพอจายการจายชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรเมื่อมีพนักงาน ธ.ก.ส. ติดตามการจายชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร
ทันทีเมื่อถึงกําหนดการชําระหนี้มีผลตอการชําหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นอกนั้นไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร สาขาปง จังหวัดพะเยา ปรากฏผลการศึกษาสรุปดังนี้
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 56-65 ป โดยมีสถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
ชั้นประถมศึกษา รายไดจากการเกษตรสวนใหญมาจากอาชีพหลักคือการทํานา รายไดจากนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยตอ
เดือนไมเกิน 3,000 บาทตอเดือนจากการรับจางและเบี้ยผูสูงอายุ คาใชจายเพื่อการเกษตรตอ จายคาเก็บเกี่ยวผลผลิตไม
เกิน 5,000 บาทตอป ผูตอบแบบสอบถามทราบถึงวัตถุประสงคการใชบัตรสินเชื่อเกษตรกรและมีความเพียงพอตอวงเงิน
ในบัตรสินเชื่อเกษตรกร มีความพอใจตออัตราดอกเบี้ยบัตรสินเชื่อเกษตรกร สาเหตุที่เลือกใชบริการผานบัตรสินเชื่อ
เกษตรคือการแบงเบาภาระดานการเงิน รายไดที่นํามาชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรคือรายไดจากผลผลิตทางการเกษตร
ระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ทั้ง 3 ดานคือ ปจจัยภายนอก ปจจัย
ภายใน และปจจัยที่เกิดจากตัวลูกคา พบวาระดับความคิดเห็นตอปจจัยมีผลตอการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ดาน
ปจจัยภายนอกมีตนทุนเพื่อการผลิตสูงขึ้นมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด มีคาเฉลี่ยที่ 4.30 ระดับความคิดเห็นรวมดาน
ปจจัยภายนอกมีระดับความคิดเห็นที่มากมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.82 สวนระดับความคิดเห็นตอปจจัยมีผลตอการชําระหนี้บัตร
สินเชื่อเกษตรกร ดานปจจัยภายใน มีระดับความคิดเห็นรวมมาก มีคาเฉลี่ยที่ 3.80 คือ นโยบายของธนาคาร อัตรา
ดอกเบี้ยและดอกเบี้ยที่ตองชําระ การติดตามทวงถามหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของพนักงาน ธ.ก.ส. ระยะเวลาการชําระหนี้
บัตรสินเชื่อเกษตรกร การใหบริการของพนักงานธ.ก.ส. และการไดรับหนังสือเตือนการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตร ระดับ
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ความคิดเห็นตอปจจัยมีผลตอการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ดานปจจัยที่เกิดจากตัวลูกคาไดแกการมีภาระหนี้สินระยะ
ยาวระยะสั้นการทําประกันกับ ธ.ก.ส. การจายชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรเมื่อมีรายไดพอจาย, จายเมื่อมีพนักงาน
ธ.ก.ส. ติดตาม และจายทันทีเมื่อถึงกําหนดชําระ มีระดับความคิดเห็นมาก สวนการมีภาระหนี้สินนอกระบบมีระดับความ
คิดเห็นนอยมีความเฉลี่ยที่ 2.05 ระดับความคิดเห็นรวมดานปจจัยที่เกิดจากตัวลูกคามีระดับความคิดที่มากมีคาเฉลี่ยที่
3.45
กลุมตัวอยางที่มีอาชีพหลักทํานามีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรทั้ง 3 ดาน
คือ ปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน และปจจัยที่เกิดจากตัวลูกคา ในดานปจจัยภายนอกไดแก ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ําจากภาวะเศรษฐกิจนโยบายของรัฐบาล เชนการประกันรายได การจํานําผลผลิตทางการเกษตร ภาวะภัยธรรมชาติ
เชน ฝนแลง น้ําทวม พายุลูกเห็บตนทุนเพื่อการผลิตสูงขึ้นดานปจจัยภายใน(ธนาคาร) ไดแก นโยบายของธนาคาร เชน การ
ชํา ระก อ น 1 เดือ นไมคิ ด ดอกเบี้ย อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ต อ งชํา ระดอกเบี้ ย ที่ ตอ งชํ าระ การติด ตามทวงถามหนี้บัต รสิน เชื่ อ
เกษตรกรของพนักงาน ธ.ก.ส. การกําหนดเวลาการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรทุกเดือนมีนาคมการใหบริการของ
พนักงานธ.ก.ส.การไดรับหนังสือเตือนการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร และดานปจจัยที่เกิดจากตัวลูกคาไดแก การมี
ภาระหนี้สินระยะสั้นหรือหนี้สินเพื่อคาใชจายในการผลิตกับธ.ก.ส. เชน คาพันธุพืช คาสารเคมีฮอรโมน คาปุย คาจาง
แรงงานการภาระหนี้สินระยะยาวหรือหนี้สินเพื่อเปนคาลงทุนในการประกอบอาชีพกับธ.ก.ส.ทําประกันวงเงินกู ประกัน
อุบัติเหตุ ประกันภัยพืชผลกับ ธ.ก.ส.บุคคลในครอบครัวชวยชําระ เชน บิดา มารดาบุตรจายชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร
ทันทีเมื่อมีรายไดพอจายการจายชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรเมื่อมีพนักงาน ธ.ก.ส.ติดตามการจายชําระหนี้บัตรสินเชื่อ
เกษตรกรทันทีเมื่อถึงกําหนดชําระหนี้
ชวงอายุที่แตกตางกันของลูกคาบัตรสินเชื่อเกษตรกรสงผลใหมีการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรแตกตางกัน
พบวากลุมตัวอยางที่มีชวงอายุแตกตางกันสวนมากคือ อายุไมเกิน 35 ป กับอายุ 56 – 65 ป เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาปจจัยภายใน ไดแก นโยบายของธนาคาร เชน การชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกอน 1 เดือนไมคิดดอกเบี้ยอัตรา
ดอกเบี้ยที่ตองชําระ รวมถึงดอกเบี้ยที่ตองชําระ การติดตามทวงถามหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของพนักงานธ.ก.ส. การ
ใหบริการของพนักงาน ธ.ก.ส การรับหนังสือเตือนชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรและปจจัยที่เกิดจากตัวลูกคาไดแก ภาระ
หนี้สินระยะสั้นภาระหนี้สินระยะยาว การทําประกันวงเงินกู ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัยพืชผลกับธ.ก.ส การจายชําระหนี้
บัตรสินเชื่อเกษตรกรทันทีเมื่อมีรายไดพอจายการจายชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรเมื่อมีพนักงาน ธ.ก.ส.ติดตามการจาย
ชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรทันทีเมื่อถึงกําหนดการชําระหนี้มีผลตอการชําหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร สวนปจจัยภายในไม
พบวาชวงอายุที่แตกตางกันของลูกคาบัตรสินเชื่อเกษตรกรสงผลใหมีการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่องปจจัยที่มีผลตอการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกคาธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาปง จังหวัดพะเยา ทั้ง 3 ดาน คือดานปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน(ธนาคาร) และ
ปจจัยที่เกิดจากตัวลูกคา โดยรวมอยูในระดับมาก พบวาความคิดเห็นของลูกคาบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่มีผลตอปจจัยการ
ชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ปจจัยภายในธนาคารไดแก การติดตามทวงถามหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของพนักงานธ.ก.ส.
สอดคลองกับการศึกษาคนควาดวยตนเอง ของประชัน แสนโข (2555) การติดตามทวงถามหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรสงผล
ใหลูกคาบัตรสินเชื่อเกษตรกรนําเงินมาชําระหนี้ทันทีเมื่อเมื่อมีพนักงาน ธ.ก.ส. ติดตาม
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ความคิดเห็นของกลุมลูกคาพบวาลูกคาผูใชบัตรสินเชื่อเกษตรกรมีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการชําระหนี้
บัตรสินเชื่อเกษตรกร เกี่ยวกับปจจัยที่เกิดจากตัวลูกคาสอดคลองกับการศึกษาคนควาดวยตนเองของณัฐนารี ทาจวง
(2555) สินคาที่นําไปเปนปจจัยการผลิตของลูกคาบัตรสินเชื่อเกษตรกรไมตรงตอความความตองการ และรานคาบางราน
ที่ขึ้นทะเบียนไวกับ ธ.ก.ส. นําสินคาที่เปนปจจัยในการผลิตขาดคุณภาพมาจําหนาย ทําใหสงผลกระทบตอรายไดจากการ
ขายผลผลิต
ความคิดเห็นความคิดเห็นของกลุมลูกคาพบวาลูกคาผูใชบัตรสินเชื่อเกษตรกรมีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอ
การชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร เกี่ยวกับขอมูลในการใชบัตรสินเชื่อเกษตรกรสอดคลองกับการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ของชิดชนก แสนปอ (2555) ลูกคาบัตรสินเชื่อเกษตรกรมีความรูและทราบถึงวัตถุประสงคในการใชบัตรสินเชื่อเกษตรกร
ประโยชนที่เกษตรกรไดรับคือการแบงเบาภาระทางการเงิน รวมถึงมีความพึงพอใจตออัตราดอกเบี้ยที่ตองชําระ
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรไดแกปจจัยภายในที่เกิดจากธนาคารและ
ปจจัยที่เกิดจากตัวลูกคาควรมีพนักงานพัฒนาธุรกิจของธนาคารกระตุนการใชบัตรและการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร
อยางตอเนือ่ งโดยการติดตามทวงถามจากตัวลูกคาโดยตรง ถาลูกคาผูใชบัตรสินเชื่อเกษตรกรมีการใชบัตรสินเชื่อเกษตร
และไดทําการชําระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรไดเร็ว จะสงผลใหวงเงินในบัตรสินเชื่อไดกลับคืนมาเทาเดิมเมื่อถึงเวลาที่ลูกคา
ตองการลดการซื้อผลิตภัณฑทางการเกษตรก็สามารถนําบัตรสินเชื่อเกษตรกรไปใชไดทันที

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทํางานศึกษาคนควาดวยตนเองนี้ประสบความสําเร็จไดดวยความกรุณาของ ดร.วิทนมนภัทร พุทธวโรตม
ผล อาจารยที่ปรึกษา เปนอยางสูงที่ไดใหโอกาส สละเวลาใหคําปรึกษา คําแนะนํา ตรวจทานปรับปรุงงานศึกษาคนควา
ดวยตนเองนี้จนเสร็จสมบูรณ
ขอขอบคุณ ลูกคาผูใชบัตรสินเชื่อเกษตรกร สาขาปง จังหวัดพะเยา ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
เพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขา
แมขะจาน จังหวัดเชียงราย
Factors influencing decision on buying Special Government Saving Bank
Lottery of Government Saving Bank, Maekhachan Branch, Chiangrai Province
ปาณิศรา ดวงทิพย 1* และวิทนมนภัทร พุทธวโรตมผล 2
Panisara Duangthip1* and Vidamanabhatta Buddhavarotamaphala2
7

8

บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยดานประชาการศาสตรที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูซื้อ
สลากออมสินพิเศษที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย
ในการศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก ลูกคาที่ซื้อสลากออมสินพิเศษ
ธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย เปนประชากรจํานวน 357 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูล และใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชเชิงสถิติพรรณนา หาคารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน หาคา T-test คา F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA)
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.90 มีอายุ 21-30 ป คิดเปนรอย
ละ 29.70 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 45.40 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 56.30 มีอาชีพเปน
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 29.70 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ
38.70 พฤติกรรมของผูซื้อสลากออมสินพิเศษ พบวา ลูกคาสวนใหญซื้อสลากออมสินพิเศษเพื่อตองการเสี่ยงโชค คิดเปน
รอยละ 77.30 โดยจะซื้อสลากออมสินพิเศษต่ํากวา 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 64.40 จะซื้อเปนปกติ/ซื้อเปนประจํา หรือ
ซื้อในโอกาสพิเศษ/วันสําคัญ คิดเปนรอยละ 38.40 สิ่งจูงใจในการซื้อสลากออมสินพิเศษ คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ
คิดเปนรอยละ 46.80 ความถี่ในการซื้อสลากออมสินพิเศษ ไมแนนอน คิดเปนรอยละ 76.50 เหตุผลในการออมเงิน
สวนมากตองการไดรับรางวัล หรือไดรับดอกเบี้ย คิดเปนรอยละ 32.60 รูปแบบการออมเงินของลูกคา คือ เงินสด คิดเปน
รอยละ 81.50 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (µ = 3.74) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
1
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ มากที่สุด ไดแก ดานลักษณะทาง
กายภาพ อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.46) รองลงมา ไดแก ดานสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก (µ = 3.84) และดาน
พนักงาน อยูในระดับมาก (µ = 3.68) และนอยที่สุด ไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย (µ = 3.14) อยูในระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐานดานประชากรศาสตร พบวา เพศ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษพิเศษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดานพฤติกรรมของผูซื้อสลากออมสินพิเศษ
พบวา พฤติกรรมผูซื้อสลากออมสินพิเศษตามโอกาสที่ซื้อ และสิ่งจูงใจที่ซื้อ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสิน
พิเศษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
คําสําคัญ : การตัดสินใจ สลากออมสินพิเศษ

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 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา ราคาน้ํามันผันผวนตลอดเวลา และการคาระหวาง
ประเทศ เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลตอการบริโภคและการออมของภาคครัวเรือน โดยครัวเรือนมีการออมนอยลง
เพราะขาดแรงจูงใจในการออม เนื่องจากนโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ําของธนาคารแหงประเทศไทย ทําใหสถาบันการเงินทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เชน ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน และสถาบันรับฝาก
เงินอื่นๆ ขาดเงินออม เพื่อมาใหสินเชื่อในการลงทุนแกภาคธุรกิจในการผลิตสินคา และบริการ เพื่อสนองความตองการ
ของประชากรทั้งประเทศ และตางประเทศจึงสงผลเศรษฐกิจโดยรวม แตเนื่องจากสถาบันการเงินเหลานี้มีจํานวนมาก
ดังนั้นจึงตองมีการแขงขันกัน เพื่อระดมทุน โดยใชกลยุทธในรูปแบบตางๆ เชน เงินฝากระยะสั้น ดอกเบี้ยสูง รวมถึงการ
ออกสลากออมทรัพย เปนตน เพื่อจูงใจใหประชาชนนําเงินฝากยังสถาบันของตน
ธนาคารออมสิน เปนสถาบันการเงินของรัฐที่เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
ธนาคารออมสินก็เพื่อการสรางความเปนอยูที่ดีขึ้น มีความมั่นคงเขมแข็งในชีวิตและครอบครัวของประชาชนอันเปน
นโยบายของรัฐบาล และเปนเจตนารมณพื้นฐานของธนาคารออมสิน “ธนาคารของปวงชน ซึ่งดําเนินงานเพื่อปวงชน เพื่อ
ชุมชนและสังคม” ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ธนาคารออมสินไดเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาระบบการดําเนินงานและการ
บริการในทุกดานอยางเปนพลวัตร ธนาคารจึงไดปรับตัวใหเขากับสถานการณ เพื่อรักษาฐานลูกคามากกวา 26 ลานบัญชี
โดยระดมทรัพยากรในทุกดานเตรียมการเพื่อปรับปรุงภาพลักษณรูปแบบการใหบริการที่ทันสมัยและครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อ
รองรับการใหบริการที่สอดคลองตอความตองการและครอบคลุมทุกกลุมทุกอาชีพและทุกชวงวัย โดยปจจุบันธนาคารออม
สินมีสาขา 1,121 สาขา ทั่วประเทศ มีอายุครบ 101 ป เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 (ธนาคารออมสิน, 2557)
ธนาคารออมสินเปดใหบริการรับฝากเงินประเภทตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมการออมของประชาชน โดยให
บริการสนับสนุนการออมทรัพย ในรูปแบบเงินฝากประจํา เงินฝากเผื่อเรียก เงินฝากสงเคราะหชีวิตและครอบครัว และอีก
รูปแบบหนึ่งของการออมทรัพยที่มีลักษณะพิเศษที่ธนาคารออมสินใหบริการติดตอกันมากวา 60 ป มีลักษณะเดนที่เปน
เอกลักษณเฉพาะที่ธนาคารออมสิน ไมเพียงแตเปนการสรางความมั่นคงในอนาคตใหกับผูฝากเทานั้น แตยังสามารถทวีเงิน
ออมของประชาชนที่มีโชคใหสูงขึ้น โดยผูฝากมีสิทธิ์ถูกรางวัลตามที่ธนาคารกําหนด โดยที่ผูฝากยังไดรับสิทธิประโยชนใน
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การยกเวนภาษี ซึ่งตลอดระยะเวลา ธนาคารไดปรับปรุงเงื่อนไข เงินรางวัล ราคา และอายุ ของสลากออมสินเพื่อให
เหมาะสมกับสถานการณทางเศรษฐกิจ
สลากออมสินพิเศษก็ยังเปนจุดแข็งของธนาคาร และมีรูปแบบเปนเอกลักษณเฉพาะของธนาคารออมสินและ
ไดรับความสนใจ จูงใจใหแกลูกคาที่ชอบการเสี่ยงโชค และมีการจัดแคมเปญสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถ
ดึงดูดใจลูกคาไดอยางตอเนื่องซึ่งแตกตางจากธนาคารพาณิชยอื่นๆ แตคูแขงที่สําคัญของธนาคารออมสิน คือ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ไดชื่อวาเปนคูแขงของธนาคารออมสิน ไดทําการออกสลากออมทรัพยทวีสิน
จําหนายหนวยละ 500 บาท (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2557) สวนดานรางวัลที่ลูกคาจะไดรับมี
มูลคาสูงถึง 20,000,000 บาท สวนสลากออมสินพิเศษมีมูลคาเพียง 10,000,000 บาท ซึ่งรูปแบบการรับฝากเงินก็
ใกลเคียงกับสลากออมสินพิเศษซึ่งไดรับความนิยมเหมือนกัน แตรางวัลจะไดรับสูงกวา ดังนั้นลูกคาสวนหนึ่งไปซื้อสลาก
ออมทรัพยทวีสิน แสดงใหเห็นวาการใหบริการรับฝากเงินประเภทนี้ยังเปนที่ตองการของผูลงทุนหรือการฝากออมทรัพยใน
รูปแบบสลากที่ผูฝากไดทั้งดอกเบี้ยและรางวัลตามที่ธนาคารกําหนดโดยไมมี
ความเสี่ยงที่จะเสียเงินตนไป
ทั้งนี้ ผูศึกษาไดปฏิบัติงานที่ธนาคารออมสิน สาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย ไดพบวา สลากออมสินพิเศษเปน
ผลิตภัณฑหนึ่งที่สรางรายไดใหกับธนาคารออมสินมาเปนเวลานาน ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจที่จะทําการศึกษาถึงปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน สาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย เพื่อประโยชนของ
ธนาคารออมสิน สาขาแมขะจานในอนาคตตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคาร
ออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูซื้อสลากออมสินพิเศษที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ
ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย

สมมติฐานของการศึกษา
1. ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน
สาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย แตกตางกัน
2. พฤติกรรมของผูซื้อสลากออมสินพิเศษที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ
ธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงรายที่แตกตางกัน
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กรอบแนวคิดการศึกษา
ตัวแปรตน
ปจจัยดานประชากรศาสตร
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5. อาชีพ
6. รายไดตอเดือน
ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการเลือกซื้อสลากออมสิน
พิเศษ
- วัตถุประสงคที่ซื้อ
- มูลคาในการซื้อ
- โอกาสที่ซื้อ
- สิ่งจูงใจที่มีอิทธิพล
- ความถีใ่ นการซื้อ
- เหตุผลในการออมเงิน
- รูปแบบการออมเงิน

การตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ
ของธนาคารออมสิน สาขาแมขะจาน
จังหวัดเชียงราย

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
1. ดานชองทางการจําหนาย (Place)
2. ดานสงเสริมการตลาด (Promotion)
3. ดานพนักงาน (People)
4. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical
evidence)
5. ดานกระบวนการใหบริการ (Process)
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษา
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วิธีวิทยาการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน สาขาแมขะจาน
จังหวัดเชียงราย เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูศึกษาไดกําหนดวิธีการดําเนินการศึกษาตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ลูกคาที่ซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขาแมขะจาน จังหวัด
เชียงราย จํานวน 357 ราย (รายงานสรุปของสาขาแมขะจาน ณ 22 ตุลาคม 2557)
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ผูศึกษาจะใชการสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน สาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย จํานวน
357 ชุด
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน สาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย โดยมีการ
เก็บรวบรวมขอมูล 2 ประเภท ไดแก ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยแบง
แบบสอบถาม เปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูซ ื้อสลากออมสินพิเศษ
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออม
สินพิเศษ โดยแบงออกเปน 5 ดาน ประกอบดวย ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมทางการตลาด ดานพนักงาน
ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะ
4. การวิเคราะหขอมูล โดยการนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม มาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง ใช
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ดวยคาความถี่ แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ดวยคาสถิติ T-test (Independent Samples) เพื่อทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม และคาสถิติ F-test (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ดวยการวิเคราะหความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการศึกษา
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร
ผลการศึกษาจากประชากรผูตอบแบบสอบถามที่มาซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน
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
รัฐวิสาหกิจ รอยละ 29.70 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท รอยละ 38.70
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สวนที่ 2 พฤติกรรมของผูซื้อสลากออมสินพิเศษ
ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกคา พบวา ลูกคาสวนใหญมีวัตถุประสงคในซื้อ
สลากออมสินพิเศษเพื่อตองการเสี่ยงโชค รอยละ 77.30 โดยจะซื้อสลากออมสินพิเศษมูลคาต่ํากวา 1,000 บาท รอยละ
64.40โอกาสที่จะซื้อสลากออมสินพิเศษจะซื้อเปนปกติ/ซื้อเปนประจํา หรือซื้อในโอกาสพิเศษ/วันสําคัญ รอยละ 38.40
สิ่งจูงใจในการซื้อสลากออมสินพิเศษ คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ รอยละ 46.80 ความถี่ในการซื้อสลากออมสินพิเศษ
แตละครั้งจะไมแนนอน รอยละ 76.50 เหตุผลในการออมเงินสวนมากตองการไดรับรางวัล รอยละ 32.60 รูปแบบในการ
ออมเงินของลูกคา คือ เงินสด รอยละ 81.50
สวนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ
โดยภาพรวมปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ อยูในระดับ
มาก (µ = 3.74) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลาก
ออมสินพิเศษ มากที่สุด คือ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.46) รองลงมา ไดแก ดาน
สงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก (µ = 3.84) และดานพนักงาน อยูในระดับมาก (µ = 3.68) ตามลําดับ และนอยที่สุด
ไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย (µ = 3.14) อยูในระดับปานกลาง เมื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในแตละ
ดาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปดังนี้
ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลาก
ออมสินพิเศษ อยูในระดับปานกลาง (µ = 3.14) เมื่อพิจารณาในรายขอ พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ มากที่สุด ไดแก สามารถซื้อสลากออมสินพิเศษไดทุกสาขาทั่วประเทศ อยูใน
ระดับมาก (µ = 3.50) รองลงมา ไดแก สามารถขายสลากออมสินพิเศษไดทุกสาขา อยูในระดับมาก (µ = 3.49) และ
สามารถขอรับรางวัลไดทุกสาขาทั่วประเทศ อยูในระดับมาก (µ = 3.43) ตามลําดับ และนอยที่สุด ไดแก สามารถซื้อสลาก
ออมสินพิเศษผานทางตู ATM ได อยูในระดับนอย (µ = 2.58)
ดานสงเสริมการตลาด พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสิน
พิเศษ อยูในระดับมาก (µ = 3.84) เมื่อพิจารณาในรายขอ พบวา ปจจัยดานสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อสลากออมสินพิเศษ มากที่สุด ไดแก การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน แผนพับ ปายไวนิล อยูใน
ระดับมากที่สุด (µ = 4.24) รองลงมา ไดแก มีการลุนรับรางวัลพิเศษ เชน ทองคํา อยูในระดับมาก (µ = 4.10) และมีการ
โอนเงินรางวัลเขาบัญชี อยูในระดับมาก (µ = 4.02) ตามลําดับ และนอยที่สุด ไดแก มีการออกบูธประชาสัมพันธกับ
หนวยงานตางๆ ยูในระดับปานกลาง (µ = 2.85)
ดานพนักงาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ อยู
ในระดับมาก (µ = 3.68) เมื่อพิจารณาในรายขอ พบวา ปจจัยดานพนักงานที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสิน
พิเศษ มากที่สุด ไดแก พนักงานมีความรู ความชํานาญเกี่ยวกับสลากออมสินพิเศษเปนอยางดี อยูในระดับมาก (µ = 3.71)
รองลงมา ไดแก พนักงานใหคําแนะนําอยางถูกตอง เขาใจงาย อยูในระดับมาก (µ = 3.69) และพนักงานมีอัธยาศัยดี ยิ้ม
แยม แจมใส อยูในระดับมาก (µ = 3.66) ตามลําดับ และนอยที่สุด ไดแก พนักงานใหบริการอยางรวดเร็ว อยูในระดับมาก
(µ = 3.65)
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ดานลักษณะทางกายภาพ พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออม
สินพิเศษ อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.46) เมื่อพิจารณาในรายขอ พบวา ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ มากที่สุด ไดแก ความมั่นคงและนาเชื่อถือของธนาคาร, ภาพลักษณและความมี
ชื่อเสียงของธนาคาร อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.52) ตามลําดับ และนอยที่สุด ไดแก มีการใหผลตอบแทนเปนเงินรางวัล
นอกเหนือจากดอกเบี้ยที่จะไดรับ อยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.33)
ดานกระบวนการใหบริการ พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออม
สินพิเศษ อยูในระดับมาก (µ = 3.56) เมื่อพิจารณาในรายขอ พบวา ปจจัยดานกระบวนการใหบริการที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ มากที่สุด ไดแก มีการจัดระบบรอคิวที่ชัดเจน อยูในระดับมาก (µ = 3.67) รองลงมา
ไดแก เอกสารที่ใชมีเพียงสําเนาบัตรประชาชนในการซื้อสลากออมสินพิเศษ อยูในระดับมาก (µ = 3.64) และระบบการ
ทํางานถูกตอง นาเชื่อถือ อยูในระดับมาก (µ = 3.60) ตามลําดับ และนอยที่สุด ไดแก ความสะดวกรวดเร็วในการ
ใหบริการ, การซื้อสลากออมสินพิเศษมีขั้นตอนที่ไมซับซอน อยูในระดับมาก (µ = 3.44)
สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของ
ธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย แตกตางกัน
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ
ปจจัยสวนประสม
เพศ
อายุ
การศึกษา สถานภาพ
อาชีพ
รายได
ทางการตลาด
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

ดานกระบวนการให

-1.33 0.19

1.02 0.40 0.58 0.62 0.89 0.44 2.74 0.01* 2.74 0.01*

1.18

0.13 3.14 0.00* 3.14 0.00*

บริการ
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสิน
พิเศษ สรุปไดดังนี้
1. เพศ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย
จึงยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ เพศที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขา
แมขะจาน จังหวัดเชียงราย แตกตางกัน ในดานชองทางการจัดจําหนาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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2. อายุ ไมมีผลตอการตัด สินใจเลือกซื้อสลากออมสิ นพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวั ด
เชียงราย จึงปฏิเสธสมมติฐาน นั่นคือ อายุที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคาร
ออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย ไมแตกตางกัน ในดานปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด
ดานพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
3. ระดับการศึกษา ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน
จังหวัดเชียงราย จึงปฏิเสธสมมติฐาน นั่นคือ ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสิน
พิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย ไมแตกตางกัน ในดานปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
สงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
4. สถานภาพ ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัด
เชียงราย จึงปฏิเสธสมมติฐาน นั่นคือ สถานภาพที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของ
ธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย ไมแตกตางกัน ในดานปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริม
การตลาด ดานพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
5. อาชีพ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย
จึงยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ อาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน
สาขาแมข ะจาน จั งหวัด เชีย งราย แตกตา งกัน ในดานลักษณะทางกายภาพ และดา นกระบวนการใหบ ริการ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน
จังหวัดเชียงราย จึงยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออม
สินพิ เศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมข ะจาน จั งหวัด เชี ยงราย แตกตา งกั น ในดา นลัก ษณะทางกายภาพ และดา น
กระบวนการใหบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของผูซื้อสลากออมสินพิเศษที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออม
สินพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย ที่แตกตางกัน
ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานดานพฤติกรรมของผูซื้อสลากออมสินพิเศษที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลาก
ออมสินพิเศษ
ปจจัยสวนประสมทาง
มูลคาการซื้อ โอกาสการซื้อ
สิ่งจูงใจ
ความถี่
รูปแบบการออม
การตลาด

F

Sig.

F

Sig.
0.10

F

Sig.

F

Sig.

F

0.18

Sig.

ดานชองทางการจัดจําหนาย

1.21

0.30 2.07

1.90

0.15

1.71

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

0.84

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

0.31

0.73

0.49 2.16

0.09

0.06
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0.71

0.18

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานดานพฤติกรรมของผูซื้อสลากออมสินพิเศษที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ สรุปไดดังนี้
1. มูลคาการซื้อสลากออมสินพิเศษในแตละครั้ง ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของ
ธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย จึงปฏิเสธสมมติฐาน นั่นคือ มูลคาการซื้อสลากออมสินพิเศษที่แตกตาง
กัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย ไมแตกตางกัน
ในดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ
ใหบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2. โอกาสการซื้อสลากออมสินพิเศษ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษพิเศษ ของธนาคารออม
สินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย จึงยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ โอกาสการซื้อสลากออมสินพิเศษที่แตกตางกัน มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย ที่แตกตางกัน ในดาน
สงเสริมการตลาด และดานพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
3. สิ่งจูงใจในการซื้อสลากออมสินพิเศษ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน
สาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย จึงยอมรับสมมติฐาน นั่นคือ สิ่งจูงใจในการซื้อสลากออมสินพิเศษที่แตกตางกัน มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย ที่แตกตางกัน ในดาน
ลักษณะทางกายภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
4. ความถี่ในการซื้อสลากออมสินพิเศษตอเดือน ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษพิเศษ ของ
ธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย จึงปฏิเสธสมมติฐาน นั่นคือ ความถี่ในการซื้อสลากออมสินพิเศษที่
แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย
ไมแตกตางกัน ในดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ และดาน
กระบวนการใหบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
5. รูปแบบการออมเงิน ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขา
แมขะจาน จังหวัดเชียงราย จึงปฏิเสธสมมติฐาน นั่นคือ รูปแบบการออมเงินที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สลากออมสินพิเศษพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย ไมแตกตางกัน ในดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05

สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขาแมขะจาน
จังหวัดเชียงราย ในการเก็บรวบรวมขอมูล สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคและสมมติฐานได ดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร
ลูกคาที่มาซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย สวนใหญเปนเพศหญิง
มีอายุ 21 – 30 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพการสมรสแลว ประกอบอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับการคนควาอิสระของจุรีพร อินทรานุรักษ (2554)
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ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา
พบวา กลุมตัวอยางลูกคาที่มาใชบริการดานสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินสาขาโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญมีอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน โดย
รายได 10,000 – 20,000 บาทตอเดือน และสอดคลองกับการศึกษาคนควาอิสระของอุณาวรรณ สุวรรณมาโจ (2552) ได
ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจฝากสลากออมสินของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาทาอุเทน จังหวัดนครพนม
พบวา ลูกคาสวนมากเปนเพศหญิง สถานภาพสมรสแลว จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ รายไดเฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาทตอเดือน
สวนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ
พฤติกรรมของผูซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกคา พบวา ลูกคาสวนใหญซื้อสลากออมสินพิเศษเพื่อตองการ
เสี่ยงโชค โดยจะซื้อสลากออมสินพิเศษต่ํากวา 1,000 บาท จะซื้อเปนปกติ/ซื้อเปนประจํา หรือซื้อในโอกาสพิเศษ/วันสําคัญ
สิ่งจูงใจในการซื้อสลากออมสินพิเศษ มากที่สุด คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ ความถี่ในการซื้อสลากออมสินพิเศษ ไม
แนนอน เหตุผลในการออมเงินสวนมากตองการไดรับรางวัล หรือไดรับดอกเบี้ย รูปแบบการออมเงินของลูกคา คือ เงินสด
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาคนควาอิสระของอุณาวรรณ สุวรรณมาโจ (2552) ศึกษาเรื่อง ปจจัยทีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจฝากสลากออมสินของลูกคาธนาคารออมสินสาขาทาอุเทน จังหวัดนครพนม พบวา พฤติกรรมการฝากสลากออม
สินของลูกคาตัดสินใจฝากสลากออมสินพิเศษเพราะตองการถูกรางวัลและตองการเสี่ยงโชค สอดคลองกับการศึกษา
คนควาอิสระของประภาพร พันธุเพ็ชร (2553) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกการออมทรัพยประเภทเงิน
ฝากสลากออมสินพิเศษ พบวา พฤติกรรมผูบริโภคสวนใหญซื้อตามกิจกรรมสงเสริมการออม จํานวนที่ซื้อสลากออมสิน
พิเศษในแตละ ครั้งคือต่ํากวา 10,000 บาท รับทราบขาวสารจากอินทราเน็ต ไมสอดคลองกับการศึกษาคนควาอิสระของ
รุงวิวา ลาวัณยรัตนากุล (2549) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสิน
พิเศษ พฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยซื้อสลากออมสินพิเศษ โดยมีลักษณะการซื้อ
เปนครั้งคราว วิธีการชําระเงินในการซื้อชําระดวยเงินสด/เช็คถอนจากธนาคารพาณิชย และวัตถุประสงคที่ซื้อเพื่อการออมเงิน
สวนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ
โดยภาพรวมปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ อยูในระดับมาก
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ อยูใน
ระดับมากที่สุด คือ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ รองลงมา ไดแก ดานสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก ดานพนักงาน
อยูในระดับมาก และดานกระบวนการใหบริการ อยูในระดับมาก ตามลําดับ และนอยที่สุด ไดแก ดานชองทางการจัด
จําหนาย อยูในระดับปานกลาง ซึ่งปจจัยดานลักษณะทางกายภาพที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ
ลูกคามีความเชื่อมั่น ความมั่นคงและนาเชื่อถือของธนาคาร ทําใหลูกคายอมรับในภาพลักษณและความมีชื่อเสียงของ
ธนาคาร ซึ่งสอดคลองกับการคนควาอิสระของประภาพร พันธุเพ็ชร (2553) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
การออมทรัพยประเภทเงินฝากสลากออมสินพิเศษ ซึ่งสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออม
สินพิเศษที่ลูกคาใหความสําคัญมากที่สุด คือ ดานการนําเสนอภาพลักษณ รองลงมาคือ ดานขั้นตอนการใหบริการ ดาน
ราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ และสอดคลองกับการศึกษา
คนควาอิสระของรุงวิวา ลาวัณยรัตนากุล (2549) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
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สลากออมสินพิเศษ ซึ่งปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญระดับมาก 5 ดาน ไดแก ดานราคา ดานผลิตภัณฑ
ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการใหบริการของพนักงานและดานขั้นตอนการใหบริการและความสําคัญระดับปานกลาง
2 ดาน ไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด ถือวาสอดคลองกัน เนื่องจาก ผูศึกษาไมไดนําสวน
ประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา มาทําการศึกษาในครั้งนี้ และไมสอดคลองกับการคนควาอิสระของจุรีพร
อินทรานุรักษ (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาโคก
กรวด จังหวัดนครราชสีมา พบวา ลูกคาใหความสําคัญดานชองทางการจัดจําหนายมากที่สุด เพราะความสะดวกตอการ
มาใชบริการไดทุกวัน มีสื่อโฆษณาในการชวยตัดสินใจในการซื้อ
ขอเสนอแนะ
1. ธนาคารออมสิน สามารถนําขอมูลการศึกษาในดานประชากรศาสตรไปกําหนดกลุมเปาหมาย และกลยุทธให
สอดคลองกลับผูใชบริการของธนาคารออมสิน เนื่องจาก ผลการศึกษา พบวา เพศ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย
2. ดานสงเสริมการตลาด จากผลการศึกษา พบวา การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ อยูในระดับมาก
ที่สุด ดังนั้น ควรเพิ่มโฆษณาการประชาสัมพันธเกี่ยวกับสลากออมสินพิเศษนอกสถานที่หรือตามหนวยงานของลูกคา
กลุมเปาหมาย หรือทางโทรทัศน มีรายละเอียดครบถวน เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกคาใหเขาถึงงาย รวมถึงจัดหา
รางวัลที่ดึงดูดใจลูกคา เชน เพิ่มมูลคาเงินรางวัล
3. ดานชองทางจัดจําหนาย จากผลการศึกษา พบวา การซื้อสลากออมสินพิเศษผานทางตู ATM อยูในระดับ
นอย ดังนั้น ควรปรับปรุงระบบการทํางานของสลากออมสิน ใหใชงานงาย มีรายละเอียดอยางครบถวน เพื่อความสะดวก
ในการใชงานดวยตนเอง
4. ดานกระบวนการใหบริการ จากผลการศึกษา พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก ดังนั้น ควรพัฒนากระบวนการ
ทํางานใหทันสมัย รวดเร็วยิ่งขึ้น และลดความซ้ําซอนของขั้นตอนในการทํางาน
5. ธนาคารออมสิน จําเปนตองมีวางแผนและกําหนดกลยุทธ เพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม และเพิ่มฐานลูกคาใหม
จึงจําเปนตองสรางความไววางใจ และความเชื่อมั่นตอลูกคา เพื่อที่จะไดกลับมาใชบริการอีกในอนาคต ธนาคารสามารถนํา
ขอมูลการศึกษาไปใชในการวางแผน และกําหนดกลยุทธตอไปไดในอนาคต
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ เฉพาะธนาคารออมสิน สาขาแมขะ
จาน จังหวัดเชียงราย เทานั้น ดังนั้น หากมีผูสนใจศึกษาเรื่องนี้อีกควรมีการศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรทําการศึกษาปจจัยๆ อื่น เชน ปจจัยทางดานวัฒนธรรมและปจจัยดานสังคม วามีผลตอการตัดสินใจฝาก
สลากออมสินหรือไม รวมถึงศึกษา เรื่อง ความรูความเขาใจของลูกคาสลากออมสินเกี่ยวกับสลากออมสินพิเศษดวย เพื่อ
นําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงการบริการ หรือปรับปรุงการประชาสัมพันธใหลูกคาเขาใจถูกตองในการตัดสินใจซื้อสลากออม
สินเพื่อความมั่นใจของลูกคา รวมถึงควรมีการศึกษาในพื้นที่อื่นเพื่อเปรียบเทียบถึงความแตกตางดวย
2. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาผลิตภัณฑสลากออมสินพิเศษเพียงอยางเดียว ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งตอไปควรเลือกผลิตภัณฑของธนาคารออมสินประเภทอื่นมาศึกษา เพื่อดูความแตกตางของการตอบสนองจาก
ผูใชบริการธนาคารออมสินวาผลิตภัณฑชนิดอื่นมีการตอบสนองไปในทางที่ดีหรือไม
3. ควรศึกษาในดานปจจัยเชิงลึกที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา
ผลิตภัณฑสลากออมสินพิเศษ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการใหไดมากที่สุด
4. ควรศึกษาเปรียบเทียบจุดเดน จุดดอย ของสลากออมสินพิเศษของคูแขงขันในสถาบันการเงินอื่น
5. ศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมการตอบสนองของลูกคา เชน ภาพลักษณขององคกรที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษหรือไม

กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระฉบับนี้ที่สําเร็จลุลวงไดดวยดี ผูศึกษาขอขอบคุณคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
และมหาวิทยาลัยพะเยาเปนอยางยิ่ง และอาจารย ดร.วิทนมนภัทร พุทธวโรตมผล อาจารยที่ปรึกษา ซึ่งเปนผูที่ใหแนวทาง
ในการใหคําแนะนําเพื่อแกปญหาและติดตามความกาวหนาในการทําการศึกษาคนควาอิสระดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง
ขอขอบคุณพี่นองนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เสียสละเวลาอันมีคา เพื่อใหการอนุเคราะหขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการศึกษาในครั้งนี้ ขอขอบคุณเพื่อรวมงานที่ธนาคารออมสิน สาขาแมขะจาน จังหวัดเชียงราย ที่ใหความ
ชวยเหลือในดานสลากออมสินพิเศษมาโดยตลอด
กราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่นองทุกทาน ที่คอยสนับสนุน ใหกําลังใจ อีกทั้งใหคําปรึกษาตั้งแตเริ่มตน
จนสําเร็จลงไดดวยดี
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บทคัดยอ
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน ของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา
ในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
สมารทโฟน ของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ยังไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและตัวแปร
อื่น ๆ เพื่อใหเขาใจความสัมพันธระหวางขอมูล ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนากลยุทธการตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนให
สอดคลองกับความตองการของตลาดเปาหมายในอนาคต การศึกษาในครั้งนี้ไดใชเครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมตัวอยางเปนนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 185 คน โดยใชสถิติ
เชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ประกอบดวย ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะหขอมูล และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบดวย การ
วิเคราะหหาความแตกตางของคากลางระหวางขอมูลโดยการวิเคราะหผานคาความแปรปรวน (Analysis of Variance)
หรือ ANOVA ในการทดสอบเพื่ออธิบายสมมติฐานการศึกษา
ผลการศึกษาพบวา ดานขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ
74.60 อยูในชวงอายุ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 56.80 ดานระดับชั้นปการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ศึกษาอยูระดับชั้นปที่ 1 มากถึงรอยละ 51.90 ดานสถานภาพ พบวา มีสถานภาพโสด รอยละ 63.80 ดานอาชีพหลักของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพหลักรับราชการ คิดเปนรอยละ 64.30 และในดานของ
รายไดตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดตอเดือน 15,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 55.10
จากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารท
โฟน พบวา วัตถุประสงคหลักที่เลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน คือ เพื่อการติดตอสื่อสารโดย Line, Video call,
SMS, MMS, E-mail ฯ ซึ่งสวนใหญกิจกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนที่กลาวมาเปนกิจกรรมที่อาศัยทั้งภาพและ
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เสียงเปนสื่อกลางในการสื่อสารและเมื่อศึกษาการพิจารณาเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนแลว พบวา กลุมตัวอยาง
จะเลื อ กซื้ อ โทรศั พ ท เคลื่ อ นที่ ส มาร ท โฟนในราคาที่ เหมาะสมกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ เช น มี โ ปรแกรมรองรั บ การใช ง านที่
หลากหลาย พรอมทั้งสะดวกตอการใชงาน ดานความนิยมใชโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน พบวา กลุมตัวอยางนิยมใช
โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ส มาร ท โฟนยี่ ห อ Apple ที่ มี ร ะบบ IOS เป น ระบบปฏิ บัติ ก ารในเครื่ อ ง ซึ่ ง สถานที่ ที่นิ ย ม ซื้ อ
โทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน ไดแก ศูนยบริการ เชน ศูนยบริการ AIS, DTAC, True เนื่องจากศูนยบริการเหลานี้ มี
บุคลากรที่มีเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนสามารถแนะนําการใชงานไดอยางละเอียดครบถวน
ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน พบวา นิสิตปริญญาโทของมหาวิทยาลัย
พะเยา มีการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน จากปจจัยดานตาง ๆ ทั้งดานผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาด
และชองทางการจําหนายอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูที่ 4.19 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.82 สวน
ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อมากที่สุดมี 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) และปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเทากันที่ 4.43 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.74 และ 0.68
ตามลําดับ รองลงมาคือปจจัยดานราคา (Price) ที่มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่ 4.03 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.82 สวน
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนที่นอยที่สุดคือ ปจจัยดานชองทางจําหนาย (Place) ซึ่งผูตอบ
แบบสอบถามมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูที่ 3.89 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.06 จากผลการศึกษาทําใหทราบวาปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนมากที่สุดคือปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) และปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดังนั้นผูจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน จึงควรพัฒนากลยุทธทั้งสองดานให
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค อาทิ คุณภาพของสินคา การรับประกันความเสียหาย รวมไปถึงการจัดใหมีพนักงาน
ที่กิริยา พูดจาสุภาพ ออนนอม สามารถใหการบริการและใหคําแนะนําการใชงานแกผูที่มาซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารท
โฟนไดอยางถูกตองครบถวน อยางไรก็ดีปจจัยทางดานราคาและชองทางการจัดจําหนายก็ยังคงมีผลตอการเลือกซื้อดวย
เชนกัน ดังนั้นผูจําหนายควรพัฒนาปจจัยทั้ง 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดาน
ชองทางการจําหนาย ควบคูกันไป ทั้งนี้เพื่อความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูบริโภคและเพิ่มยอดการ
จําหนายสินคาของตนเองไดอีกดวย
ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ส ว นบุ ค คลกั บ ป จ จั ย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กซื้ อ
โทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนมีคา F ที่ 10.60 และคานัยสําคัญทางสถิติ (Sig.) ที่ 0.04 (<0.05) จึงสรุปไดวาเมื่อปจจัยสวน
บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงไป จะสงผลใหการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนแตกตางกันไปดวย เชน เมื่อฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยางเปลี่ยนไปจะสงผลใหความสามารถในการซื้อโทรศั พทเคลื่อนที่สมารท
โฟนแตกตางกัน ดังนั้น การพัฒนาสินคาของผูจําหนายควรคํานึงถึงความสามารถในการซื้อของกลุมเปาหมายแตละกลุม
เปนสําคัญ
คําสําคัญ : ปจจัยการตลาด กลยุทธการสื่อสาร โทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน นิสิต
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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
1500

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
การสื่ อ สารถื อ เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ต อ การดํ า รงชี วิ ต อยู ข องมนุ ษ ย โ ลก โดยเฉพาะในป จ จุ บัน ซึ่ ง เป น ยุ ค ของโลก
ไร พรมแดน (Globalization) หากมี การติ ด ตอ สื่อ สารที่ส ะดวก รวดเร็ ว ยอ มทํ า ให การพัฒ นาประเทศในทุ ก ๆ ด า น
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เนื่องจากการติดตอสื่อสารตองใชเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของมากมาย โดยการสื่อสารมีการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ตั้งแตยุคแรก ๆ จะเปนการตีเกราะ เคาะไม การสงเสียงตอเปนทอด ๆ และการสง
สัญญาณควันจนมีเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของจนทําใหเกิดการพัฒนามาเปนระบบโทรศัพท และไดพัฒนามาจากระบบ
โทรศัพท 1G ซึ่งเปนระบบอนาล็อก ระบบโทรศัพทแบบ 2G เปนระบบโทรศัพทแบบดิจิทัล โดยเปนยุคที่มีการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่มากขึ้นซึ่งโทรศัพทเคลื่อนที่ คืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการสื่อสารสองทาง โทรศัพทเคลื่อนที่ใช
คลื่นวิทยุในการติดตอกับเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดยผานสถานีฐาน และไดรับการพัฒนาของระบบโทรศัพทมาเปนยุค
2.5G, 2.75G, 3G, 3.5G และ 4G ตามลําดับ ซึ่งที่เปนระบบดิจิทัลในแบบตางๆมีความสามารถครบทั้งการสื่อสารดวยเสียง
และขอมูลรวมถึงวีดิโอสามารถสนับสนุน แอพพลิเคชั่นที่ตองการแบนดวิธสูง เชน ความจริงเสมือน 3 มิติ (3D Virtual
reality) หรือ ระบบวิดีโอที่โตตอบได (Interactive video) พัฒนาการของระบบโทรศัพทเหลานี้เพื่อเปนการตอบสนองความ
ตองการที่เพิ่มมากขึ้นของมนุษย โดยโทรศัพทเคลื่อนที่ในปจจุบันมีความสามารถเพิ่มขึ้นในลักษณะเปนคอมพิวเตอรพกพา
ซึ่งจะถูกกลาวถึงในชื่อสมารทโฟน (อนุโลม ศรีพิณ, 2555)
สมารทโฟน (Smartphone) เปนโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีความสามารถที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากโทรศัพทเคลื่อนที่
ทั่วไป คือโทรศัพทที่รองรับระบบปฏิบัติการตางๆไดเสมือนยกเอาคุณสมบัติที่ PDA และคอมพิวเตอรมาไวในโทรศัพท
เชน iOS (iPhone), BlackBerry OS (Blackberry), Android OS, Windows phone และ Symbian OS (Nokia) เปนตน
โดยสมารทโฟนเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากสําหรับสมารทโฟนที่ไดรับความนิยมและที่รูจัก
กันดี เชน Apple , Samsung , Nokia, HTC เปนตน ปจจุบันนี้ถือไดวาสมารทโฟนกําลังไดรับความนิยมเปนอยางสูง เพราะ
สามารถใหผูใชงานติดตั้งโปรแกรมเสริมสําหรับเพิ่มความสามารถของสมารทโฟนซึ่งเรียกวา แอพพลิเคชั่น
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ในป 2556 นี้ ถาหากมองดูตลาดไอทีของโลกในชวงที่ผานมาจะเห็นความแตกตางเปนอยางมากระหวางตลาด
คอมพิวเตอรที่ซบเซา ขณะที่สมารทโฟนและแท็บเล็ตกลับเติบโตสวนทางกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ปจจัยลบตอตลาด
คอมพิวเตอรมาจากการชะลอตัวของประเทศที่พัฒนาแลวเปนหลัก เนื่องจากภาคธุรกิจชะลอการลงทุนดานไอทีลงอยาง
ตอเนื่อง ในสวนของผูบริโภคยังมีแนวโนมจะเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอรที่หมดอายุการใชงาน (Replacement) มากกวาที่จะ
ซื้อเพราะตองการอัพเกรดเปนสินคารุนใหม ทั้งนี้แมวาจะมีการเปดตัวของ Windows 8 และ Ultrabook รุนใหม ๆ ออกมา
แตไมชวยกระตุนยอดขายมากนัก โดยเฉพาะคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะที่ยอดสงสินคาในตลาดโลกติดลบ 3% ตอปในชวงป
พ.ศ. 2553 – 2555 ในขณะที่โทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารทโฟนและแท็บเล็ตกลับเติบโตแบบกาวกระโดดเพิ่มขึ้นกวา 50%
ในชวงปที่ผานมา โดยเฉพาะตลาดสมารทโฟนที่มียอดเพิ่มขึ้นจาก 45% ในป พ.ศ. 2553 เปน 60% ของยอดการสงสินคา
ไอทีในตลาดโลกในปพ.ศ. 2555
ตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนในประเทศไทยมีการเติบโตในชวงปพ.ศ. 2551 – 2555 เพิ่มขึ้นมากกวา 50%
ตอป มีมูลคาตลาดอยูราว 4.4 หมื่นลานบาทในป พ.ศ. 2555 แตการเขาถึงโทรศัพทเคลื่อนที่ของไทยอยูที่ราว 111 เลข
หมายตอประชากร 100 คนสูงกวาจีนและอินโดนีเซีย แตที่นาสนใจคือ การเขาถึงโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนของไทยยัง
ไมสูงมากนักหากดูสัดสวนของโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน เมื่อเทียบกับจํานวนโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งหมด จะพบวามี
เพียง 34% เมื่อเทียบกับจีนซึ่งมีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนใกลเคียงกันแตกลับมีสัดสวนในตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่สมารท
โฟนถึง 63% และตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนในไทยยังสามารถเติบโตไดอีก มากโดยเฉพาะตางจังหวัด (ปราณิดา
ศยามานนท, 2556)
ป จ จุ บัน จั ง หวั ด พะเยามี ป ระชากรประมาณ 488,864 คน เป น ชายจํ า นวน 238,956 คนและหญิ ง จํ า นวน
249,908 คน (ขอมูลประชากรในจังหวัดพะเยา, 2556) จังหวัดพะเยาเปนจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยูไมหนาแนนมากนัก
แตยังคงมีการโยกยายเขามาอยูอาศัยในอัตราที่สูงทั้งนี้เนื่องมาจากการพัฒนาดานการศึกษา ที่มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
พะเยาขึ้น ในพื้นที่ตําบลแมกา อําเภอเมืองพะเยา ทําใหพื้นที่ดังกลาวมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจอยางกาวกระโดด มีการ
ตั้งรานคา หอพัก และสิ่งอํานวยความสะดวกจํานวนมาก ซึ่งตามแผนการพัฒนาดานเศรษฐกิจของจังหวัด พบวามีแนว
ทางการพัฒนาอยางเปนระบบและรวดเร็ว ทั้งจากโครงการของภาครัฐและเอกชน ปจจัยเหลานี้เปนการหนุนเสริมพื้นที่
บริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา เปนพื้นที่ที่นาจับตามองในดานโครงขายธุรกิจ โดยเฉพาะโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่
สมารทโฟน
จากสภาพดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
สมารทโฟน โดยเลือกกลุมเปาหมายเปนนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากเปนผูที่มีศักยภาพในการซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนสูง ซึ่งผลที่ไดจะเปนขอมูลเบื้องตนใหแกผูประกอบธุรกิจจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่สมารท
โฟน หรือผูที่สนใจในธุรกิจดังกลาวนี้ นําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการพิจารณาวางแผนและปรับปรุงกลยุทธตาง ๆ เพื่อ
สรางความแตกตางในการแขงขัน และสอดคลองกับพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนของผูบริโภค
ตอไป
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน ของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัย
พะเยา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน ของนิสิต
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา

สมมติฐาน
1. เพศที่แตกตางกันสงผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน ของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัย
พะเยา ที่แตกตางกัน
2. อายุที่แตกตางกันสงผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน ของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัย
พะเยา ที่แตกตางกัน
3. ชั้ น ป ก ารศึก ษาที่ แ ตกต างกั น ส ง ผลตอ การเลื อ กซื้อ โทรศั พ ท เคลื่ อ นที่ ส มารท โฟน ของนิสิ ต ปริ ญ ญาโท
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่แตกตางกัน
4. สถานภาพที่ แ ตกต า งกั น ส ง ผลต อ การเลื อ กซื้ อ โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ส มาร ท โฟน ของนิ สิ ต ปริ ญ ญาโท
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่แตกตางกัน
5. อาชีพที่แตกตางกันสงผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน ของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัย
พะเยา ที่แตกตางกัน
6. รายไดต อ เดื อ นที่ แ ตกต า งกั น สง ผลต อ การเลื อ กซื้อ โทรศั พท เคลื่ อ นที่ ส มาร ท โฟน ของนิ สิ ตปริ ญญาโท
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่แตกตางกัน
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กรอบแนวคิดการศึกษา
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ชั้นปการศึกษา
- สถานภาพ
- อาชีพ
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน

การเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน
ของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา

กลยุทธการตลาด
- ผลิตภัณฑ (Product)
- ราคา (Price)
- การสงเสริม
การตลาด (Promotion)
- ชองทางการจําหนาย
(Place)

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน ของ
นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา เปนการวิจัยเชิงปริมาณ และมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรที่ใชในการศึกษา การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดกําหนดประชากรที่ใชในการศึกษา คือ นิสิตปริญญาโท
ที่ใ ชบ ริ การโทรศั พท เคลื่ อนที่ สมาร ท โฟนที่ กํ าลั งศึ ก ษาอยูใ นระดับ ปริ ญ ญาโท มหาวิ ท ยาลัย พะเยา จํา นวน 343 คน
(ฐานขอมูลนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา, 2557)
การคัดเลือกกลุมตัวอยาง การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการจัดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยการสุมแบบ
บังเอิญ (Accidental sampling) ซึ่งทั้งหมดเปนผูบริโภคที่ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนที่กําลังศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีสถานภาพสวนบุคคลที่แตกตางกัน ทั้งนี้เพื่อการกระจายของขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด
กลุมตัวอยาง (Sample Size) โดยใชสูตรคํานวณประชากรกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได
กลุมตัวอยางจํานวน 185 คน
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ในการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กซื้ อ โทรศั พ ท เคลื่ อ นที่ ส มาร ท โฟน ของนิ สิ ต ปริ ญ ญาโท
มหาวิทยาลัยพะเยา” ผูศึกษาไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการสํารวจเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนคําถามชนิด
ปลายปด (Closed-Ended Questions) และชนิดปลายเปด (Open-Ended Questions) ซึ่งแบบสอบถามแบงไดออกเปน
4 สวน ไดแก
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตรหรือปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก
เพศ อายุ ชั้นปการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอเดือน รวมเปน 6 ขอ
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน โดยมีคําถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) จํานวน 10 ขอ
สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับปจจัยที่ มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารท โฟนของนิสิตปริญญาโท
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยที่แบบสอบถามในสวนนี้จะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Likert’s Rating Scale) ไดแก มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยมาก จํานวน 16 ขอ
สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะหรือขอแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน ซึ่งเปน
คําถามแบบปลายเปด (Open-ended question) จํานวน 1 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) และ
นําเสนอขอมูลโดยใชตาราง ประกอบดวย ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน ในการทดสอบเพื่ออธิบายสมมติฐาน ประกอบดวย การวิเคราะหหาความ
แตกตางของคากลางระหวางขอมูลโดยการวิเคราะหผานคาความแปรปรวน (Analysis of Variance) หรือ ANOVA ซึ่ง
ลักษณะของแบบสอบถามไดแบงออกเปน 5 สวนคือ
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยดานประชากรศาสตรหรือขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ชั้นปการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ใชคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage)
ในการวิเคราะหขอมูล
ส ว นที่ 2 คํ า ถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ส มาร ท โฟน ของนิ สิ ต ปริ ญ ญาโท
มหาวิทยาลัยพะเยาโดยที่มีคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ใชคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage)
ในการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 3 คํ าถามเกี่ ยวกั บปจ จัยที่ มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพท เคลื่ อนที่ สมารโฟน ของนิ สิตปริญญาโท
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยที่แบบสอบถามในสวนนี้จะเปนแบบมาตราสวนประมาณคาของ Likert’s Rating Scale ไดแก มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยมาก ใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะหรือขอแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน ใชการ
พรรณนาจากขอมูลที่กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
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ในสวนของการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานในการศึกษาในครั้งนี้ ได ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential statistics) ไดแก การวิเคราะหหาความแตกตางของคากลางระหวางขอมูลโดยการวิเคราะหผาน
คาความแปรปรวน (Analysis of Variance) หรือ ANOVA

ผลการศึกษา
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยาใน
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อจะไดทราบวาปจจัยอะไรบางที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนของ
นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ยังไดศึกษาความสัมพันธดานตาง ๆ ระหวางปจจัยสวนบุคคลและตัวแปรอื่น ๆ
เพื่อใหเขาใจความสัมพันธระหวางขอมูล ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนากลยุทธทางการตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน ให
สอดคลองกับความตองการของตลาดเปาหมาย ดังนั้น เพื่อใหเขาใจในประเด็นเนื้อหาการศึกษาอยางครบถวน ผูวิจัยจึงได
แบงผลการศึกษาออกเปนขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน
ตอนที่ 4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงร อ ยละของข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กซื้ อ
โทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน ของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
ขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

- ชาย

47

25.40

- หญิง

138

74.60

- 11 – 20 ป

8

4.30

- 21 – 30 ป

105

56.80

- 31 – 40 ป

54

29.20

- 41 – 50 ป

18

9.70

- 50 ป ขึ้นไป

0

0.00

96

51.90

1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับชั้นปที่ศึกษา
- ชั้นปที่ 1
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ขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

- ชั้นปที่ 2

62

33.50

- อื่นๆ (โปรดระบุ.......................)

27

14.60

- โสด

118

63.80

- สมรส

57

30.80

- หยาราง/หมาย

10

5.40

- เกษตรกรรม

9

4.90

- นักเรียน-นักศึกษา

9

4.90

- คาขาย/ธุรกิจสวนตัว

0

0.00

- รับจางทั่วไป

0

0.00

- รับราชการ

119

64.30

- พนักงาน/ลูกจางในหนวยงานของรัฐ

39

21.10

- พนักงาน/ลูกจางหนวยงานภาคเอกชน

9

4.90

- อื่นๆ (โปรดระบุ...................................)

0

0.00

- ต่ํากวาหรือเทียบเทา 15,000 บาท

22

11.90

- 15,001 – 20,000 บาท

102

55.10

- 20,001 – 30,000 บาท

54

29.20

- 30,001 – 40,000 บาท

0

00.00

- 40,001 บาท ขึ้นไป

7

3.80

4. สถานภาพ

5. อาชีพหลัก

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 74.60 รองลงมา
เปนเพศชาย รอยละ 25.40 ดานอายุ กลุมตัวอยางมีชวงอายุ 21-30 ป รอยละ 56.80 รองลงมาคือมีอายุระหวาง 31-40
ป คิดเปนรอยละ 29.20 ดานระดับชั้นปการศึกษา พบวา ระดับชั้นปที่ 1 มากถึงรอยละ 51.90 รองลงมาคือระดับชั้นปที่ 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
1507

ของรายไดตอเดือน พบวา สวนใหญมีรายไดตอเดือน 15,001–20,000 บาท คิดเปนรอยละ 55.10 รองลงมาเปนมีรายได
ตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 29.20
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน
ผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ส มาร ท โฟน พบว า วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ที่ เ ลื อ กซื้ อ
โทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน คือ เพื่อการติดตอสื่อสารโดย Line, Video call, SMS, MMS, E-mail ฯ เปนหลัก คิดเปนรอย
ละ 58.90 รองลงมาคือ เพื่อการติดตอสื่อสารพูดคุยในรูปแบบธรรมดา คิดเปนรอยละ 26.50 สวนสิ่งที่ไมใชปจจัยหรือ
วัตถุประสงคหลักในการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนคือ เพื่อแสดงถึงความทันสมัยและสถานะทางสังคม คิดเปน
รอยละ 0.00 ซึ่งสวนใหญกิจกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนที่กลาวมาเปนกิจกรรมที่อาศัยทั้งภาพและเสียงเปน
สื่อกลางในการสื่อสาร เชน สนทนาผานโปรแกรมประยุกต เชน Line, Facebook, Whatsapp เปนตน และเมื่อศึกษาการ
พิจารณาเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนแลว พบวา กลุมตัวอยางจะเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนในราคาที่
เหมาะสมกับประสิทธิภาพการใชงาน เชน มีแอพพลิเคชั่นรองรับการใชงานที่หลากหลาย สะดวกตอการใชงาน และเมื่อ
ศึกษาความนิยมใชโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน พบวา กลุมตัวอยางนิยมใชโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนยี่หอ Apple ซึ่งมี
ระบบ IOS เป นระบบปฏิ บัติก ารในเครื่ อ ง และสถานที่ ที่ก ลุ มตั วอย างนิย มซื้อ โทรศัพ ท เคลื่อ นที่ส มาร ทโฟน ได แ ก
ศูนยบริการ เชน ศูนยบริการ AIS, DTAC, True คิดเปนรอยละ 59.90 รองลงมาคือตัวแทนจําหนาย เชน iStudio, Telewiz
shop, TG fone, i-Mobile shop เนื่องจากศูนยบริการเหลานี้ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโทรศัพทเคลื่อนที่
สมารทโฟน สามารถแนะนําการใชไดอยางละเอียดครบถวน
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน
รายการ
S.D.
แปลคา
คาเฉลี่ย (xˉ )
-

ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product)
ปจจัยดานราคา (Price)
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)
ปจจัยดานชองทางจําหนาย (Place)
คาเฉลี่ยรวม

0.74

4.43

มากที่สุด

0.82

4.03

มาก

0.68

4.43

มากที่สุด

1.06

3.89

มาก

0.82

4.19

มาก

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน พบวา นิสิตปริญญาโท
ของมหาวิทยาลัยพะเยา มีการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน จากปจจัยดานตาง ๆ ทั้งดานผลิตภัณฑ ราคา การ
สงเสริ มการตลาด และช องทางการจํา หน าย อยู ในระดับ มาก มีค าเฉลี่ย ความคิด เห็ นอยูที่ 4.19 และมี คา เบี่ ยงเบน
มาตรฐานอยูที่ 0.82 สวนปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อมากที่สุดมี 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) และ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเทากันที่ 4.43 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.74 และ
0.68 ตามลําดับ รองลงมาคือปจจัยดานราคา (Price) ที่มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่ 4.03 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.82
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สวนปจ จัยที่ มีผ ลตอ การเลือกซื้อ โทรศัพ ทเคลื่อ นที่ สมารท โฟนที่น อยที่สุด คือ ปจ จัย ดานชอ งทางจํ าหนาย (Place) มี
คาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูที่ 3.89 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.06 ซึ่งสามารถแยกรายละเอียดไดดังนี้
ดานผลิตภัณฑ (Product) ที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน พบวา นิสิตมีการเลือกซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน จากปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น 4.43 มีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.74 และปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนมาก
ที่สุดคือ การเลือกซื้อสมารทโฟน สิ่งที่คํานึงเปนอันดับแรกคือคุณภาพสินคา มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น 4.85 มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.57 รองลงมาคือการรับประกันความเสียหายเปนสิ่งจําเปนที่รานขายสมารทโฟนตองมีบริการลูกคาหลัง
การขาย มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่ 4.51 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.77 สวนความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ (Product) ที่มีผล
ตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนที่นอยที่สุด คือ การบริการหลังการขายของผูผลิตหรือผูจําหนายสมารทโฟน
เปนสวนผลักดันใหเกิดการซื้อสมารทโฟน มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น 4.23 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.84 แตก็ยังคงอยูใน
ระดับมากที่สุดดวยเชนกัน
ดานราคา (Price) ที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน พบวา มีการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
สมารทโฟน จากปจจัยดานราคา (Price) ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น 4.03 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.82
และปจจัยดานราคา (Price) ที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนมากที่สุดคือ จะตัดสินใจซื้อสมารทโฟนที่มี
ราคาเหมาะสม ซึ่งอยูในระหวาง 5,001 – 10,000 บาท มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น 4.25 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.89
รองลงมาจะเลือ กซื้อ สมารทโฟนในรา นที่มี สินค าและราคาสิ นคา ที่หลากหลาย มีค าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ 4.22 มีค า
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.72 สวนความคิดเห็นดานราคา (Price) ที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนที่นอย
ที่สุดคือ จะตัดสินใจซื้อสมารทโฟนในชวงเวลาที่มีการลดราคา มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น 3.65 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.03
ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน พบวา มีการเลือก
ซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน จากปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยความ
คิดเห็น 4.43 และ มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.68 และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ที่มีผลตอการ
เลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนมากที่สุดคือ จะตองการซื้อสมารทโฟนกับรานที่มีเจาหนาที่ผูขายมีกิริยา พูดจา
สุภาพ ออนนอม โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่ 4.59 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.55 รองลงมาคือการบริการและให
คําแนะนําแกผูที่มาซื้อสมารทโฟนในรานเปนสิ่งจําเปนที่รานขายสมารทโฟนตองมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่ 4.54 มีคา
เบี่ ย งเบนมาตรฐานที่ 0.71 ส ว นความคิ ด เห็ น ด า นการส ง เสริ ม การตลาด (Promotion) ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กซื้ อ
โทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนที่นอยที่สุด คือการชื่นชอบการซื้อ-ขายสินคาในชองทางที่หลากหลาย ซึ่งมีคาเฉลี่ยความ
คิดเห็น 3.18 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.78
ดานชองทางการจําหนาย (Place) ที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน พบวา ปจจัยดานชอง
ทางการจําหนาย (Place) อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น 3.89 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 1.06 และปจจัย
ดานชองทางการจําหนาย (Place) ที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนมากที่สุดคือ จะเดินทางไปซื้อสมารท
โฟนในรานที่อยูใกลบาน โดยมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่ 4.43 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.66 รองลงมาคือเมื่อสั่งซื้อสินคา
จะคํานึงถึงระยะเวลาในการรับ-สง สินคาเสมอ มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่ 4.24 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.95 สวน
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ความคิดเห็นดานชองทางการจําหนาย (Place) ที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนที่นอยที่สุด คือ ชื่นชอบ
ที่จะสั่งซื้อสินคาและสมารทโฟนทางอินเตอรเน็ต ซึ่งมีคาเฉลี่ยความคิดเห็น 3.00 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.58
ตอนที่ 4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร ที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน
ปจจัยสวนบุคคล

คาความสัมพันธกับปจจัยที่มผี ลตอการเลือกซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน
คาเฉลี่ย (xˉ )

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. ชั้นปการศึกษา

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. รายไดตอเดือน

4.09

0.50

16.06

0.04

4.24

0.60

10.60

0.04

คาเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 3 ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ส ว นบุ ค คลกั บ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กซื้ อ
โทรศัพทเคลื่อนที่สมารท พบวา คาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามอยูที่ 4.24 ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคา
เบี่ ย งเบนมาตรฐานอยู ที่ 0.60 และเมื่ อ นํ ามาวิ เคราะหค วามสัม พั น ธร ะหว างป จ จัย ส ว นบุค คลที่มี ผ ลต อการเลื อ กใช
โทรศัพทเคลื่อนที่สมารทพบวา มีคา F ที่ 10.60 และคาระดับนัยสําคัญ (Sig.) ที่ 0.04(<0.05) จึงสรุปไดวาเมื่อปจจัยสวน
บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงไป จะสงผลใหการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนแตกตางกันไปดวย เชน เมื่อฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยางเปลี่ยนไป จะสงผลใหความสามารถในการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
สมารทโฟนแตกตางกัน

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กซื้ อ โทรศั พ ท เคลื่ อ นที่ ส มาร ท โฟน พบว า การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
โทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนของกลุมตัวอยางจากนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยานั้น เกิดจากการถูกกระตุนทั้ง
ภายใน เชน ปจจัยสวนบุคคลตางๆ ความรูสึก ทัศนคติ ความเชื่อ การรับรู การคิด และสิ่งกระตุนจากภายนอก เชน การ
โฆษณาประชาสัมพันธ ประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดจากผูผลิต ผูขาย สูผูบริโภค และการศึกษายังไดพบวาการ
เลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน จากปจจัยทั้งดานผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาด และชองทางการจําหนาย
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นที่ 4.19 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.82 นอกจากนั้นจากการศึกษาในรายละเอียด
1510

ไดพบวา การเลือกซื้อสมารทโฟน สิ่งที่คํานึงเปนอันดับแรกคือคุณภาพสินคา รองลงมาคือการรับประกันความเสียหาย
และการบริการลูกคาหลังการขาย ซึ่งการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนตองขึ้นอยูกับราคาที่เหมาะสม โดยจะเลือกซื้อสมารท
โฟนในรานที่มีสินคาและราคาสินคาที่หลากหลาย รวมทั้งมีเจาหนาที่ผูขายที่มีกิริยา พูดจาสุภาพ ออนนอม มีการบริการ
และใหคําแนะนําแกผูที่มาซื้อสมารทโฟนอยางละเอียดถี่ถวน อยางไรก็ดีระยะทางจากที่พักของผูซื้อกับรานคา รวมถึง
ระยะเวลาในการรับ-สงสินคา ยังมีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนอีกดวย สิ่งเหลานี้เปนปจจัยภายนอก
ที่มากระตุนใหเกิดการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ไดตรงกับแบบจําลองพฤติกรรม
ผูบริโภคของ Armstrong and Kotler (อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตนและคนอื่นๆ,2546, หนา 196) ซึ่งมีเนื้อหาของแบบจําลอง
สามารถสรุปไดวา เหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ มีจุดเริ่มตนจากการที่เกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําให
เกิดความตองการ สิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่ง
ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆของผูซื้อ ซึ่งจะนําไปสู
การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s purchase decision) สิ่งแรกที่เปน
จุดเริ่มตนของแบบจําลองอยูที่การมีสิ่งกระตุน (Stimulus) ทําใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิดการตอบสนอง
(Response) ซึ่งเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยดานตางๆของกลุมตัวอยางกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้ อ และใช โ ทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ส มาร ท โฟนแล ว จะเห็ น ว า ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลมี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ และใช
โทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน ซึ่งตรงกับผลการศึกษาของวิษณุ ดิษเทวา (2550) ที่ไดทําการวิจัย เรื่องความสัมพันธ
ระหวางปจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชนในเขตบางเขน โดยเก็บขอมูลใน
กลุมประชาชนเขตบางเขน จํานวน 400 ราย และมีสมมติฐานวา ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการ
เลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชากรในเขตบางเขน ผลของการศึกษาพบวาปจจัยทางการตลาดนั้นมีความสัมพันธกับ
พฤติ ก รรมในการเลื อ กซื้ อ โทรศั พ ท เคลื่ อ นที่ ข องประชากรในเขตบางเขน ซึ่ ง วิ ษ ณุ ไ ด ส รุ ป ว า ป จ จั ย ทางการตลาดมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชากรในเขตบางเขนทั้งในภาพรวมและรายได อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ หนวยงานภาคธุรกิจ ควรนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ เปนแนวทางในการ
พัฒนาและเลือกจําหนายสินคาใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายในอนาคต
2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนาตอยอดธุรกิจตาง ๆ เพื่อรองรับการ
แขงขันทางการตลาด เมื่อประเทศเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน
ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาคนควา เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน ใหมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นและควรมีการแยกศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน ตามแนวคิดและทฤษฎีประเภท
อื่น ๆ บนพื้นฐานปจจัยในดานตาง ๆ ที่หลากหลาย
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2. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน ในพื้นที่ใกลเคียงของจังหวัดพะเยา เพื่อ
นํามาเปรียบเทียบผลการวิจัยและเพื่อการนําไปปรับใชกับการพัฒนาธุรกิจตอไป

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัย
พะเยาฉบับนี้จะเสร็จสมบูรณไมได หากไมไดรับความกรุณาจาก ดร.อนุสรณ คุณานุสรณ ที่ปรึกษา ผูซึ่งใหทั้งความรู
คําแนะนําและเสียสละเวลาอันมีคาในการตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนนําไปสูการเสร็จสมบูรณของรายงานฉบับ
นี้ ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทานมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ที่กรุณาใหคําปรึกษาและแนะนําขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการศึกษา
ตลอดจนชวยในการตรวจสอบแกไขขอบกพรองเปนอยางดี
ขอขอบคุณพี่นองนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เสียสละเวลาอันมีคา เพื่อใหการอนุเคราะหขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการศึกษาในครั้งนี้ ขอขอบคุณเพื่อรวมงานที่สํานักงานสหกรณจังหวัดพะเยาที่ใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ
มาโดยตลอด และเพื่อน ๆ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรทุกทานที่ใหคําปรึกษาและชวยเหลือ
กราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่นองทุกทาน ที่คอยสนับสนุน ใหกําลังใจ อีกทั้งใหคําปรึกษามาโดยตลอด
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ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
Factors leading to success of SMEs performance in Muang district, Phayao
province
พิทักษ บุญทา 1* และ บังอร สวัสดิ์สุข 2
Phitak Buntha 1* and Bungon Sawatsuk2
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการความสําเร็จของธุรกิจ SMEs และศึกษาสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 222 ราย เปน
ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใชแบบสอบถามแบบปลายปดในการเก็บ
ขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จตอการ
ดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีดังนี้ ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจ
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅=3.57, S.D.=0.926) โดยปจจัยดานการบริหารจัดการองคกรที่มีคาเฉลี่ยมากอันดับแรก
(x̅ =3.64) ที่มีผลตอความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจของธุรกิจ SMEs อันดับสอง คือ ปจจัยดานการตลาด (x̅ =3.63)
อันดับสาม คือ 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 จะเปนปที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก ภายหลังจากการเขารวมกลุมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไมวาจะในดานของการเคลื่อนยายอยางเสรีของสินคาและบริการ แรงงานและเงินทุน เพื่อจุดมุงหมาย
ที่จะใหตลาดประเทศตาง ๆ ในอาเซียนรวมเปนหนึ่งเดียวกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวยอมที่จะสงผลกระทบตอทุก
ภาคสวน โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม
จํานวนมาก เพื่อที่จะทําใหผูประกอบการ SMEs ของไทยมีความพรอมในการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยทิศทางการพัฒนา
SMEs ที่สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย นําเสนอประกอบดวยแผนงาน 3 ระยะ ไดแก ระยะสั้น (ภายใน 1 ป) ระยะกลาง
(2-3 ป) และระยะยาว (3-5 ป) มีเปาหมาย ในการเพิ่มรายไดและสัดสวนใน GDP ของ SMEs ใหถึง 50% ของ GDP ประเทศ
และสงเสริมให SMEs ไทยกาวสูสากล รวมถึงสงเสริมการบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อน
SMEs เพื่อให SMEs ไทยสามารถเติบโตตอเนื่องไดอยางยั่งยืนและสามารถแขงขันไดในระดับสากล และสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ไดกําหนดยุทธศาสตรที่ 4 ของแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ใหเปนยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจระหวางประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมผูประกอบการ SMEs ใน 8 อุตสาหกรรมเปาหมาย คือ กอสราง
อาหาร สิ่งทอ บริการเพื่อสุขภาพ อัญมณีและเครื่องประดับ เฟอรนิเจอร การพิมพ และพลาสติกและบรรจุภัณฑพลาสติก
การที่จะบรรลุเปาหมาย เพื่อใหเกิดการแขงขันไดในตลาดอาเซียน ดังนั้นผูประกอบทุกภาคธุรกิจตองเรียนรูภาษา
วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยูของเพื่อนบานในกลุมอาเซียนดวยกันใหมากขึ้น เพื่อใหสามารถปรับกิจการของตนเอง
ใหสามารถอยูรอดได และเปนจุดเริ่มตนการเตรียมความพรอมกาวสูประชาคมอาเซียนในอนาคต และดวยเหตุนี้ผูศึกษา
จึงเล็งเห็นความสําคัญที่จะทําการศึกษาหาปจจัยความสําเร็จที่มีตอการดําเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของธุรกิจ SMEs เพื่อนํามาพัฒนาการดําเนินธุรกิจ
หาแนวทางในการแกไขปญหา และแนวทางในการเตรียมความพรอมของการดําเนินธุรกิจ SMEs เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ในปลายป พ.ศ. 2558 ตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีตอความสําเร็จตอการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- ประเภทธุรกิจ
- ทุนจดทะเบียน
- จํานวนพนักงาน
- ระยะเวลาประกอบธุรกิจ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ
ของการดําเนินงานของธุรกิจ SMES
ในเขตอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ความสําเร็จในการดําเนินงาน
แตละดาน
- ดานการบริหารองคกร
- ดานดานบุคลากร
- ดานการตลาด
- ดานการควบคุม
- ดานการพัฒนา
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วิธีวิทยาการวิจัย
ในการศึกษาในหัวขอปจจัยที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา นั้น ผูทํา
การศึกษาจะทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอรวบรวมขอมูล โดยมีรายละเอียดของขอบเขต
การวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตทางดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ที่จดทะเบียนกับสํานักงานพัฒนาธุรกิจจังหวัดพะเยา จํานวน 401 ราย (สํานักงานพัฒนาธุรกิจ จังหวัดพะเยา,
2557) และไดคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยโดยใชตารางของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 5% จึงไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 222 ราย โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple
Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก (Lottery Method)
2. ขอบเขตทางดานเนื้อหา
สวนที่ 1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ไดแก
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ จํานวนพนักงานประจํา ลักษณะของธุรกิจ
สวนที่ 2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ปจจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลการดําเนินงานของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
3. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยซึ่งไดทําการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น
(Reliability) ดังตอไปนี้
3.1 เพื่อใหแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ทําขึ้นให อาจารยที่ปรึกษา
และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบเนื้อหาและโครงสรางของแบบสอบถามและปรับปรุงสํานวนภาษา
ที่ใชใหชัดเจนเหมาะสม
3.2 การทดสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด ไปทําการทดสอบ
แบบสอบถามลวงหนา (Pre Test) กับกลุมตัวอยางเพื่อทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธี Cronbach ‘Alpha (ศิริชัย พงษวิชัย, 2546)
4. การวิเคราะหขอมูล
เมื่อตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามทุกฉบับแลว ไดทําการลงรหัสขอมูลตามคูมือลงรหัสเพื่อประมวลผล
ขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป
การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา คือ การอธิบายถึงโครงสรางทั่วไปของตัวอยางที่ศึกษาในลักษณะ
ตาง ๆ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประเภทของธุรกิจที่ประกอบการ และปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จ
ในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม โดยอาศัยคาความถี่และรอยละใชคาเฉลี่ย (Means)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของตาราง
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ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจของธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
มีผลการศึกษาดังนี้
1. สภาพเศรษฐกิจและสังคมของธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวากลุมตัวอยางรอยละ 57.7
เปนเพศชาย สวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 42 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 38 จัดอยูในธุรกิจ SMEs
ในกลุมของคาปลีก รอยละ 41 กลุมคาสง รอยละ 25 กลุมการผลิต รอยละ 17 และกลุมบริการ รอยละ 17 กลุมตัวอยาง
สวนใหญ รอยละ 76 มีงบลุงทุนในชวง 1,000,001 บาทขึ้นไป รองลงมา รอยละ 16 ของกลุมตัวอยาง มีเงินลงทุนอยูในชวง
500,001-1,000,000 บาท และกลุมตัวอยางสวนใหญมีพนักงานจํานวน 1-10 คน รอยละ 69
2. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบวา ปจจัย
ที่มีผลตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจของกลุมตัวอยาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ =3.57) โดยปจจัยดาน
การบริหารจัดการองคกรที่มีคาเฉลี่ยมากอันดับแรก (x̅=3.64) ที่มีผลตอความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจของธุรกิจ SMEs
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา รองอันดับสอง คือ ปจจัยดานการตลาด (x̅=3.63) อันดับสาม คือ ปจจัยดานบุคลากร
(x̅=3.57) อันดับสี่ คือ ปจจัยดานการพัฒนา (x̅=3.51) และลําดับสุดทายคือ ปจจัยดานการควบคุม (x̅=3.50) ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ
ในการประกอบธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
S.D.

ระดับความคิดเห็น

1. ดานการบริหารจัดการองคกร

x̅
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

3.57

0.926

มาก

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ

รวม

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
1. สภาพเศรษฐกิจและสังคมของกลุมตัวอยางรอยละ 57.7 เปนเพศชาย และรอยละ 42.30 เปนเพศหญิง สวนใหญ
มีอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 42 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 38 จัดอยูในธุรกิจ SMEs ในกลุมของคาปลีก
รอยละ 41 มีงบลุงทุนในชวง 1,000,001 บาทขึ้นไป รอยละ 76 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพนักงานจํานวน 1-10 คน
รอยละ 69
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2. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการประกอบธุรกิจของกลุมตัวอยาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅=3.57)
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยดานการบริหารจัดการองคกรที่มีคาเฉลี่ยมากอันดับ แรก (x̅ =3.64) ที่มีผลตอ
ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจของธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา อันดับสอง คือ ปจจัยดานการตลาด
(x̅=3.63) รองอันดับสาม คือ ปจจัยดานบุคลากร (x̅=3.57) อันดับสี่ คือ ปจจัยดานการพัฒนา (x̅=3.51) และลําดับสุดทาย
คือ ปจจัยดานการควบคุม (x̅=3.50)
3. การวิจัยนี้ พบวา ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ไดแก โครงสราง
พื้นฐานของจังหวัดพะเยาไมเกื้อหนุนระบบ Logistic ทําใหผูประกอบการมีตนทุนการผลิตสินคาและบริการสูงกวาคูแขงขัน
ปญหาของบุคลากร ที่มีการเขาและออกจากงานอยูตลอดเวลา ทักษะและความชํานาญการในงาน ปญหาคาแรงขั้นต่ํา
ความเสถียรของนโยบายทางดานการเมือง สงผลตอผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางเชนกัน ซึ่งปญหาดังกลาวขั้นตน
มีผลตอการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อภิปรายผล
จากการศึกษาพบประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้
1. กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นตอ ปจจัยดานการบริหารจัดการองคกรที่มีผลตอความความสําเร็จของธุรกิจ
อยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของปจจัยดานนี้ ผูประกอบการมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับ
ผูบริหารองคกรมีความสามารถปฏิบัติงานไดทุกดานและทุกระดับ (x̅=3.82) สงผลใหธุรกิจประสบความสําเร็จ อันดับสอง
คือ ผูบริหารมีรูปแบบของการจัดตั้งธุรกิจที่มีนโยบายและวัตถุประสงคขององคกรที่ชัดเจน (x̅=3.73) และอันดับสาม คือ
ผูบริหารมีความรูความชํานาญในธุรกิจที่ทําอยูในดานทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (x̅=3.68)
2. กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นตอ ปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอความความสําเร็จของธุรกิจอยูในระดับมาก
ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของปจจัยดานนี้ ผูประกอบการมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับธุรกิจมีการวิเคราะห
ความตองการของลูกคา (x̅=3.86) สงผลใหธุรกิจประสบความสําเร็จ อันดับสองคือธุรกิจมีทําเลที่ตั้ง การจัดหาวัตถุดิบ
ที่สะดวกและตรงตามความตองการของลูกคา (x̅=3.72) และอันดับสามคือ ผูบ ริหารมีการจัดทําตลาดเชิงรุก (x̅=3.66)
3. กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นตอ ปจจัยดานบุคลากรที่มีผลตอความความสําเร็จของธุรกิจอยูในระดับมาก
ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของปจจัยดานนี้ ผูประกอบการมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับธุรกิจมีระบบแรงจูงใจ
ใหพนักงานตั้งใจทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (x̅=3.79) สงผลใหธุรกิจประสบความสําเร็จ อันดับสอง คือ
ธุรกิจมีพนักงานที่มีคุณภาพ มีความสามารถ มีคุณสมบัติตรงกับงานที่ปฏิบัติ (x̅=3.65) และอันดับสาม คือ ธุรกิจมีนโยบาย
การทํางานเปนทีม (x̅=3.58)
ซึ่งผลการศึกษาทั้งสามประเด็นขางตนมีผลใกลเคียงกับผลการศึกษาของ วสุธิดา นุริตมนต และคณะ (2556)
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยแหงความสําเร็จของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในจังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยา พบวา โดยรวมปจจัยดานการบริหารจัดการมีอิทธิพลตอความสําเร็จของ SMEs ประกอบดวย การบริหาร
เชิงกลยุทธ การบริหารการผลิต การบริหารการตลาดการบริหารการเงินและบัญชี สวนใหญผูประกอบการใหความสําคัญ
ตอการบริหารการตลาด ซึ่งมีอิทธิพลตอทุกองคประกอบของความสําเร็จของผูประกอบการ SMEs เกี่ยวกับการวางแผน
การตลาด การคนหาความตองการของลูกคา การตลาดสนองความตองการ และการสรางความพึงพอใจแกลูก คา
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นอกจากนั้นสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมีอิทธิพลตอความสําเร็จของ SMEs โดยจะใหความสําคัญตอการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม การแสวงหาโอกาสลดอุปสรรคในการดําเนินงาน และคนหาจุดแข็งซึ่งเปนความสามารถของ
ผูประกอบการเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จของ SMEs และใกลเคียงกับผลการศึกษาของ
ธนัชชา บินดุเหล็ม และคณะ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการประกอบ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในจังหวัดพระอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา 1) ระบบการตลาด
ระบบลูกคา ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงิน และระบบบุคลากร สามารถพยากรณความสําเร็จของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม โดยที่ทุกระบบสงผลในทิศทางบวกกับความมั่นคง ยกเวนระบบบุคลากร ที่สงผลในทิศทางลบกับความมั่นคง
ขององคกร และพบวา 2) ระบบการบริหารการจัดการ ระบบลูกคา ระบบการตลาด สามารถพยากรณความสําเร็จของ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดานการยอมรับนับถือไดอยางมีนัยสําคัญ โดยที่ทุกระบบสงผลในทิศทางบวกกับ
การยอมรับนับถือ
ขอเสนอแนะ
1. การวิจัยครั้งนี้พบวา ธุรกิจ SMEs มีปญหาดานบุคลากร มีการเขาและออกจากงานบอย และขาดทักษะ
ในการทํางาน ซึ่งสงผลกระทบตอกระบวนการผลิต ทําใหการดําเนินงานไมตอเนื่อง และเกิดความลาชาในการสงมอบสินคา
ใหกับลูกคา นอกจากนี้ธุรกิจที่ตองสั่งซื้อวัตถุดิบจากที่อื่น ดังนั้นธุรกิจ SMEs ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ควรมีการ
รวมตัวกันเปนเครือขายในระดับจังหวัด เพื่อประสานรวมมือกันในดานตาง ๆ เชน การจัดหาวัตถุดิบ การรวมกันขยายกําลัง
การผลิตเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของตลาดในอนาคต เพื่อรักษากลไกทางการตลาดใหสมดุล
2. ภาครัฐและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ควรมีการอบรมใหความรูทางวิชาการ การสนับสนุนทางวิชาการ
เพื่อใหความรู ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงาน งบประมาณสนับสนุนการจัดแสดงสินคาทั้งในและตางประเทศ
เนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กที่เริ่มธุรกิจใหมยังขาดความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ และขาดความรูเรื่องการ
นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการเพิ่มชองทางในการจัดจําหนาย เชน การขายสินคาแบบออนไลน เปนตน
การใหความรูกับธุรกิจขนาดเล็กดานการพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและตรงตามความตองการ
ของตลาดอาเซียน
3. การวิจัยครั้งนี้ พบวา ธุรกิจ SMEs ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีปญหาดานเงินทุน และการเขาถึงแหลงเงินทุน
ภาครัฐและสถาบันการเงิน ควรใหการสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ํา ที่มีกฎระเบียบการกูเงินที่ชัดเจน เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ
ใหผูประกอบการพัฒนาธุรกิจของตนเองสูตลาดอาเซียนในปลายป 2558
4. งานวิจัยในอนาคตควรทําการศึกษาในเชิงคุณภาพกับธุรกิจ SMEs ในกลุมใดกลุมหนึ่งที่ประสบความสําเร็จ
วาปจจัยใดที่สงผลใหธุรกิจนั้น ๆ ประสบความสําเร็จ เพื่อใชเปนรูปแบบธุรกิจตัวอยางใหกับบริษัทอื่นตอไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจาก ดร.บังอร สวัสดิ์สุข
อาจารยที่ปรึกษา ที่กรุณาใหความรู คําปรึกษา คําแนะนํา และตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ อยางดียิ่งตลอดมา ตั้งแต
เริ่มงานการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ
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ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่ใหความกรุณาในการตรวจสอบเครื่องมือของการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ในครั้งนี้ และรวมประเมินตรวจสอบใหการศึกษาคนควาในครั้งนี้เกิดสมบูรณมากยิ่งขึ้น คณาจารยผูสอนในหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู
และใหคําปรึกษาในเรื่องตาง ๆ ในการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้
ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่ไดใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดียิ่ง ทุกทาน
ที่กรุณาสละเวลาอันมีคาตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งที่ทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ฉบับนี้สําเร็จลุลวง
สุดทายขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวบุญทา รวมถึงญาติพี่นอง ทุกคนที่ใหการสนับสนุนและ
เปนกําลังใจใหกับผูศึกษามาโดยตลอด ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา การศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้จะเปนประโยชน
ตอผูที่สนใจทุกทาน หากการศึกษาคนควานี้ยังพอมีคุณคาและประโยชนบาง ผูศึกษาขอบมอบความดีทั้งหมดใหกับ
ครูบาอาจารยทุกทาน และบิดา มารดาที่อบรมสั่งสอนจนเติบใหญมาจนวันนี้
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ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
Factors Affecting the Working Motivation of Administrative Staff Members of the
University of Phayao
ปวลี ดวงดี 1* และบุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง 2
Pawalee Duangdee 1* and Boonyanuch cheewakiatyingyong 2
12

13

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ
มหาวิทยาลัยพะเยา 2) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร
สายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีสถานภาพปจจุบันยังคงเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
พะเยา จํานวนทั้งสิ้น 257 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแลวนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และ F-test
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง 10 ดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยดังนี้ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความรับผิดชอบ ดาน
นโยบายและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานสภาพการทํางาน
ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความมั่นคงในงาน ดานคาตอบแทน และดานความกาวหนาในหนาที่การงาน โดยปจจัย
ที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการอยูในระดับมากมีเพียงดานเดียว คือดานการไดรับการยอมรับ
นับถือ
การเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรสายบริการ
มหาวิทยาลัยพะเยา พบวา บุคลากรที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: แรงจูงใจ มหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรสายบริการ ทฤษฎีสองปจจัย
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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
ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรทางการบริหารที่นับวาสําคัญที่สุดตอองคกร ถึงแมวาในปจจุบันความกาวหนา
ทางดานการพัฒนาเทคโนโลยีมาใชในองคกร แตก็ไมสามารถที่จะนํามาทดแทนทรัพยากรมนุษยไดอยางสิ้นเชิง ปจจัยดาน
ทรัพยากรมนุษยยังคงเปนปจจัยที่สําคัญตอองคกร ปจจุบันทุกองคกรไดเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย
ในองคกร ตั้งแตการนํากลยุทธการสรรหาคนดีมีความสามารถเขาสูองคกร รูจักใชประโยชนจากบุคลากร ตลอดจนการให
การพัฒนาดานตาง ๆ ที่เหมาะสมรวมทั้งการรักษาบุคลากรใหอยูกับองคกรใหนานที่สุดตลอดจนการสรางแรงจูงใจ
การปฏิบัติงาน อันนํามาเพื่อใหองคกรสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไวไดอยางมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยพะเยาเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแยกตัวออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อป พ.ศ. 2553
มีบุคลากรแบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ ไดแก บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายบริการ ซึ่งในกลุมบุคลากรสายบริการ
ยังแบงตามลักษณะการจางงานไดเปน พนักงานเงินงบประมาณและพนักงานเงินรายได ปจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยาเกิดภาวะ
การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ สงผลใหการดําเนินงานและการพัฒนาโครงการตาง ๆ ชะลอตัว บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานอยูตองเพิ่มความรับผิดชอบในภาระงานทดแทนบุคลากรที่ขาดไป
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จากสภาพปญหาดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร
สายบริการ ซึ่งจะวิเคราะหจากทฤษฎีสองปจจัยของ Frederick Herzberg ประกอบดวยปจจัยจูงใจ (Motivator Factors)
และปจจัยบํารุงรักษา (Maintenance Factors) เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายในการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยาไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรสายบริการ
มหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิด

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อายุการบรรจุงาน
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ปจจัยจูงใจในการทํางาน
- ความสําเร็จในการทํางาน
- การไดรับการยอมรับนับถือ
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ความรับผิดชอบ
- ความกาวหนาในหนาที่กา

ปจจัยบํารุงรักษา
- นโยบายและการบริหารงาน
- การปกครองบังคับบัญชา
- ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
- สภาพการทํางาน
- คาตอบแทน
- ความมั่นคงในงาน

แรงจูงใจในการปฏิบัติของ
บุคลากรสายบริการ
มหาวิทยาลัยพะเยา

สมมุติฐาน
ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน สงผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีสถานภาพปจจุบันยังคงเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 723 คน (กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา, (11 พฤศจิกายน 2557)
ขนาดของกลุมตัวอยาง คือ บุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 257 คน
การคัดเลือกกลุมตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้มีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเพื่อใชในการเก็บขอมูลโดยใช
วิธีการหาขนาดของกลุมตัวอยางตามทฤษฎีของ Yamane (1973) และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น และสุมอยางงายในแตละชั้น
n= N
1+Ne2
โดยที่
n = จํานวนกลุมตัวอยาง
N = จํานวนประชากรทั้งหมด
e2 = คาสัดสวนที่ตองการ โดยการศึกษาครั้งนี้ยอมใหมีการคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยางรอยละ 5
เครื่องมือทีใ่ ชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามโดยแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุการ
บรรจุงาน และรายได
สวนที่ 2 ขอมูลปจจัยที่มีผลตอการสรางแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ไดแก ปจจัยจูงใจ
ในการทํางาน (Motivator Factor) และปจจัยบํารุงรักษา (Maintenance Factors) ประกอบดวย ลําดับความสําคัญ 5 ขั้น
สอบถามโดยใชมาตรวัดของลิเคอรท (Likert’s Scales) จํานวน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด เทากับ 5 คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก
เทากับ 4 คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง เทากับ 3 คะแนน
ระดับความคิดเห็นนอย
เทากับ 2 คะแนน
ระดับความคิดเห็นนอยมาก เทากับ 1 คะแนน
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทํางาน
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผูวิจัยไดมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
ดังนี้
1. ศึกษาคนควาจากเอกสารตําราวิชาการ บทความ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดกรอบแบบสอบถาม
2. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตการวิจัย โดยใชคําถาม 2 ประเภท คือ แบบสอบถามปลายปดและ
แบบสอบถามปลายเปด
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3. เสนออาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองแกไขปรับปรุงใหถูกตองและชัดเจน เหมาะสม ทั้งเนื้อหา
สาระ และการใชถอยคํา สํานวนภาษา แลวนํามาจัดทําเปนแบบสอบถาม
4. เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพื่อใหได
แบบสอบถามที่มีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคําถาม โดยใชแบบวัดดัชนีความสอดคลอง (Index of consistency:
IOC)
5. นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try-out) เพื่อวัดความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha)
ของครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 0.95
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยทอดแบบไวที่ทํางานของกลุมตัวอยางและเก็บคืนดวยตัวเอง
2. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบรอย สมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อเตรียมนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ใชวิธีการประมวลผลตามหลักสถิติ
เชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)
2. การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ใชวิธีการประมวลผลตามหลักสถิติเชิง
พรรณา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เกณฑที่ใชในการวัดระดับคะแนน การวัดระดับคะแนนของแบบสอบถามในสวนที่ 2 นี้วัดโดยการกําหนดเกณฑ
คาคะแนนตัวแปรของคาเฉลี่ย ซึ่งกําหนดระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ที่มีคะแนนแตระดับออกเปนชวง ๆ ซึ่งสามารถ
นํามาวิเคราะหดวยการทําอันตรภาคชั้น (ศิริชัย พงษวิชัย, 2551) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทีส่ ุด
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
3. การทดสอบสมมติฐาน ใชคา สถิติ t-test และ F-test
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ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มผี ลตอแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน

เพศ

อายุ

อายุการ

สถานภาพ

ระดับ
การศึกษา

บรรจุงาน
F

รายได

x̅

T

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. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ

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. ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ

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. ดานความรับผิดชอบ

3.37

12.76 0.00*

2.11

0.12

2.30

0.10

3.46 0.00* 3.69

1.32

0.27

5. ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน

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*

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

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*

0.00* 12.06

0.00*

6. ดานความมั่นคงในงาน

3.11

9.30 0.00*

4.81

0.01*

3.68 0.03* 10.02 0.00* 8.09 0.00*

ปจจัยจูงใจ

Sig

0.01*

F

Sig

ปจจัยบํารุงรักษา
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7.79

0.00* 0.28

2.87

0.76

0.06

ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัย
พะเยา โดยรวมของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา บุคลากร
สายบริการมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 10 ดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยดังนี้ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
(x̅ = 3.39) ดานความรับผิดชอบ (x̅ = 3.37) ดานนโยบายและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย (x̅ = 3.36) ดานความสําเร็จ
ในการทํางาน (x̅ = 3.26) ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ (x̅ = 3.26) ดานสภาพการทํางาน (x̅ = 3.16) ดานการปกครอง
บังคับบัญชา (x̅ =3.15) ดานความมั่นคงในงาน (x̅ = 3.11) ดานคาตอบแทน (x̅ = 3.05) และดานความกาวหนาในหนาที่
การงาน (x̅ = 2.88) โดยบุคลากรสายบริการมีความคิดเห็นอยูในระดับมากเพียง 1 ดาน คือดานการไดรับการยอมรับนับถือ
(x̅ = 3.45)
จากผลการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการทดสอบทางสถิติพบวา
1. บุคลากรที่มีเพศตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งหมด 6 ดาน ไดแก ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานคาตอบแทน ดานความมั่นคงในงาน
2. บุคลากรที่มีอายุแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งหมด 4 ดาน ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน ดาน
การไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความมั่นคงในงาน
3. บุคลากรที่มีสถานภาพแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งหมด 8 ดาน ไดแก ดานการไดรับการยอมรับ
นับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน
ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทน ดานความมั่นคงในงาน
4. บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งหมด 7 ดาน ไดแก ดานการไดรับการยอมรับ
นับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน
ดานคาตอบแทน ดานความมั่นคงในงาน
5. บุคลากรที่มีอายุการบรรจุงานแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งหมด 11 ดาน ไดแก ดานความสําเร็จ
ในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในหนาที่
การงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานสภาพ
การทํางาน ดานคาตอบแทน ดานความมั่นคงในงาน
6. บุคลากรที่มีรายไดแตกตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งหมด 7 ดาน ไดแก ดานความสําเร็จในการทํางาน
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานความสัมพันธ
กับผูบังคับบัญชา ดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทน
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จากการรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะของบุคลากรพบวาสวนใหญไมมีขอเสนอแนะ แตพบขอเสนอแนะ
ที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบางประการ ดังนี้
1. สถานที่ในการทํางานคับแคบ
2. ควรเปดโอกาสใหบุคลากรมีการอบรมนอกสถานที่ในดานที่จะพัฒนาตนเอง
3. ขาดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตอผูบริหาร
4. ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนที่กวางไกลและกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหม

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมแลวอยูในระดับปานกลาง สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน ปจจัยที่เอื้อตอการทํางานดานความกาวหนา มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายบริการ การทํางานของบุคลากรอยูในระดับสูง เนื่องจากบุคลากรมหาวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติงานดานสายงาน
บริการ ไมมีตําแหนงและไมมีระดับขั้นเหมือนกับขาราชการ นอกจากนี้ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ไมมี
ความชัดเจนในดานการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงใหบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สันติภ พ วงศศิริ (2551)
ไดทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท สยามกลาส
อินดัสทรี พบวา พนักงานมีความพึงพอใจดานความกาวหนาในระดับปานกลาง 4 รายการ ประกอบดวย พอใจกับงานใน
ปจจุบัน ไดรับการพิจารณาความดีความชอบโดยยึดหลักคุณธรรม งานที่ทําอยูขณะนี้จะทําใหมีเกียรติยศชื่อเสียง มีโอกาส
ไดเลือนตําแหนงหนาที่การงานสูงขึ้นเรื่อย ๆ
ดานคาตอบแทน ที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ เนื่องจากการกําหนดคาตอบแทน
และอัตราคาจางของมหาวิทยาลัยพะเยายังไมเพียงพอตอสภาพการณทางดานเศรษฐกิจในปจจุบัน นอกจากนี้สวัสดิการ
อื่น ๆ ที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยมีนอยเมื่อเทียบกับขาราชการที่ปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
สันติภพ วงศศิริ (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา
บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี พบวา มีความพึงพอใจดานผลตอบแทนในระดับปานกลาง 4 รายการ คือ การประเมินผล
การปฏิบัติงานเปนไปดวยความยุติธรรม พอใจกับผลตอบแทนที่ไดรับ บริษัทไดจัดสวัสดิการตาง ๆ ไดอยางเพียงพอกับ
ความตองการ และรายไดจากการทํางานในหนาที่เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
ดานความมั่นคงในงานมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ เนื่องจากบุคลากรปฏิบัติงาน
สายบริการจะตองมีสัญญาจาง และทุกปจะตองมีการประเมิน ซึ่งถาการประเมินผลงานแตละป บุคลากรจะตองเกิดความ
วิตกวาจะผานการประเมินหรือไม และดานการปกครองบังคับบัญชามีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายบริการ เนื่องจากการบริหารของแตละหนวยงานของมหาวิทยาลัยพะเยามีความแตกตางกัน บางหนวยงานผูบริหาร
มีวิสัยทัศนการทํางานที่กวางไกล มีความเปนประชาธิปไตย การประเมินผลก็มีความยุติธรรมไมมีอคติเขามาเกี่ยวของ
แตบางหนวยงานผูบริหารมีความลําเอียงก็ทําใหบุคลากรในสังกัดไมมีความสุขในการทํางานซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
อัญชลี ปริญญาขจร (2549) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่เปนสาเหตุของการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา
ปจจัยที่เปนสาเหตุของการกระตุนและจูงใจการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 6 ดาน ไดแก ปจจัยดานความรับผิดชอบ
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ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานลักษณะของงานที่ทํา ดานการไดรับการยอมรับ และดานความเจริญเติบโต มีผลตอ
การกระตุนใหทํางานคอนขางสูง
ดานสภาพการทํางานมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ เนื่องจากสภาพแวดลอมของ
แตละหนวยงานแตกตางกัน บางหนวยงานจะมีพื้นที่ในการทํางานที่คับแคบซึ่งไมเพียงพอกับจํานวนบุคลากร เครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานมีมาตรฐานที่แตกตางกัน และจํานวนบุคลากรไมเหมาะสมกับงาน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานของ Gilbert กลาววาเครื่องมือ (Instruments) ในการทํางาน เทคนิคงาน เทคโนโลยี
กระบวนการตาง ๆ ขั้นตอน วิธีการทํางาน โครงสรางองคกร จะชวยใหพนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติมีผลแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ เนื่องจากภาระงานที่ปฏิบัติมีอยู
เปนจํานวนมาก ถึงแมวางานที่รับผิดชอบนั้นจะตรงกับความรูความสามารถแตงานนั้นจะตองทําเปนประจํา ไมมีอะไร
แปลกใหม สงผลใหบุคลากรเกิดความเบื่อหนายในงานและดานความสําเร็จในการทํางานมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายบริการ เนื่องจากการปฏิบัติงานแตละครั้ง แตละหนวยงานก็มีการมอบหมายใหแตละคนทํา ซึ่งสวนใหญ
จะมอบหมายตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ และความรูความสามารถของแตละบุคคล แตเมื่องานที่ทําแลวประสบ
ผลสําเร็จผูที่ไดรับคําชมหรือคํายกยองสวนใหญจะเปนหัวหนางาน ถึงแมวาบุคลากรจะมีโอกาสไดแสดงความรูความสามารถ
ของตนเองแลวก็ตาม ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ ทวี ทองอยู (2556) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) พบวา ปจจัยจูงใจที่มีคานอยอยู 3 ดาน
คือ ดานลักษณะงาน ดานการยกยอง และดานความเจริญกาวหนา
ดานนโยบายและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา มีการกําหนดนโยบายและขอบังคับโดยผูบริหารระดับสูง
เทานั้น ถาหนวยงานเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เสนอความตองการเพื่อที่ใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับความตองการของบุคลากร และมีการบริหารงานโดยจัดสรรงานตามภาระหนาที่
ความรับผิดชอบ และมีปริมาณงานที่เหมาะสมยอมทําใหบุคลากรตั้งใจทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ดานความรับผิดชอบ
ในการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานในมหาวิทยาลัยพะเยาจะมีการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกคุณสมบัติของบุคลากร
อยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ ซึ่งมีภาระหนาที่และ
ความรับผิดชอบในปริมาณที่มาก ปจจุบันอัตรากําลังของพนักงานในแตละหนวยงานนั้นยังมีจํานวนนอย ไมเพียงพอตอ
ภาระงานที่มีอยู ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา การปฏิบัติงานสวนใหญของบุคลากรมีการทํางานรวมกันกับผูบริหาร
มีการทํางานเปนทีมดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงเปนปจจัยบุคคลสําคัญในการทํางาน เพราะในการทํางานแตละครั้งตองมีการ
ติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ถาหนวยงานมีผูบังคับบัญชาที่มีอัธยาศัยดี เขาใจซึ่งกันและกัน ชวยเหลือกัน
และมีความรักใครสนิทสนม ยอมทําใหในการทํางานแตละครั้งชวยกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได สงผลใหบุคลากรทํางาน
อยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ดานการยอมรับนับถือ พนักงานสวนใหญในมหาวิทยาลัยพะเยานอกเหนือจากภาระงาน
ที่ปฏิบัติแลวจะไดรับมอบหมายงานนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ ผูบังคับบัญชาเชื่อถือและไววางใจ ซึ่งทําใหบุคลากร
รูสึกเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน และทําใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานเกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ นพพล ชมภูคํา (2553) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลกระทบตอการลาออกโดยสมัครใจของแรงงานในจังหวัดเชียงใหม
พบวา ตัวแปรที่เปนสาเหตุสําหรับการลาออกระดับองคการ คือ บทบาทของผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ความสามารถ
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ในการบริหารของหัวหนางาน ดานการจัดคนใหเหมาะสมกับตําแหนงงาน ดานการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
การไมไดรับความไววางใจ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษา พบวา บุคลากรใหความสําคัญระดับมากในปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ ที่มีผลตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังนัน้ มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหมีการจัดการในองคกรเพื่อใหบุคลากรรับรูถึงการไดรับการ
ยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน หัวหนางานและจากมหาวิทยาลัยโดยการรับฟงขอคิดเห็น ใหความไววางใจ ใหเกียรติและ
เคารพในศักดิ์ศรีของบุคลากร แสดงความมีน้ําใจ และแสดงความชื่นชมยินดี เปนตน ดานปจจัยความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
เปนปจจัยที่มีความสําคัญรองลงมานั้น มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหมีกิจกรรมหรือนโยบายที่เปนการสรางเสริมความสัมพันธ
อันดีระหวางบุคลากรกับผูบังคับบัญชาอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ
จากผลการศึกษาที่พบวาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลสงผลตอความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจ
แตกตางกันนั้น มหาวิทยาลั ยสามารถนําไปปรับใชในการกําหนดโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการสรางเสริมแรงจูงใจ
การปฏิบัติงานใหกับบุคลากรตอไป
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ดังนั้นการวิจัยครั้งตอไปควรเปนงานวิจัยในเชิงคุณภาพจากการ
เก็บขอมูลเชิงลึกจากบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อที่จะไดทราบถึงขอมูลที่หลากหลาย
2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา ณ จุดหนึ่งของเวลา (Cross-sectional study) ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปควร
เก็บขอมูลระยะยาว (Longitudinal Study)

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง
อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ผูซึ่งกรุณาใหความรู คําแนะนํา คําปรึกษา ตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ
จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณดวยดี ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ทานเจาของเอกสารงานวิจัยทุกทาน ที่ผูศึกษาไดนํามาอางอิงในการทําวิจัย และคณะผูเชี่ยวชาญ
ที่ตรวจแกไขแบบสอบถามตลอดจนเสนอแนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ที่เปนผูใหกําลังใจมาโดยตลอด และขอบพระคุณคณาจารยคณะวิทยาการ
จัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกทานที่ใหความรู ใหความชวยเหลือและคําแนะนําตาง ๆ และขอขอบคุณ
เพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ ทุกทานที่มีสวนชวยใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณในที่สุด
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ผูศึกษาไดพยายามทุมเทและตั้งใจทําอยางดีที่สุด หากมีสิ่งใดขาดตกบกพรอง
หรือผิดพลาดประการใด ผูศึกษาขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย และหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้จะเปน
ประโยชนกับผูที่สนใจ และหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป

1530

เอกสารอางอิง
กองการเจาหนาที่. (2557). งานทะเบียนประวัตแิ ละสารสนเทศ. มหาวิทยาลัยพะเยา.
ทวี ทองอยู. (2556). ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท เคซีอี
อีเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน). วิทยานิพนธ บธ.ม., มหาวิทยาลัยรามคําแหง. กรุงเทพฯ.
นพพล ชมภูคํา. (2553). ปจจัยที่มีผลกระทบตอการลาออกโดยสมัครใจของแรงงานในจังหวัดเชียงใหม.
วิทยานิพนธ บธ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เชียงใหม.
ศิริชัย พงษวิชัย. (2551). การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดว ยคอมพิวเตอร. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
สันติภพ วงศศิริ. (2551). แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน: กรณีศึกษา
บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จํากัด. การศึกษาคนควาดวยตนเอง บธ.ม., มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
กรุงเทพฯ.
อัญชลี ปริญญาขจร. (2549). ปจจัยที่เปนสาเหตุของการลาออกของพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
วิทยานิพนธ บธ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เชียงใหม.
Yamane Taro. (1973). Statistics: An Introductory Analysis (Third edition). Newyork, Harper and Row.

1531

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการโรงพยาบาลพะเยา
Factors Influencing Service Receiving Of Phayao Hospital
รณภัทร อักษรศิริ 1* และ สุจิตรา วสุวัต 2
Ronnapat Aksornsiri 31* and Suchitra Vasuvat2
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขารับบริการโรงพยาบาลพะเยา และ 2) เพื่อ
ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของการเขารับบริการโรงพยาบาลพะเยา กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาในงานวิจัยนี้ เปนผูรับบริการ
แผนกผูปวยนอก อายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป และใชบริการตั้งแตหองบัตร หองสิทธิบัตร หองตรวจรักษา หองจายยา และหอง
การเงิน จํานวน 396 คน ในชวงระหวางเดือน พฤศจิก ายน 2557 – กุม ภาพัน ธ 2558 ซึ่ง เครื่อ งมือ ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามปลายปด สถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมภาษณเจาหนาที่แผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลพะเยา เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาจุดแข็ง และจุดออนของการบริการโรงพยาบาลพะเยา
ผลการการวิจัยพบวา
1. ผูมารับริการแผนกผูปวยนอกและเจาหนาที่โรงพยาบาลพะเยา มีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการ
โรงพยาบาลพะเยา คือ ดานเครื่องมือและอุปกรณ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ ดานบริการทางการแพทย
ดานการสื่อสารขอมูล ดานทําเลที่ตั้ง/สถานที่ใหบริการ ตามลําดับ และนอยที่สุด คือ ดานขั้นตอนการใหบริการ
2. ผูมารับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลพะเยา มีปญหาในการรับบริการ คือ บุคลากรไมเพียงพอ บุคลากร
ใชวาจาไมสุภาพ ระยะเวลาในการรับบริการนานเกินไป และโรงพยาบาลคับแคบ ในสวนขอเสนอแนะ คือ ควรเพิ่มพื้นที่
ลานจอดรถและสถานที่สําหรับผูมารับบริการขณะรอรับการตรวจรักษา ควรบริการผูมารับบริการดวยความเต็มใจและ
เสมอภาคกัน กระชับเวลาในการตรวจรักษาใหเร็วขึ้น
คําสําคัญ: ปจจัยในการรับบริการ การบริการในโรงพยาบาล ผูร ับบริการ
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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
โรงพยาบาลเปนสถานที่สําหรับใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน ตามความตองการของชุมชน เปนศูนยกลาง
ระบบการดูแลสุขภาพอนามัยตามพระราชบัญญัติ “สถานพยาบาล พ.ศ. 2504” โรงพยาบาลหมายถึง “สถานที่รวมตลอดถึง
ยานพาหนะซึ่งจัดไว เพื่อประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะหรือจัดไวเพื่อการประกอบ
กิจการอื่นดวยการผาตัด ฉีดยาหรือสารใด ๆ หรือดวยการใชกรรมวิธีอื่นซึ่งเปนกรรมวิธีของการประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้
โดยการกระทําเปนปกติธุระไมวาจะไดประโยชนตอบแทนหรือไม แตไมรวมถึงสถานที่ขายยาตามกฎหมายวาดวยการขายยา
ซึ่งประกอบธุรกิจขายยาโดยเฉพาะ” ในทางปฏิบัติโรงพยาบาลคือ “สถานพยาบาลที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืนนั่นเอง”
(สุรชาติ ณ หนองคาย, 2538)
งานบริการรักษาพยาบาล คือ หัวใจของทุกโรงพยาบาล ผูปวย ญาติ และประชาชนทั่วไป ตางมุงหวังวาเมื่อไป
โรงพยาบาลจะไดรับบริการทีดี มีคุณภาพสูงทุกครั้ง แตเนื่องจากการปฏิบัติงานดานรักษาพยาบาลเปนงานที่ซับซอน
ละเอียดออน มีบุคคลที่เกี่ยวของมากทั้งผูใหบริการและผูรับบริการ ประกอบกับเปนงานที่ตองอาศัยความรวดเร็ว รอชาไมได
จึงมีโอกาสเกิดความผิดพลาด ความไมสมบูรณ ความรูสึกไมพอใจ เขาใจผิด และสิ่งที่ไมพึงประสงคตาง ๆ ไดงาย (สมชาติ
โตรักษา, 2540)
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หนวยงานที่มีความสําคัญในการใหบริการของโรงพยาบาลที่ผูปวยแตละรายจะตองผานเขามา เพื่อจะไดรับการ
ตรวจกอนที่จะเขาพักหรือหลังออกจากโรงพยาบาล แลวจะตองมาติดตามผลการรักษาพยาบาล คือ แผนกผูปวยนอก
(Outpatient Department) ซึ่งเปนบริการดานแรกของโรงพยาบาล โดยมีงานหลัก คือ การใหบริการตรวจรักษาผูปวยนอก
ซึ่งครอบคลุมในดานการรักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสภาพ (วิศิษฐ พิชัย สนิท และสัมฤทธิ์ โปรา,
2538) ซึ่งเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา แผนกผูปวยนอกมีผูรับริการจํานวนมาก และดูเหมือนจะเปนสถานบริการที่มีศักยภาพสูง
ในการใหบริการในมุมมองของผูรับบริการ แตก็ไมไดหมายความวา โรงพยาบาลทั่วไปจะเปนที่ที่สรางศรัทธาและความเชื่อมั่น
ใหแกผูรับบริการไดสูงสุด ในการที่จะรับบริการอยางตอเนื่อง หนวยผูปวยนอกนั้นนับวาเปนบริเวณที่มีผูมารับบริการแออัด
คับคั่งกอใหเกิดความสับสน วุนวาย และเกิดทัศนคติที่ไมดีแกผูรับบริการจํานวนมาก สงผลใหผูรับบริการเกิดความไมพอใจ
(ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ และดวงสมร บุญผดุง, 2532) โรงพยาบาลหลายแหงไดรับการตําหนิและวิพากษวิจารณจาก
ประชาชนเกี่ยวกับการบริการที่ลาชา ตอนรับไมดี ไมใหความมกระจางเกี่ยวกับความเจ็บปวดและการรักษาพยาบาล
(วรรณวิไล จันทราภา และพานี สีตกะลิน, 2537) ดังนั้นเปาหมายที่สําคัญในการใหบริการ คือ การทําใหผูรับบริการไดรับ
บริการที่ดี รวดเร็ว ปลอดภัย และประทับใจ
ปจจุบันโรงพยาบาลพะเยามีความพรอมในดานการใหบริการทั้ง บุคลากรทางการแพทยที่มีความรูความสามารถ
และประสบการณในการทํางาน เครื่องมือแพทยที่มีมาตรฐาน พื้นที่การใหบริการที่กวางขวาง สะอาด อากาศถายเทสะดวก
ซึ่งมีประชากรที่รับผิดชอบเปนประชากรในเขตอําเภอเมือง,กิ่งอําเภอภูกามยาวและพื้นที่ใกลเคียงรวมทั้งหมดประมาณ
150,000 คน เกือบทั้งหมดเปนชาวไทยพื้นราบ ปญหาทางสุขภาพของประชากรในพื้นที่ ไดแก เอดส เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โดยโรงพยาบาลพะเยามีอัตราการใหบริการ 3 ปยอนหลัง ดังนี้ ป 2555 มีอัตราการใหบริการผูปวยนอก 398,472
ครั้ง อัตราการใหบริการผูปวยใน 24,050 ครั้ง ป 2556 มีอัตราการใหบริการผูปวยนอก 392,991 ครั้ง โดยลดลงจากปที่แลว
1.38% อัตราการใหบริการผูปวยใน 24,140 ครั้ง โดยเพิ่มขึ้นจากปที่แลว 0.37% และในป 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 31
มีนาคม 2557) มีอัตราการใหบริการผูปวยนอก 205,933 ครั้ง อัตราการใหบริการผูปวยใน 12,759 ครั้ง (งานเวชระเบียน
โรงพยาบาลพะเยา, 2557) แตการบริการยังไมสามารถครอบคลุมกับจํานวนผูปวยรวมทั้งผูปวยไมไดรับการบริการอยางทั่วถึง
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวา ปจจัยในดานบริการทางการแพทย ขั้นตอนการใหบริการ ในดานเครื่องมือและอุปกรณ
ดานการสื่อสารขอมูล และดานทําเลที่ตั้ง/สถานที่ใหบริการ มีผลตอการใชบริการในโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา และ
รวมถึงศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากการเขารับบริการของโรงพยาบาลพะเยาวามีมากนอยเพียงใด

วัตถุประสงคในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาวิเคราะหปจจัยในดานการบริการทางการแพทย ดานขั้นตอนการใหบริการ
ดานเครื่องมือและอุปกรณ ดานการสื่อสารขอมูล และดานทําเลที่ตั้ง/สถานที่ใหบริการที่มีผลตอการเขารับบริการโรงพยาบาล
พะเยา 2) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของการเขารับบริการโรงพยาบาลพะเยา
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ขอมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. เขตพื้นที่อาศัย
5. ระดับการศึกษา
6. อาชีพ
7. รายได
8. ความถี่ในการใชบริการ
9. หลักประกันสุขภาพ

การบริการ
1. ดานบริการทางการแพทย
2. ดานขั้นตอนการใหบริการ
3. ดานเครื่องมือและอุปกรณ
4. ดานการสื่อสารขอมูล
5. ดานทําเลที่ตั้ง/สถานที่ใหบริการ

วิธีวิทยาการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงผสมผสาน โดยการสัมภาษณเจาหนาที่แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลพะเยา และ
แจกแบบสอบถามผูรับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลพะเยา กลุมตัวอยางจากประชากร ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยาง
จากสูตรคํานวณ ได 396 ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามปลายปด (Closed-Ended) การเก็บรวบรวม
ขอมูลกระทําโดยผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยอีก 3 คน ในการแจกแบบสอบถามโดยแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน คือ 1) ขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 2) ปจจัยดาน
การบริการทางการแพทย ดานขั้นตอนการใหบริการ ดานเครื่องมือและอุปกรณ ดานการสื่อสารขอมูล และดานทําเลที่ตั้ง/
สถานที่ใหบริการของโรงพยาบาลพะเยา เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใหผูตอบแบบสอบถาม
ใหตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด 3) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการรับบริการของโรงพยาบาลพะเยา โดยให
ผูตอบแบบสอบถามใหตรงกับปญหาและอุปสรรคที่เจอ และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการใหบริการของโรงพยาบาลพะเยา
การวิเคราะหขอมูลใชสถิตใิ นการวิเคราะห โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของขอมูลดังนี้
การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และขอมูลที่ไดจากการวิจัย ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Analysis) ซึ่งคาสถิติที่ใชไดแก คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation
หรือ S.D.)
วิเคราะหจากการสัมภาษณเจาหนาที่และทางดานการหาจุดแข็งและจุดออนในการใหบริการแผนกผูปวยนอก
โรงพยาบาลพะเยา
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ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการโรงพยาบาลพะเยา” สรุปผลไดดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 51-60 ป สถานภาพสมรส
มีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอเมือง การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว มีรายไดเฉลี่ย
5,001-10,000 บาท มารับบริการเฉลี่ยต่ํากวา 5 ครั้งตอป และสวนใหญมีมาใชบริการโรงพยาบาลพะเยา เนื่องจากใชตาม
สิทธิบัตรโครงการประกันสุขภาพ 30 บาท
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยในการใชบริการ
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการใชบริการโรงพยาบาลพะเยา ดานบริการทางการแพทย
ระดับความคิดเห็น
การแปลผลความหมาย
ดานบริการทางการแพทย
คะแนน
S.D.
x̅
3.99
0.75
มาก
1. ชื่อเสียงของแพทยผูรักษา
4.11
0.71
มาก
2. ความเชี่ยวชาญของแพทยในการรักษา
4.06
0.74
มาก
3. การดูแลและรักษาผูปวยตามขั้นตอนการรักษาที่
ถูกตอง
4.05
0.77
มาก
4. การติดตามผลการรักษาของผูปว ย
3.96
0.74
มาก
5. การใหคําปรึกษาและแนะนําวิธดี ูแลรักษาตนเองใหกับ
ผูปวย
3.90
0.89
มาก
6. อัธยาศัยของเจาหนาที่และแพทยที่มีตอผูปวย
3.61
1.00
มาก
7. ความรวดเร็วในการใหบริการ
3.66
0.89
มาก
8. ความเสมอภาคในการใหบริการผูปวย
3.79
0.84
มาก
9. ความเอาใจใสและจดจําผูปวย
เฉลี่ยรวม
3.90
0.81
มาก
จากตาราง 1 พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลในดานบริการทางการแพทย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.90)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความเชี่ยวชาญของแพทยในการรักษา (คาเฉลี่ย 4.11) รองลงมา
คือ การดูแลและรักษาผูปวยตามขั้นตอนการรักษาที่ถูกตอง (คาเฉลี่ย 4.06) การติดตอผลการรักษาของผูปวย (คาเฉลี่ย
4.05) ชื่อเสียงของแพทยผูรักษา (คาเฉลี่ย 3.99) การใหคําปรึกษาและแนะนําวิธีดูแลรักษาตนเองใหกับผูปวย (คาเฉลี่ย 3.96)
อัธยาศัยไมตรีของเจาหนาที่และแพทยที่มีตอผูปวย (คาเฉลี่ย 3.90) ความเอาใจใสและจดจําผูปวย (คาเฉลี่ย 3.79) ความ
เสมอภาคในการใหบริการผูปวย (คาเฉลี่ย 3.66) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ความรวดเร็วในการใหบริการ (คาเฉลี่ย 3.61)
ตามลําดับ
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ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการใชบริการโรงพยาบาลพะเยา ดานขั้นตอนการใหบริการ
ระดับความคิดเห็น
การแปลผลความหมาย
ดานขั้นตอนการใหบริการ
คะแนน
S.D.
x̅
1. ความชัดเจนของผังแสดงขั้นตอนและคําอธิบายการ
3.87
0.70
มาก
ใหบริการ
2. การบันทึกขอมูลการรักษาของผูปวยทุกครั้งที่เขารับ
4.00
0.78
มาก
การรักษา
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 ปจจัยที่มีอิทธิพลในดานขั้นตอนการใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.51)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การบันทึกขอมูลการรักษาของผูปวยทุกครั้งที่เขารับการรักษา
(คาเฉลี่ย 4.00) รองลงมาคือ ความชัดเจนของผังแสดงขั้นตอนและคําอธิบายการใหบริการ (คาเฉลี่ย 3.87) ความสะดวก
รวดเร็วในการรับยาหรือเวชภัณฑ (คาเฉลี่ย 3.35) ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนผูปวย (คาเฉลี่ย 3.33) สวนขอที่
มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ความสะดวกรวดเร็วในการชําระคาบริการ (คาเฉลี่ย 3.01) ตามลําดับ
ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการใชบริการโรงพยาบาลพะเยา ดานเครื่องมือและอุปกรณ
ระดับความคิดเห็น
การแปลผลความหมาย
ดานเครื่องมือและอุปกรณ
คะแนน
S.D.
x̅
1. คุณภาพและความทันสมัยของเครื่องมือทางการแพทย
3.97
0.77
มาก
2. ความพรอมในการใชงานของเครื่องมือทางการแพทย
4.04
0.76
มาก
3. ความพรอมในการใชงานของอุปกรณในการ
4.09
0.75
มาก
ปฏิบัติการกูชีพ เชน ยา ออกซิเจน
4. ความสะอาดของเครื่องมือทางการแพทย
4.09
0.80
มาก
เฉลี่ยรวม
4.04
0.77
มาก
จากตาราง 3 พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลในดานเครื่องมือและอุปกรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.04)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความพรอมในการใชงานของอุปกรณในการปฏิบัติการกูชีพ
เชน ยา ออกซิเจน เปนตน และความสะอาดของเครื่องมือทางการแพทย (คาเฉลี่ย 4.09) รองลงมาคือ ความพรอมในการ
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ใชงานของเครื่องมือทางการแพทย (คาเฉลี่ย 4.04) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ คุณภาพและความทันสมัยของเครื่องมือ
ทางการแพทย (คาเฉลี่ย 3.97) ตามลําดับ
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการใชบริการโรงพยาบาลพะเยา ดานการสือ่ สารขอมูล
ระดับความคิดเห็น
การแปลผลความหมาย
ดานการสื่อสารขอมูล
คะแนน
S.D.
x̅
1. ระบบการใหขอมูลขาวสารทันสมัยและเขาถึงผูปวย
3.94
0.73
มาก
เชน เว็บไซต ปายปดประกาศ เปนตน
2. การจัดบอรดนิทรรศการใหความรู
3.86
0.74
มาก
3. เอกสารวารสาร แผนพับใหความรูเกี่ยวกับโรคตาง ๆ
3.81
0.79
มาก
4. เจาหนาที่สื่อสารและใหขอมูลผูป วย
3.88
0.81
มาก
5. ความทันสมัยของระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
3.92
0.80
มาก
ของผูปวย
6. ความถูกตองครบถวนในการจัดเก็บขอมูลของผูปวย
3.94
0.75
มาก
เฉลี่ยรวม
3.89
0.77
มาก
จากตาราง 4 พบวา ปจจัยที่มีอทิ ธิพลในดานการสื่อสารขอมูล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.89) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ระบบการใหขอมูลขาวสารทันสมัยและเขาถึงผูปวย เชน เว็บไซต
ปายปดประกาศ เปนตน และความถูกตองครบถวนในการจัดเก็บขอมูลของผูปวย (คาเฉลี่ย 3.94) รองลงมาคือ ความทันสมัย
ของระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของผูปวย (คาเฉลี่ย 3.92) เจาหนาที่สื่อสารและใหขอมูลผูปวย (คาเฉลี่ย 3.88)
การจัดบอรดนิทรรศการใหความรู (คาเฉลี่ย 3.86) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ เอกสารวารสาร แผนพับใหความรูเกี่ยวกับ
โรคตาง ๆ (คาเฉลี่ย 3.81) ตามลําดับ
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ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการใชบริการโรงพยาบาลพะเยา ดานทําเลที่ตั้ง/สถานที่ใหบริการ
ระดับความคิดเห็น
การแปลผลความหมาย
ดานการสื่อสารขอมูล
คะแนน
S.D.
x̅
1. ความเหมาะสมของทําเลที่ตั้งของโรงพยาบาล
3.92
0.71
มาก
2. ความเหมาะสมของหองตรวจผูป วยนอก
3.86
0.68
มาก
3. ความสะอาดของหองน้ํา
3.68
0.87
มาก
4. ความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ทางเดิน
3.68
0.93
มาก
บันได ลิฟต
5. ความเพียงพอของบริการที่จอดรถ
3.37
0.79
ปานกลาง
6. การเชื่อมโยงของตึกอาคารมีความเหมาะสม
3.58
0.74
มาก
เฉลี่ยรวม
3.68
0.78
มาก
จากตาราง 14 พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลในดานทําเลที่ตั้ง/สถานที่ใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย
3.68) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความเหมาะสมของทําเลที่ตั้งของโรงพยาบาล (คาเฉลี่ย
3.92) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของหองตรวจผูปวยนอก (คาเฉลี่ย 3.86) ความสะอาดของหองน้ํา และความพรอม
ของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ทางเดิน บันได ลิฟต (คาเฉลี่ย 3.68) การเชื่อมโยงของตึกอาคารมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย
3.58) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ความเพียงพอของบริการที่จอดรถ (คาเฉลี่ย 3.37) ตามลําดับ
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการใชบริการ
ปญหาโดยสวนใหญที่ผูมารับบริการพบเจอ คือ จํานวนบุคลากรไมเพียงพอในชวงเทศกาลหรือวันบริการที่มีผูมา
รับบริการจํานวนมาก ทําใหรอคิวในการรับบริการนานบุคลากรพูดจาไมสุภาพ อธิบายขั้นตอนการใหบริการไมชัดเจน
ระยะเวลาในการรอคิวเพื่อการรับบริการนานเกินไป และโรงพยาบาลคับแคบ เกิดการแออัดของผูรับบริการในขณะที่รับ
การตรวจรักษา
ขอเสนอแนะจากผูมารับบริการ คือ ดานสถานที่ สถานที่ที่ใหบริการทางการแพทย คับแคบและไมเพียงพอตอ
ผูรับบริการ ควรมีการเพิ่มเกาอี้สําหรับผูมารับบริการสามารถนั่งขณะรอรับบริการ สถานที่จอดรถไมเพียงพอตอความ
ตองการ ควรจะเพิ่มสถานที่จอดรถใหมากขึ้นดานการบริการของเจาหนาที่ ควรใหบริการทั้งดานการรักษาพยาบาล และ
ดานอัธยาศัย แกผูมารับบริการทางการแพทยทุกคนดวยความเต็มใจและเสมอภาคกัน ดานเวลาในการตรวจรัก ษา
ระยะเวลาขณะที่ผูรับบริการรอการตรวจรักษานานมาก โดยอาจเพิ่มปริมาณจํานวนแพทยตอเวรทําการเพิ่มขึ้นในชวงที่มี
ผูมารับบริการจํานวนมาก เพื่อใหบริการตรวจรักษาอยางเพียงพอกับปริมาณผูรับบริการ
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สวนที่ 4 วิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของโรงพยาบาลพะเยา
จุดแข็งของโรงพยาบาลพะเยา
เนื่องจากโรงพยาบาลพะเยาเปนโรงพยาบาลประจําจังหวัดพะเยา และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ มีแพทยที่มี
ความชํานาญ และแพทยเฉพาะทางเกือบทุกสาขา ประจําโรงพยาบาล เปนศูนยฝกนักศึกษาแพทยชั้นคลีนิก ทําใหไมประสบ
ปญหาขาดแพทย มีระบบพยาบาลที่ชัดเจน สะดวก และรวดเร็ว มีเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย พรอมใหบริการเกือบ
ทุกสาขา มียาและเวชภัณฑที่มีคุณภาพสูงไดรับมาตรฐาน อยูใกลแหลงชุมชน สะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ และรองรับ
ทุกสิทธิ์การรักษา เชน โครงการเบิกจายตรง โครงการประกันสังคม บัตรผูสูงอายุ บัตรผูพิการ โครงการ 30 บาท เปนตน
จุดออนของโรงพยาบาลพะเยา
เนื่องดวยโรงพยาบาลพะเยาเปนโรงพยาบาลประจําจังหวัดพะเยา ทําใหมีผูมารับบริการตอวันเปนจํานวนมาก
ทําใหบุคลากรไมเพียงพอตอการใหบริการ ใชระยะเวลามากในการใหบริการ ทั้งในดานการรอคิวตรวจรักษา รอคิวรับยา/
เวชภัณฑ รอคิวชําระเงิน ไมมีศูนยกลางการสื่อสารที่แทจริง ทําใหแตละแผนกในโรงพยาบาลไดรับขอมูลลาชา ขอจํากัดใน
เรื่องเครื่องมือเทคโนโลยี ที่ไมสามารถตอบสนองความตองการในการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอรไดทันทวงที และ
การเขาถึงชุมชนเพื่อดึงศักยภาพของชุมชนในการดูแลสุขภาพ

สรุปผลและอธิปรายผล
การดําเนินการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการโรงพยาบาลพะเยา พบวา ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 51-60 ป สถานภาพสมรส อาศัยอยูในเขตอําเภอเมืองพะเยา ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว รายไดเฉลี่ยเดือนละ 5,001-10,000 บาท ใชบริการต่ํากวา 5 ครั้ง
ตอป และใชสิทธิ์การรักษาโครงการรักษาสุขภาพ 30 บาท
การศึกษาระดับความคิดเห็นของผูรับบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลพะเยา พบวา ผูรับบริการมีระดับความ
คิดเห็น ในภาพรวมอยูในระดับมาก และมีระดับความคิดเห็นในดานเครื่องมือและอุปกรณมาเปนอันดับแรก รองลงมาคือ
ดานบริการทางการแพทย ทั้งนี้เพราะ โรงพยาบาลพะเยาไดรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งทําใหมี
เครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย และไดรับมาตรฐาน มีแพทยที่เชี่ยวชาญและชํานาญในการวินิจฉัยรักษา มีแพทยเฉพาะ
ทางทุกสาขา และยังเปนศูนยฝกนักศึกษาแพทยชั้นคลินิกรวมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชไมพร
พุมเกิด (2554) ที่ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการศูนยศรีพัฒน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ของประชาชนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ สวนที่มากที่สุดคือ การมีเครื่องมืออุปกรณ
ทางการแพทยที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัยในการรักษาโรค รองลงมาคือ ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจแพทยที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในการรักษาและวินิจฉัยโรคอยูในระดับมาก
สวนระดับความคิดเห็นของผูรับบริการในดานการสื่อสารขอมูล อยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะมีชองทางการสื่อสาร
ที่ชัดเจน มีเทคโนโลยีชวยทําใหสะดวกสบาย และลดขั้นตอนการสื่อสารลงได ทําใหการสื่อสารกระชับและเขาใจงายที่สุด
สวนระดับความคิดเห็นของผูรับบริการในดานทําเลที่ตั้ง/สถานที่บริการ อยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะ บริเวณของ
โรงพยาบาลพะเยามีอาณาเขตกวางขวาง มีการจัดโครงสรางของแตละแผนกหรือเชื่อมโยงอาคารกันไดเหมาะสม จุดบริการ
ประเภทเดียวกันอยูในบริเวณเดียวกัน เพื่อความสะดวกแกผูรับบริการ ซึ่งสอดคลองกับ ทัดดาว คํายอดใจ ไดศึกษาเรื่อง
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ปจจัยที่มีผลตอการเขารับบริการทางการแพทยของผูสูงอายุในโรงพยาบาลของรัฐบาล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา
ความคิดเห็นในดานสถานที่มีความสําคัญมาก คือ โรงพยาบาลอยูไมไกลเกินไป มีความสะอาด มีการจัดสภาพแวดลอม
ไดดีรองลงมาจากดานคาใชจายในการเดินทางและคารักษาพยาบาลมีความสําคัญมากที่สุด
และในสวนของระดับความคิดเห็นของผูรับบริการในดานการสื่อสารขอมูล อยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะมีชองทาง
การสื่อสารที่ชัดเจน มีเทคโนโลยีชวยทําใหสะดวกสบาย และลดขั้นตอนการสื่อสารลงได ทําใหการสื่อสารกระชับและ
เขาใจงายที่สุด สวนในดานขั้นตอนการบริการ มีระดับความคิดเห็นของผูบริการอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะในแตละแผนก
ใหบริการ จะมีปายประกาศขั้นตอนการรับบริการใหผูมารับบริการทราบอยางชัดเจน มีการกระชับขั้นตอนการใหบริการ
และเรียงลําดับขั้นตอนตั้งแตลงทะเบียนจนถึงชําระเงินคาบริการเพื่อลดความซ้ําซอนของการใหบริการซึ่งไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ไพศาล พินทิสืบ (2553) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการสุขภาพของผูประกันตนที่ใชสิทธิ
ประกันสังคมในสถานพยาบาล จังหวัดลําปาง พบวา ปจจัยในดานกระบวนการใหบริการ และดานการใหคําแนะนําและขอมูล
ขาวสาร อยูในระดับปานกลางเนื่องดวยจํานวนผูมารับบริการมีจํานวนมาก ทําใหการสื่อสารขอมูลไมทั่วถึงหรือไมครบถวน
จากการสัมภาษณเจาหนาที่โรงพยาบาลพะเยา และไดวิเคราะหหาจุดแข็งและจุดออนของโรงพยาบาลพะเยา ซึ่ง
จุดแข็ง ไดแก โรงพยาบาลพะเยาเปนโรงพยาบาลประจําจังหวัดพะเยา และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ มีแพทยที่มี
ความชํานาญ และแพทยเฉพาะทางเกือบทุกสาขา ประจําโรงพยาบาล เปนศูนยฝกนักศึกษาแพทยชั้นคลีนิก ทําใหไมประสบ
ปญหาขาดแพทย มีระบบพยาบาลที่ชัดเจน สะดวก และรวดเร็ว มีเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัย พรอมใหบริการเกือบ
ทุกสาขา มียาและเวชภัณฑที่มีคุณภาพสูงไดรับมาตรฐาน อยูใกลแหลงชุมชน สะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ และรองรับ
ทุกสิทธิ์การรักษา ซึ่งสอดคลองกับผลการตอบแบบสอบถามจากผูรับบริการในดานการบริการทางการแพทย ในระดับมาก
ที่มีแพทยที่มีความชํานาญและมีแพทยเฉพาะทาง และในดานขั้นตอนการใหบริการ ในระดับมาก ที่มีปายบอกขั้นตอนการ
ใหบริการทุกแผนก และมีการเรียงลําดับขั้นตอนตั้งแตลงทะเบียนจนถึงชําระคาบริการที่เหมาะสม สวนจุดออน ไดแก
โรงพยาบาลพะเยาเป นโรงพยาบาลประจําจั งหวั ดพะเยา ทําใหมี ผูมารับบริการตอวั นเป นจํานวนมาก ทําใหบุคลากรไม
เพียงพอตอการใหบริการ ใชระยะเวลามากในการใหบริการ ทั้งในดานการรอคิวตรวจรักษา รอคิวรับยา/เวชภัณฑ รอคิว
ชําระเงิน ไมมีศูนยกลางการสื่อสารที่แทจริง ทําใหแตละแผนกในโรงพยาบาลไดรับขอมูลลาชา ขอจํากัดในเรื่องเครื่องมือ
เทคโนโลยี ที่ไ มส ามารถตอบสนองความตอ งการในการประมวลผลของระบบคอมพิว เตอรไ ดทัน ทว งที และการ
เขาถึงชุมชนเพื่อดึงศักยภาพของชุมชนในการดูแลสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลการตอบแบบสอบถามจากผูรับบริการ ใน
สวนของปญหาในการรับบริการ คือ บุคลากรไมเพียงพอในชวงเทศกาลหรือวันบริการที่มีผูมารับบริการจํานวนมาก ทําให
รอคิวในการรับบริการนาน บุคลากรพูดจาไมสุภาพ อธิบายขั้นตอนการใหบริการไมชัดเจน ควบคุมอารมณของผูใหบริการ
ไมได การรอคิวในการรับบริการนานเกิน ไป เนื่องจากมีผูม ารับ บริการจํา นวนมาก และเจา หนา ที่ไมเพียงพอต อการ
ใหบริการ และบริเวณโรงพยาบาลคับแคบ เกิดการแออัดของผูรับบริการในขณะที่รับการตรวจรักษา
ขอเสนอแนะ
การศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการโรงพยาบาลพะเยา ผูศึกษามีขอเสนอแนะในแตละดานดังนี้ 1) ดาน
บริการทางการแพทยจากการศึกษา พบวา ความรวดเร็วในการใหบริการมีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด ดังนั้นโรงพยาบาล
พะเยา ควรจะเพิ่มเจาหนาที่บุคลากรใหเพียงพอตอจํานวนผูมารับบริการ เพื่อจะไดลดระยะเวลาในการใหบริการนอยลง
2) ดานขั้นตอนการใหบริการจากการศึกษา พบวา ความสะดวกรวดเร็วในการชําระคาบริการ มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
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เนื่องจากการชําระคาบริการตองตรวจสอบสิทธิ์การรักษากอน ทําใหเกิดความลาชาหลายขั้นตอน ดังนั้นโรงพยาบาลพะเยา
ควรที่จะเพิ่มจุดชําระคาบริการเพิ่ม และควรใหผูรับบริการตรวจสอบสิทธิ์การรักษากอนมาชําระคารักษาพยาบาลเพื่อลด
ขั้นตอนในการชําระคาบริการลง 3) ดานเครื่องมือและอุปกรณจากการศึกษา พบวา คุณภาพและความทันสมัยของเครื่องมือ
ทางการแพทย มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด ดังนั้นโรงพยาบาลพะเยาควรเปลี่ยนเครื่องมือทางการแพทยใหม เพื่อที่จะได
ตอบสนองความตองการทางการแพทยไดมากยิ่งขึ้น 4) ดานการสื่อสารขอมูล จากการศึกษา พบวา เอกสาร วารสาร และ
แผนพับใหความรูเกี่ยวกับโรคตาง ๆ มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด ดังนั้นโรงพยาบาลพะเยาควรสั่งการใหแตละแผนก
การตรวจโรค ทําเอกสารความรูเกี่ยวกับสาเหตุ วิธีปองกัน และการรักษาตัวเอง เพื่อแจกหรือใหความรูแกผูมารับบริการ
และ 5) ดานทําเลที่ตั้ง/สถานที่ใหบริการจากการศึกษา พบวา ความเพียงพอของสถานที่บริการจอดรถ มีระดับความคิดเห็น
นอยที่สุด ดังนั้นโรงพยาบาลพะเยาควรจัดสรรสถานที่รองรับผูมารับบริการ โดยที่ปรับพื้นที่บริเวณหลังโรงพยาบาลใหเรียบ
เพื่อใชเปนสถานที่บริการจอดรถ จะสามารถตอบสนองความตองการของผูมารับบริการไดอยางเพียงพอ
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดพะเยา
Factors Influencing Morale of Operational Employees at the Bank for Agriculture
and Agricultural Cooperatives in Phayao Province
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดพะเยา ประชากรจํานวน 210 คน ไดกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น 188 คน นําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงาน ธ.ก.ส. สํานักงานจังหวัดพะเยามากที่สุด ไดแก
ปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (x̅ = 3.93) รองลงมาไดแก ปจจัยดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (x̅ =
3.65) และนอยที่สุด คือ ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ (x̅ = 3.28)
คําสําคัญ: ขวัญและกําลังใจ พนักงานปฏิบัติการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดพะเยา
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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
การแขงขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน ทําใหองคกรทางธุรกิจตองปรับตัวเพื่อสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน และพรอมรับมือการเปลี่ยนแปลง นักบริหารยุคใหมถือวามนุษยเปนทุนอยางหนึ่ งที่มีคุณคา
แตกตางจากทุน ในความหมายเดิม คือ เงิน เครื่องจั กร และอุปกรณ ตาง ๆ ซึ่งใชแ ลวหมดไปหรือด อยคุณค าไปตาม
กาลเวลา แตทุนมนุษยหากใชใหดีจะมีแตเพิ่มคุณคาใหกับองคกรมากขึ้นตามกาลเวลา (วิทยา ดานธํารงกูล, 2546) การ
บริหารจัดการและเตรียมบุคลากร จึงเปนภารกิจสําคัญในการสงมอบบริการที่ดีใหลูกคาพึงพอใจและผูกพันตอ ธ.ก.ส.
(ฝายทรัพยากรมนุษย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2557)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ไดใหความสําคัญกับความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ไดแก ดาน
บุคลากรและดานเทคโนโลยี เนื่องจากบุคลากรเปนกลไกขับเคลื่อนภารกิจของธนาคารใหบรรลุเปาหมาย หากบุคลากร
ขาดทักษะความรูความสามารถ หรือจํานวนไมเพียงพอจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ ธ.ก.ส. (ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2556) ปจจัยเสี่ยงดานกําลังคน จะไดรับผลกระทบจากการโยกยายบุคลากรไป
ปฏิบัติงานในสวนงานอื่น บุคลากรใหมที่มาทดแทนแมจะมีความสามารถในการเรียนรูงาน แตยังขาดความเชี่ยวชาญ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน จึงตองใชระยะเวลาในการเรียนรู ประกอบกับมีงานเรงดวนดานนโยบายรัฐเขามาแทรก
การปฏิบัติงานปกติ นอกจากนี้อัตราการเขาออกของพนักงาน ธ.ก.ส.ระดับประเทศ ในรอบ 5 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2552 ถึง
พ.ศ. 2556 มีพนักงานบรรจุใหมรวม 14,845 คน และพนสภาพ 9,752 คน ซึ่งทําใหมีผลตอการปฏิบัติงานขององคกร
เชนกัน (ฝายทรัพยากรมนุษย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2557)
พนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ถื อวาเปนทรัพยากรมนุษยใ น
องคกรสามารถใหบริการ ใหคําแนะนํา และแกไขปญหาใหลูกคาได ก็จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจและยินดีที่จะมารับ
บริการอยางสม่ําเสมอ พนักงานระดับปฏิบัติการเหลานี้ถือวาเปนกลุมบุคคลที่มีจํานวนมากที่สุดในองคกรจํานวน 86.80
เปอรเซนต ในระดับประเทศและ จํานวน 85.58 เปอรเซนตใน ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา ฉะนั้นยอมมีทัศนคติในการทํางาน
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ความแตกตางของพฤติกรรม ลักษณะนิสัย รูปแบบการดําเนินชีวิต และการทํางานที่หลากหลาย อันจะสงผลใหเกิดขวัญ
และกําลังใจในการทํางานที่แตกตางกันอยางแนนอน นอกจากนั้น จังหวัดพะเยาอันเปนขอบเขตในการศึกษาในครั้งนี้ มี
ความหลากหลายของสภาพแวดลอมตามที่สาขานั้นอยู เชน สาขาในเขตอําเภอเมือง และสาขาในเขตรอบนอก ซึ่งพนักงาน
อาจมีขวัญและกําลังใจในการทํางานที่ตางกัน
ผูศึกษาในฐานะที่เปนพนักงานคนหนึ่งของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานจังหวัด
พะเยา มีความสนใจที่จะศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานนขององคกรเพื่อที่จะนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูล
สําหรับการพัฒนาการบริหารองคกรใหสอดคลองกับสภาพการบริหารงานที่แทจริง นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลจาก
การศึกษาไปสูผูบริหารระดับสูง เพื่อใชประกอบการตัดสินใจการจัดระบบการวางแผนบริหารบุคคล กระบวนการเสริมแรง
ใหบุคคลในหนวยงาน และเปนแนวทางไปสูการบริหารงานในองคกรอื่น ๆ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนที่ดี
ตอสวนรวมขององคกรตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพขวั ญ และกํ า ลั ง ใจของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารของธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ตําแหนงงาน
6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
7. ระดับเงินเดือน
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
1. ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ
2. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
3. ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
4. ดานสภาพแวดลอมการทํางาน
5. ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึก ษานี้เป น การศึ กษาเชิง สํ า รวจ (Survey research) ผู ศึ กษาเก็บ รวบรวมขอ มู ล ดว ยตนเองโดยส ง
แบบสอบถามใหกับพนักงานระดับปฏิบัติการ 1-9 และพนักงานบริการ 1-3 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สํานักงานจังหวัดพะเยา โดยมุงศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ
ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ การเกษตร จัง หวั ดพะเยา ใน 5 ดา น คือ ดา นค าตอบแทนและสวั สดิ การ ดา น
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพแวดลอมการทํางาน และดานการบริหาร
ผลการปฏิ บั ติ ง าน แบบสอบถามที่ นํ า มาใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการวั ด ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคาแบบ (Rating Scale) โดยแบงระดับ มาตราสวนเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด แทนคาดวย 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ
สําหรับการแปลผลคาคะแนนที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
จะใชคาเฉลี่ย (x̅) เปนตัวสถิติ เพื่อวิเคราะหขอมูลที่เก็บมาจากตัวอยางทั้งหมด โดยที่คาเฉลี่ยไดจากการประมวลผลโดย
โปรแกรมสําเร็จรูป คาเฉลี่ยที่คํานวณไดจะมีทศนิยม 2 ตําแหนง ดังนั้นจึงตองกําหนดเกณฑการแปลความหมาย เพื่อจัด
ระดับคาเฉลี่ยออกเปนชวงตามหลักการกําหนดเกณฑการแปลความหมายแบบอิงเกณฑ (Criterion Reference) ดังตอไปนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูงมาก
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับต่ํา
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับต่ํามาก

ผลการศึกษา
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.60 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 48.40
อายุของกลุมตัวอยางอยูในชวง 31 ป – 39 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.20 รองลงมาคือ 40 ป – 49 ป คิดเปน
รอยละ 33 และนอยที่สุดคือ 50 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 12.20
สถานภาพสมรสของกลุมตัวอยางมีสถานภาพสมรสมากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.20 รองลงมาคือ โสด คิดเปน
รอยละ 35.10 และนอยที่สุดคือ หมาย/หยา/แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 3.70
ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 87.80 รองลงมาคือ สูง
กวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 8.50 และนอยที่สุดคือ ต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 3.70
ตําแหนงงานของกลุมตัวอยางอยูในตําแหนงพนักงานระดับ 4 – 7 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 75.50 รองลงมาคือ
พนักงานระดับ 8 – 9 คิดเปนรอยละ 23.40 และนอยที่สุดคือ พนักงานระดับ 1 – 3 และพนักงานบริการ 1 – 3 คิดเปนรอย
ละ 1.10
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยางอยูในชวง 2 ป – 4 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.60 รองลงมาคือ
20 ป – 24 ป คิดเปนรอยละ 18.60 และนอยที่สุดคือ 25 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 8
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ระดั บ เงิ น เดื อ นของกลุ ม ตั ว อย า งอยู ใ นช ว ง 10,000 บาท – 19,999 บาท มากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 45.70
รองลงมาคือ 40,000 บาท – 49,999 บาท คิดเปนรอยละ 16 และนอยที่สุดคือ 90,000 บาท ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 0.50
ตารางที่ 1 แสดงปจจัยที่มีอธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฯ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
S.D.
x̅
1. ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ
3.28
.675
2. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
3.65
.734
3. ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
3.93
.625
4. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
3.64
.682
5. ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน
3.52
.725
รวม
3.60
.507

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ภาพรวมของปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก (x̅ = 3.60)
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน เปนดานที่มีผลตอความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด อยูในระดับมาก (x̅
= 3.93) รองลงมาไดแก ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา อยูในระดับมาก (x̅ = 3.65) และนอยที่สุดคือ ดาน
คาตอบแทนและสวัสดิการ อยูในระดับปานกลาง (x̅ = 3.28) รายละเอียดมีดังนี้
ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 3.28) ทั้งนี้เพราะเงินโบนัสประจําปทําใหทานมี
กําลังใจในการปฏิบัติงาน เปนดานที่มีผลตอความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด อยูในระดับมาก (x̅ = 4.09)
รองลงมาไดแก พนักงานไดรับความสะดวกสบายทุกครั้งเมื่อใชสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล อยูในระดับมาก
(x̅ = 3.89) และนอยที่สุดคือ เงินเดือนและคาตอบแทนมีความเหมาะสมโดยไมจําเปนตองหารายไดเสริม อยูในระดับปาน
กลาง (x̅ = 2.61)
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 3.65) ทั้งนี้เพราะผูบังคับบัญชาใหเกียรติและ
เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาทํางานจนเต็มความสามารถ เปนดานที่มีผลตอความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุด อยูในระดับมาก (x̅ = 3.80) รองลงมาไดแก ผูบังคับบัญชายอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูรวมงาน
อยูในระดับมาก (x̅ = 3.73) และนอยที่สุดคือ พนักงานยึดผูบังคับบัญชาเปนแบบอยางในการดําเนินงานและการใชชีวิต
อยูในระดับมาก (x̅ = 3.51)
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 3.93) ทั้งนี้เพราะพนักงานมีความสุขเมื่อได
ทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานทุกคน เปนดานที่มีผลตอความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด อยูในระดับมาก (x̅ =
4.02) รองลงมาไดแก พนักงานและเพื่อนรวมงานใหเกียรติในการแสดงความคิดเห็นและรับฟงเหตุผลซึ่งกันและกัน และ
ผูรวมงานใหความชวยเหลือกันในกรณีที่เพื่อนรวมงานไดรับความเดือดรอน อยูในระดับมากเทากัน (x̅ = 4.01) และนอย
ที่สุดคือ พนักงานไดมีโอกาสพบปะสัมพันธกับเพื่อนรวมงานนอกเวลางานหรือในโอกาสพิเศษตาง ๆ และเพื่อนรวมงาน
ยินดีสละเวลาใหพนักงานเสมอเมื่อพนักงานตองการ อยูในระดับมากเทากัน (x̅ = 3.79)
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ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 3.64) พบวา สถานที่ทํางานของพนักงานมี
ความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย เปนดานที่มีผลตอความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด อยูในระดับมาก (x̅
= 3.79) รองลงมาไดแก มีวัสดุอุปกรณ เครื่องใชตาง ๆ ในการทํางานอยางพอเพียงและสะดวกสบาย อยูในระดับมาก (x̅
= 3.77) และนอยที่สุดคือ มีหองพัก และหองปฏิบัติศาสนกิจที่เปนสวนตัว อยูในระดับปานกลาง (x̅ = 3.38)
ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 3.52) พบวา ความโปรงใสของกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนดานที่มีผลตอความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด อยูในระดับมาก (x̅ = 3.56)
รองลงมาไดแก ความเปนธรรมของผลการประเมินที่พนักงานไดรับเมื่อเทียบบุคลากรที่ทํางานในตําแหนงเดียวกัน ใน
ธ.ก.ส. อยูในระดับมาก (x̅ = 3.55) และนอยที่สุดคือ ความเหมาะสมของผลการประเมินที่พนักงานไดรับเมื่อเทียบกับ
ความทุมเทใหกับงานของพนักงาน อยูในระดับปานกลาง (x̅ = 3.48)

สรุปผลและอภิปรายผล
การดําเนินการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร จังหวัดพะเยา สามารถสรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้
จากผลการศึ ก ษา พบว า ด า นความสั ม พั น ธ กั บ เพื่ อ นร ว มงาน เป น ด า นที่ มี ผ ลต อ ความคิ ด เห็ น ของผู ต อบ
แบบสอบถามมากที่สุด อยูในระดับมาก (x̅ = 3.93) ซึ่งสอดคลองกับ นริศชา ภูกลีบ (2555) ไดกลาวไววา ความสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงานเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญไมนอยไปกวาความสามารถของตนเอง นอยคนที่สามารถทํางานให
ประสบความสําเร็จไดดวยตนเอง รองลงมาไดแก ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา อยูในระดับมาก (x̅ = 3.65) ซึ่ง
สอดคลองกับ พรรณทิวา วรรณพฤกษ (2553) ไดกลาวไววา การมีความสัมพันธอันดีกับผูบังคับบัญชานอกจากจะสงผลดี
ตอประสิทธิภาพการทํางานแลว ยังเปนผลใหเกิดการสงเสริมสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาใหมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การ
งาน และนอยที่สุดคือ ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ อยูในระดับปานกลาง (x̅ = 3.28) ซึ่งสอดคลองกับ โศรตรีย จุฑา
นนท (2546) ไดกลาวไววา หากพนักงานไดรับคาตอบแทนดวยความเหมาะสมและเปนธรรมจะสงผลตอประสิทธิภาพใน
การทํางานและทําใหมีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ในขณะเดียวกันหากพนักงานรูสึกวารายได
และสวัสดิการที่เขาไดรับไมเพียงพอ หรือไมสะทอนความจริงระหวางรายไดกับปริมาณงาน ความสามารถ และความ
ทุมเทในการปฏิบัติงาน ยอมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตของพนักงาน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาและความอนุเคราะหจาก ดร.บังอร สวัสดิ์สุข
อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ผูซึ่งกรุณาใหความรู คําแนะนํา และคําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไข
กระทั่งทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ผูศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ พนักงานธนาคารเพื่อการการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดพะเยา ทุกทาน ทีไ่ ดเสียสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถาม และใหขอคิดเห็นในศึกษาครั้งนี้
ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกทาน ที่คอยใหคําปรึกษา
ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเปนอยางดี ตลอดจนคณาจารยทุกทานที่ไดถายทอด
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ความรูและมวลประสบการณอันทรงคุณคา ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคน ทีค่ อยใหกําลังใจ คอยใหความชวยเหลือ และคอย
ใหคําปรึกษาในการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ จนแลวเสร็จสมบูรณ
ขอขอบคุณครอบครัวที่ใหกําลังใจตลอดระยะเวลาการศึกษาและคอยกระตุนใหมีความมุงมั่นและตั้งใจใหสําเร็จ
ประโยชนคุณคาและความดีของการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ หากบังเกิดตอการศึกษาและสังคม ดวยประการใด ๆ
ผูศึกษาขอมอบคุณความดีเหลานี้ เปนเครื่องหมายที่แสดงถึงความรักความเคารพและตอบแทนพระคุณ บิดา มารดา ครู
อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน
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บทคัดยอ
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอราคาที่ดินในชวงป พ.ศ. 25362557 และแนวโนมราคาที่ดินในชวงป พ.ศ. 2558-2562 บริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยใชแนวคิดและทฤษฎี คือ
ความหมายของที่ดินในเชิงเศรษฐศาสตร ทฤษฎีอุปสงคและอุปทานของที่ดิน ทฤษฎีและแบบจําลองเกี่ยวกับที่ดินในเขตเมือง
ระเบียบวิธีการศึกษา ใชวิธีการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ของหนวยงานตาง ๆ มีการวิเคราะหขอมูลเชิง
พรรณนา (descriptive) เปนการวิเคราะหขอเท็จที่ดินตามสภาพพื้นที่ และการวิเคราะหเชิงปริมาณ (quantitative) โดยนํา
ขอมูลที่รวบรวมมาทําการวิเคราะหถึงความสําคัญ และอิทธิพลของปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอราคาที่ดิน ดวยการวิเคราะหหา
ความสัมพันธของตัวแปรดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square-OLS) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Eviews
แบงพื้นที่การศึกษาออกเปนสามบริเวณ คือ 1) ที่ดินทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (สายกรุงเทพฯ-แมสาย) ระยะไมเกิน 40
เมตร, 2) ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะไมเกิน 40 เมตร และ 3) ที่ดินหนวยนอกเหนือ (ที่ดินตาบอด)
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาที่ดินบริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (สายกรุงเทพฯ- แมสาย)
คือ ราคาที่ดินติดทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (สายกรุงเทพฯ- แมสาย) ของปที่ผาน เนื่องจากมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาที่ดินติดถนน ซอย ทาง คือ ราคาที่ดินติด ถนน ซอย ทาง ของปที่ผาน และการปรับราคา
ที่ดินของสํานักประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ เนื่องจากมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอราคาที่ดินหนวยนอกเหนือ คือ ราคาที่ดินหนวยนอกเหนือของปที่ผานมา เนื่องจากมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาแนวโนมราคาที่ดินบริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในชวงป พ.ศ.
2558-2562 ราคาที่ดินติดทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (สายกรุงเทพฯ -แมสาย) ในป พ.ศ. 2558 มีราคาที่ดินลดลงรอยละ
42.80 แลวจึงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในป พ.ศ. 2559-2562 เฉลี่ยรอยละ 4.92 ตอป สวนที่ดินติดถนน ซอย ทาง ในป พ.ศ. 2558
1
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มีราคาที่ดินลดลงรอยละ 29.63 แลวจึงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในป พ.ศ. 2559-2562 เฉลี่ยรอยละ 4.36 ตอป สวนที่ดินหนวย
นอกเหนือ (ที่ดินตาบอด) ในป พ.ศ. 2558 มีราคาที่ดินลดลงรอยละ 31.00 แลวจึงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในป พ.ศ. 2559-2562
เฉลี่ยรอยละ 3.32 ตอป
คําสําคัญ : ปจจัยที่มีผลผลกระทบตอราคาที่ดิน แนวโนมราคาที่ดิน

Abstract
In this study aims to analyze the economic factors that affect the price of the land during the year 25352557 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 อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ทั้งหมด 131 ตารางกิโลเมตร (เทศบาลตําบลแมกา, 2557)
ลักษณะเดน คือ เปนตําบลหนาดานกอนเขาสูตัวจังหวัดพะเยา ทอดตัวในแนวทิศเหนือ-ใต ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1
(สายกรุงเทพฯ-แมสาย) ในป พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยนเรศวรไดจัดทําโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาสูจังหวัด
พะเยาขึ้น ใหกอตั้งเปนวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 และในวันที่ 12 กรกฎาคม
พ.ศ. 2553 มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา นับตั้งแตกอตั้งมหาวิทยาลัยพื้นที่ดานหนามหาวิทยาลัยไดรับ
การพัฒนาขึ้นเปนลําดับ ตามการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น มีการพัฒนาสภาพการใชประโยชนในที่ดินเปลี่ยนแปลงไป
อยางเห็นไดชัด คือ จากการใชประโยชนเปนที่เกษตรกรรม ที่อยูอาศัยสลับกับที่วางเปลาไปเปนการใชประโยชนในเชิงพาณิชย
และที่อยูอาศัยหนาแนน เนื่องจากอุปสงคของที่ดินมีขอบขายเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความตองการที่ดินที่เพิ่มขึ้น และ
มีความสามารถในการจัดสรรที่ดินสนองความตองการนั้น ๆ เนื่องจากที่ดินเปนทรัพยากรที่สําคัญในดานปจจัยการดํารงชีพ
ของมนุษย (ไกรสร คือประโดม, 2542) และเปนแหลงสนองความตองการในการบริโภคของมนุษยแทบทุกดาน จนทําให
ราคาที่ดินในบริเวณดังกลาวเพิ่มสูงขึ้นมาก ประกอบกับพื้นที่บริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยามีขอจํากัดดานเอกสารสิทธิ์
ที่ดิน เชน โฉนดที่ดิน, นส3.ก และ นส3 มีจํานวนนอยมาก สวนทางกับความตองการใชที่ดินในพื้นที่ จากสถิติการดําเนินการ
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยในตําบลแมกา 201 ครั้ง คิดเปนรอยละ 53.36 ของอําเภอเมืองพะเยา (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2557)
จากรายงานสรุปการประเมินราคาที่ดินรอบบัญชีป พ.ศ. 2555-2558 ของกรมธนารักษ พบวา ราคาที่ดินบริเวณ
หนามหาวิทยาลัยพะเยาปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 200-809.09 เมื่อเทียบกับราคาประเมินที่ดินในรอบบัญชี พ.ศ. 25512554 (สํานักงานธนารักษพื้นที่พะเยา, 2554) ปญหาราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นเปนปญหาที่สําคัญ เนื่องจากราคาที่ดิน
เปรียบเสมือนเครื่องวัดและประเมินมูลคาที่ดิน เปนตนทุนในการดําเนินธุรกิจ ถาหากราคาที่ดินไมสะทอนราคาที่แทจริงได
ยอมไมสามารถทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจดําเนินไปไดอยางสมเหตุสมผล เชน ราคาที่ดินสูงเกินไปทําใหยากตอการ
พัฒ นาที่ดิน ทํา ใหไ มส ามารถนํา มาใชใ หเกิด ประโยชนสูง สุด ในทางเศรษฐกิจ ได เพราะนอกจากผูป ระกอบการจะ
ประสบปญหาการใชเงินทุนจํานวนมากในการจัดหาที่ดินแลวยังตองเผชิญปญหาการตลาดในชวงเศรษฐกิจชะลอตัว
นัก ลงทุน อาจประสบปญ หาการประกอบการที่ไ มคุม ทุน หรือ ใชร ะยะเวลาคืน ทุน นานมากจนอาจตัด สิน ใจลม เลิก
โครงการได
การศึกษาครั้งนี้จึงไดพยายามที่จะวิเคราะหถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอราคาที่ดิน และแนวโนมของราคาที่ดิน
ในอนาคต บริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยาที่มีอัตราการขยายตัวของที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมสูง ซึ่งสามารถใชเปนแนวทาง
และเครื่องมือประกอบการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาที่ดินบริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. เพื่อวิเคราะหแนวโนมราคาที่ดินบริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สมมติฐานของการศึกษา
ในการศึกษาจะวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอราคาที่ดินบริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ในชวงป พ.ศ. 2536-2557 และแนวโนมในอนาคตอีก 5 ป ขางหนา พ.ศ. 2558-2562 ปจจัยที่สําคัญที่คาดวาจะมีผลกระทบ
ตอราคาที่ดินในบริเวณที่ศึกษาคือ
1. รายไดเฉลี่ยตอบุคคลของจังหวัดพะเยา (per capita gross regional product at market price) โดยมีสมมติฐานวา
รายไดเฉลี่ยตอบุคคล (Yt) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาที่ดิน
2. จํานวนประชากร โดยมีสมมติฐานวาจํานวนประชากร (POPt) ในเขตเทศบาลตํา บลแมก า จัง หวัด พะเยา
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาที่ดิน
3. อัตราดอกเบี้ยเงินกูขั้นต่ําแบบมีระยะเวลา Minimum Loan Rate หรือ MLR โดยมีสมมติฐานวาอัตราดอกเบี้ย
เงินกูขั้นต่ําแบบมีระยะเวลา (MLRt) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับราคาที่ดิน
4. ราคาที่ดินในปที่ผานมา หรือ Pt-1 (บาทตอตารางวา) สามารถเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลกระทบตอราคาที่ดิน
ในปถัดมาได โดยมีสมมติฐานวา ราคาที่ดินในปที่ผานมามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาที่ดิน
5. ตัวแปรหุนที่แสดงถึงผลกระทบของการปรับราคาที่ดินของสํานักประเมินราคาทรัพยสิน ณ ปที่ t (Dt) โดยมี
สมมติฐานวา ตัวแปรหุนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาที่ดิน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาที่ดิน บริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา ในป พ.ศ. 2536-2557 และ
วิเคราะหแนวโนมราคาในอนาคตอีก 5 ป คือ ป พ.ศ. 2558-2562 การศึกษานี้จะทําการศึกษาเฉพาะที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์
โดยแบงบริเวณที่ศึกษาแบงออกเปน 3 สวน คือ
- ที่ดินติดทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (สายกรุงเทพฯ-แมสาย) ระยะ 40 เมตร
- ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ 40 เมตร
- ที่ดินนอกเหนือ หรือที่ดินตาบอด
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน คือ
1. การรวบรวมขอมูล ขอมูลที่นํามาศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ของหนวยงานตาง ๆ คือ ขอมูล
ราคาที่ดินและการปรับราคาประเมินที่ดินจากสํานักงานธนารักษพื้นที่พะเยา จากสํานักประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ
กระทรวงการคลัง ขอมูลรายไดเฉลี่ยตอบุคคลของจังหวัดพะเยา จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ ขอมูลจํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จากสํานักงานกลางทะเบียนราษฎร
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ขอมูลอัตราดอกเบี้ยเงินกูขั้นต่ําแบบมีระยะเวลา (MLR) จากธนาคารแหงประเทศไทย
2. การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
2.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis) เปนการวิเคราะหสภาพทั่วไป และราคาที่ดินบริเวณ
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระหวางป พ.ศ. 2536-2557 การหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดิน โดยใชขอมูลจากการ
กําหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินของสํานักประเมินราคาทรัพยสิน กรมธนารักษ มาหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา
ที่ดินที่เพิ่มขึ้นในแตละชวงปจากป พ.ศ. 2536-2558 ดังนี้
% การเปลี่ยนแปลงของ = ราคาประเมินที่ดินป (t) - ราคาประเมินที่ดินป (t-1) x 100
ราคาประเมินที่ดิน
ราคาประเมินที่ดินป (t-1)
2.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (quantitative analysis) เปนการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาที่ดินโดยนํา
ขอมูลที่รวบรวมมาทําการวิเคราะหประกอบทฤษฎี และแบบจําลองที่เกี่ยวของเพื่ออธิบายถึงความสําคัญ และอิทธิพลของ
ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอราคาที่ดินซึ่งทําการวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least
Square-OLS) โดยโปรแกรมสําเร็จรูป Eviews ระหวางป พ.ศ. 2536-2557 โดยมีสมการที่ใชในการศึกษานี้ คือ
Pt = α0 + α1Yt + α2 POPt + α3MLRt + α4Pt-1 + α5Dt
โดยกําหนดให
Pt = ราคาที่ดิน ณ ปที่ t (บาทตอตารางวา)
Yt = รายไดเฉลี่ยตอบุคคลของจังหวัดพะเยา ณ ปที่ t (บาทตอป)
POPt = จํานวนประชากร ปที่ t (คนตอป)
MLRt = อัตราดอกเบี้ยเงินกูขั้นต่ําแบบมีระยะเวลา ณ ปที่ t (รอยละ)
Pt-1 = ระดับราคาที่ดิน ณ ปที่ t-1 (บาทตอตารางวา)

1555

Dt

= ตัวแปรหุนที่แสดงถึงผลกระทบของการปรับราคาที่ดินของสํานักงานประเมินราคาทรัพยสิน
ณ ปที่ t
D0 = 0 คือ ปที่ไมมีการปรับราคาที่ดิน
D1 = 1 คือ ปที่มีการปรับราคาที่ดิน
α0 = คาคงที่
คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ = α1, α2, α3, α4, α5
การศึกษาแนวโนมราคาที่ดินในอนาคตโดยนําขอมูลที่รวบรวมมาทําการวิเคราะหประกอบทฤษฎี และ
แบบจําลองที่เกี่ยวของเพื่ออธิบายแนวโนมการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในอนาคตอีก 5 ป คือ ป พ.ศ. 2558-2562 แบบจําลอง
เชิงเสนตรง
Pt = a + bT
โดยกําหนดให
Pt = ราคาที่ดิน
a
= คาคงที่
b
= คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ
t
= เวลา โดยที่ t = 1, 2,..., n

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาที่ดินบริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยใชวิธีการวิเคราะห
การถดถอย (Regression analysis) ศึกษาตัวแปร/ปจจัยที่มีอิทธิพลตอราคาที่ดิน (Pt) เฉพาะที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ตั้งแต
ทางเขาอางเก็บน้ําแมต๋ําถึงหนวยปองกันรักษาปาที่ พย.3 (แมกา) เทศบาลตําบลแมกา อําเภอเมืองพะเยา ตั้งแตป พ.ศ.
2536-2557 (จํานวน 22 ขอมูล) ไดผลการศึกษาดังนี้
ที่ดินติดทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (สายกรุงเทพฯ-แมสาย) ระยะไมเกิน 40 เมตร ไดสมการพยากรณดังนี้
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: คาในวงเล็บคือคา t statistic สัมประสิทธิ์ตัวแปรอิสระ
***นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นสูงกวารอยละ 95
จากผลการทดสอบการประมาณคาสมการสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปร (R square) กับระดับ
ราคาที่ดินได 0.78 และมีคาสัมประสิทธิการตัดสินใจเทากับ 0.71 หรือเทากับ 71% โดยที่มีคา F statistic เทากับ 11.29
โดยมีผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติคาสัมประสิทธิของรายไดเฉลี่ยตอบุคคลของจังหวัดพะเยา ผลปรากฏวามีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกันกับระดับราคาที่ดินติดทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวแสดงใหเห็นวาเมื่อ
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รายไดเฉลี่ยตอบุคคลของจังหวัดพะเยาเพิ่มขึ้น 1 บาท ทําใหราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเทากับ 0.036 บาท, จํานวนประชากร
มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับระดับราคาที่ดินในบริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวาเมื่อจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น 1 คน จะมีผลทําใหระดับราคาที่ดินเปลี่ยนแปลงลดลงเทากับ 0.038 บาท,
อัตราดอกเบี้ยเงินกูขั้นต่ําแบบมีระยะเวลามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระดับราคาที่ดินในบริเวณทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 1 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวาเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกูขั้นต่ําแบบมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะมีผลทําใหระดับราคาที่ดินในบริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเทากับ
77.74 บาท, ระดับราคาประเมินที่ดินของปที่ผานมามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระดับราคาที่ดินในบริเวณทางหลวง
แผนดินหมายเลข 1 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวโดยมีระดับความเชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 95 แสดงใหเห็นวาเมื่อระดับ
ราคาที่ดินของปที่ผานมาเพิ่มขึ้น 1 บาท จะมีผลทําใหระดับราคาที่ดิน เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเทากับ 0.83 บาท และตัวแปรหุน
ทางดานการปรับราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระดับราคาที่ดินในบริเวณทางหลวง
แผนดินหมายเลข 1 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวาเมื่อมีการปรับราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ เพิ่มขึ้น
1 บาท จะมีผลทําใหระดับราคาที่ดินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเทากับ 796.09 บาท
ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะไมเกิน 40 เมตร ไดสมการพยากรณดังนี้
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: คาในวงเล็บคือคา t statistic สัมประสิทธิ์ตัวแปรอิสระ
***นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นสูงกวารอยละ 95
จากผลการทดสอบการประมาณคา สมการสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรกับระดับราคาที่ดินได
0.82 และมีคาสัมประสิทธิการตัดสินใจเทากับ 0.76 หรือเทากับ 76% โดยที่มีคา F statistic เทากับ 14.73 โดยมีผล
การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติคาสัมประสิทธิของรายไดเฉลี่ยตอบุคคลของจังหวัดพะเยา ผลปรากฏวา มีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกันกับระดับราคาที่ดินติดถนน ซอย ทาง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวแสดงใหเห็นวาเมื่อรายไดเฉลี่ยตอ
บุคคลของจังหวัดพะเยาเพิ่มขึ้น 1 บาท ทําใหราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเทากับ 0.007 บาท, จํานวนประชากรมีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขามกับระดับราคาที่ดินติดถนน ซอย ทาง ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวาเมื่อจํานวนประชากร
เพิ่มขึ้น 1 คน จะมีผลทําใหระดับราคาที่ดินเปลี่ยนแปลงลดลงเทากับ 0.005 บาท, อัตราดอกเบี้ยเงินกูขั้นต่ําแบบมีระยะเวลา
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระดับราคาที่ดินติดถนน ซอย ทาง ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวา
เมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกูขั้นต่ําแบบมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 1 บาท จะมีผลทําใหระดับราคาที่ดินติดถนน ซอย ทาง
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเทากับ 9.92 บาท, ระดับราคาประเมินที่ดินของปที่ผานมามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
กับระดับราคาที่ดินติดถนน ซอย ทาง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวโดยมีระดับความเชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 95 แสดงให
เห็นวาเมื่อระดับราคาที่ดินของปที่ผานมาเพิ่มขึ้น 1 บาท จะมีผลทําใหระดับราคาที่ดิน เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเทากับ 0.84 บาท
และตัวแปรหุนทางดานการปรับราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระดับราคาที่ดิน
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ติดถนน ซอย ทาง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวโดยมีระดับความเชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 95 แสดงใหเห็นวาเมื่อมีการปรับ
ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ เพิ่มขึ้น 1 บาท จะมีผลทําใหระดับราคาที่ดินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเทากับ 210.81 บาท
ที่ดินนอกเหนือ (ที่ดินตาบอด) ไดสมการพยากรณดังนี้
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 สัมประสิทธิ์ตัวแปรอิสระ
***นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นสูงกวารอยละ 95
จากผลการทดสอบการประมาณคาสมการสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรกับระดับราคาที่ดินได
0.77 และมีคาสัมประสิทธิการตัดสินใจเทากับ 0.69 หรือเทากับ 69% โดยที่มีคา F statistic เทากับ 10.49 โดยมีผลการ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติคาสัมประสิทธิของรายไดเฉลี่ยตอบุคคลของจังหวัดพะเยา ผลปรากฏวา มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับระดับราคาที่ดินนอกเหนือ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวแสดงใหเห็นวาเมื่อรายไดเฉลี่ยตอบุคคลของจังหวัด
พะเยา เพิ่มขึ้น 1 บาท ทําใหราคาที่ดินเพิ่มขึ้นเทากับ 0.002 บาท, จํานวนประชากรมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ
ระดับราคาที่ดินนอกเหนือ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวาเมื่อจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น 1 คน จะมีผลทําให
ระดับราคาที่ดินเปลี่ยนแปลงลดลงเทากับ 0.001 บาท, อัตราดอกเบี้ยเงินกูขั้นต่ําแบบมีระยะเวลามีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับระดับราคาที่ดินนอกเหนือ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวาเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกูขั้นต่ําแบบ
มีระยะเวลาเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 1 บาท จะมีผลทําใหระดับราคาที่ดินนอกเหนือ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเทากับ
3.04 บาท, ระดับราคาประเมินที่ดินของปที่ผานมามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระดับราคาที่ดินนอกเหนือ ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไวโดยมีระดับความเชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 95 แสดงใหเห็นวาเมื่อระดับราคาที่ดินของปที่ผานมาเพิ่มขึ้น
1 บาท จะมีผลทําใหระดับราคาที่ดิน เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเทากับ 0.82 บาท และตัวแปรหุนทางดานการปรับราคาประเมิน
ที่ดินของกรมธนารักษมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระดับราคาที่ดินนอกเหนือ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
แสดงใหเห็นวาเมื่อมีการปรับราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ เพิ่มขึ้น 1 บาท จะมีผลทําใหระดับราคาที่ดินเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นเทากับ 33.03 บาท
2. วิเคราะหแนวโนมราคาที่ดินบริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา การพยากรณโดยใชแบบจําลองเชิงเสนตรง ของ
ที่ดินทั้ง 3 บริเวณดังกลาว ตั้งแตป พ.ศ. 2558-2562 ไดผลการศึกษาดังนี้
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ตารางแสดงผลการพยากรณแนวโนมราคาที่ดนิ บริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแตป พ.ศ. 2558-2562

2.1 ผลการพยากรณแนวโนมราคาที่ดินบริเวณที่ 1 ที่ดินติดทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (สายกรุงเทพฯ-แมสาย)
ในระยะ 40 เมตร จากขอมูลราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินของกรมธนารักษ ในป พ.ศ. 2557 มีราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินที่
ระดับราคา 5,000 บาทตอตารางวา และจากการพยากรณแนวโนมราคาที่ดินในป พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงของราคา
ที่ดินลดลงจากป พ.ศ. 2557 เทากับ 2,850 ลดลงคิดเปนรอยละ 42.80 จากนั้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง โดยเพิ่มขึ้น
จากราคา 3,012 บาทตอตารางวา ในป พ.ศ. 2559 เปน 3,466 บาทตอตารางวา ในป พ.ศ. 2562 หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ
4.92
2.2 ผลการพยากรณแนวโนมราคาที่ดินบริเวณที่ 2 ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ในระยะ 40 เมตร จากขอมูลราคา
ประเมินทุนทรัพยที่ดินของกรมธนารักษ ในป พ.ศ. 2557 มีราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินที่ระดับราคา 1,350 บาทตอตารางวา
และจากการพยากรณแนวโนมราคาที่ดินในป พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินลดลงจากป พ.ศ. 2557 เทากับ
300 ลดลงคิดเปนรอยละ 29.63 จากนั้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง โดยเพิ่มขึ้นจากราคา 994 บาทตอตารางวา ในป
พ.ศ. 2559 เปน 1,127 บาทตอตารางวา ในป พ.ศ. 2562 หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 4.36
2.3 ผลการพยากรณแนวโนมราคาที่ดินบริเวณที่ 3 ที่ดินหนวยนอกเหนือ หรือที่ดินตาบอด จากขอมูลราคา
ประเมินทุนทรัพยที่ดินของกรมธนารักษ ในป พ.ศ. 2557 มีราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินที่ระดับราคา 300 บาทตอตารางวา
และจากการพยากรณแนวโนมราคาที่ดิน ในป พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินลดลงจากป พ.ศ. 2557 เทากับ
207 ลดลงคิดเปนรอยละ 31 จากนั้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง โดยเพิ่มขึ้นจากราคา 214 บาทตอตารางวา ในป พ.ศ.
2559 เปน 236 บาทตอตารางวา ในป พ.ศ. 2562 หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 3.33
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อภิปรายผลการศึกษา
1. จากผลการศึกษาราคาที่ดินบริเวณที่ 1 ที่ดินติดทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (สายกรุงเทพฯ-แมสาย, ราคาที่ดิน
บริเวณที่ 2 ที่ดินติดถนน ซอย ทาง และราคาที่ดินบริเวณที่ 3 ที่ดินนอกเหนือ (ที่ตาบอด) ซึ่งสอดคลองกับงานสารนิพนธ
ของไพศาล แกวสุกใส (2552), การศึกษาอิสระของ ศลิษา กาญจนสถิตย (2556) ที่พบวาระดับราคาที่ดินในปที่ผานมา,
ตัวแปรหุน dummy ของการปรับราคาที่ดินของกรมธนารักษและรายไดเฉลี่ยตอบุคคลเพิ่มขึ้น มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
ราคาที่ดินเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับแบบจําลองที่สําคัญ
เกี่ยวกับที่ดินในเขตเมือง The Concepts of Sherman I. ของ Maisel ซึ่งไดแสดงใหเห็นวาปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาที่ดิน
ในเขตเมืองอยูหลายปจจัยดวยกัน คือ (Darin-Drabkin, 1977) รายไดสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นในรายไดที่แทจริงของประชาชน
(real income) แสดงใหเห็นถึงกําลังซื้อของประชาชนที่มีตอสินคาและบริการ รวมทั้งที่ดินที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ที่ดินมีปริมาณ
คงที่แตความตองการที่ดินมีเพิ่มสูงขึ้นจึงสงผลใหที่ดินมีราคาเพิ่มสูงขึ้นดวย
สวนจํานวนประชากรในตําบลแมกา (POPt) และอัตราดอกเบี้ยเงินกูขั้นต่ําแบบมีระยะเวลา (MLRt) มีอิทธิพลตอ
การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน และเปนไปในทิศทางตรงกันขามกับสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ถาจํานวนประชากรในอําเภอ
เมืองเพิ่มขึ้น 1 คน จะทําใหระดับราคาที่ดินเปลี่ยนแปลงลดลง และเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกูเพิ่มขึ้น 1 บาท จะทําใหระดับราคา
ที่ดิน ซึ่งไมสอดคลองกับงานสารนิพนธของ ไพศาล แกวสุกใส. (2552), การศึกษาอิสระของ ศลิษา กาญจนสถิต (2556)
ที่พบวาจํานวนประชากรในอําเภอเมือง (POPt) มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ถาจํานวนประชากรในอําเภอเมืองเพิ่มขึ้น 1 คน จะทําใหราคาที่ดินเพิ่มขึ้น และอัตราดอกเบี้ย
เงินกูขั้นต่ําแบบมีระยะเวลา (MLRt) มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว กลาวคือ เมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกูลดลง 1 บาท จะทําใหราคาที่ดินเพิ่มขึ้น และไมสอดคลองกับแบบจําลองที่สําคัญ
เกี่ยวกับที่ดินในเขตเมือง The Concepts of Sherman I. ของ Maisel ที่กลาวไววาการเพิ่มขึ้นของประชากร กลาวคือ การพัฒนา
เมืองกอใหเกิดการขยายตัวของเมือง ไปยังชานเมืองเพิ่มขึ้น ทําใหผูที่อาศัยอยูในชานเมืองตองเสียคาใชจายในการเดินทางสูง
เพราะอยูหางไกลจากตัวเมือง ซึ่งเปนศูนยรวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ สถานที่ทํางาน สถานบันเทิง และสถานศึกษา
คาใชจายในการเดินทางที่เพิ่มขึ้นทําใหราคาที่ดินในเมืองเพิ่มขึ้น ผูศึกษาไดพบปญหาหรือขอสังเกตระหวางการเก็บขอมูล
วาในการปรับราคาประเมินไมไดเปนไปตามสภาวะเศรษฐกิจที่แทจริง เนื่องมาจากขอจํากัดในหลาย ๆ ดานของหนวยงานที่
รับผิดชอบ เชน การโอนยายหนวยงาน การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานจากสวนกลางมาสูภูมิภาค เปนตน
2. วิเคราะหแนวโนมราคาที่ดินบริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา การพยากรณโดยใชแบบจําลองเชิงเสนตรง ของ
ที่ดินทั้ง 3 บริเวณดังกลาว ตั้งแตป พ.ศ. 2558-2562 ไดผลการศึกษาการพยากรณแนวโนมราคาที่ดินบริเวณที่ 1 ที่ดิน
ติดทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (สายกรุงเทพฯ-แมสาย) ที่ดินติดถนน ซอย ทาง และที่ดินหนวยนอกเหนือ หรือที่ดินตาบอด
จากการพยากรณแนวโนมราคาที่ดิน ในป พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินลดลง จากนั้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ในป พ.ศ. 2559 ถึงป พ.ศ. 2562 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาอิสระของ ศลิษา กาญจนสถิตย (2556) ที่ไดผลการศึกษา
เชนเดียวกัน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน
ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา วิธีการประเมินราคาที่ดินของหนวยงานภาครัฐเปนการประเมินราคาแบบจํานวนมาก
แปลงการปรับราคาประเมินที่ดินแตละครั้งมีผลตอทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป
ดังนั้นเพื่อใหการกําหนดราคาประเมินมีมาตรฐาน จึงควรพัฒนาเจาหนาที่ดานการประเมินราคาทรัพยสินของหนวยงาน
ภาครัฐใหมีความสามารถมากยิ่งขึ้นและสงเสริมการศึกษาดานการประเมินราคาในระดับอุดมศึกษาตอไป
ในการศึกษาพบวา บางตัวแปรมีนัยสําคัญทางสถิติแตกตางกัน อาจมีผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ การที่หนวยงาน
ใดจะนําไปใชงานอาจตองดูปจจัยและแนวโนมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ประกอบดวย ซึ่งอาจใชไดเฉพาะชวงเวลานั้น ๆ และยังมี
ขอจํากัดมากในดานปจจัยหรือตัวแปรอิสระที่นํามาศึกษา เนื่องจากศึกษาเพียงพื้นที่เพียงตําบลเดียว อาจจะมีขอมูล
ไมเพียงพอครบถวนได ดังนั้น ผลที่ไดจากการศึกษาอิสระนี้จึงอาจจะไมเปนตัวแทนที่ดี จึงควรที่จะไดมีการศึกษาเพิ่มเติมอีก
หากมีขอมูลที่เพียงพอ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ในการศึกษาครั้งตอไปผูที่จะศึกษาเพิ่มเติม สามารถนําปจจัยอื่นมาศึกษาและทําการศึกษาในบริเวณอื่นที่มี
การพัฒนาและมีขอบเขตกวางกวาการศึกษาในครั้งนี้ การเพิ่มปจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากปจจัยที่นํามาศึกษาในครั้งนี้ เชน
อัตราเงินเฟอ จํานวนสถานประกอบการ มูลคาผลิตภัณฑเฉลี่ยตอคน (GPP) ปจจัยดานทําเลที่ตั้ง เปนตน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสิ่งสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดและศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค
ในเขตอํ าเภอเมื อง จั งหวั ดเชี ยงใหม เพื่ อให ผู ประกอบการสามารถนํ าผลที่ ได จากการศึ กษา ไปใช กํ าหนดกลยุ ทธ ใ ห
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชกลุมตัวอยางคือผูที่เยี่ยมชมหรือสนใจซื้อบาน
จัดสรรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนจํานวน 407 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม แลวนํามาการ
แจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช t-Test และ F-Test
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยทุกดานมีระดับความสําคัญมากที่สุด โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพ (x̅=4.52, S.D.=0.30) มีสภาพแวดลอมดี ไมมีปญหาน้ําทวมและเดินทางไดสะดวก ปจจัยดานผลิตภัณฑ
(x̅=4.50, S.D.=0.22) เกี่ยวกับวัสดุที่ใช คุณภาพการกอสราง ชื่อเสียง รูปแบบ ความสวยงามของโครงการ ปจจัยดาน
กระบวนการ (x̅=4.47, S.D.=0.33) มีที่จอดรถเพียงพอ สะดวกตอการเขาออก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (x̅=4.44,
S.D.=0.32) ในเรื่องการจัดหาสถานบันทางการเงินหรือคืนเงินจอง กรณีขอสินเชื่อไมผาน 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 ภาษีและคาธรรมเนียมการโอนที่ลดลง
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1

นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
Graduate 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 : pepsi_fiver@hotmail.com
2

1563

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
บานเปนหนึ่งในปจจัยสี่ท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษยทุกคน เนื่องจากมนุษยมีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมีที่พักอาศัยที่เหมาะสมเพื่อดํารงชีวิต การพัฒนาที่อยูอาศัยของมนุษยเกิดจากปจจัยตาง ๆ หลายประการ ไดแก
สภาพแวดลอมของภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ วัสดุที่ใชในการกอสราง เทคโนโลยี ระเบียนหรือวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งเห็น
ไดวา หากสังคมมีการพัฒนามากขึ้นเทาใด ที่อยูอาศัยก็จะมีการพัฒนาควบคูไปดวย จนเกิดเปนรูปแบบของที่อยูอาศัย
หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อยูอาศัยเริ่มจากการซื้อขายที่ดินและการรับจางกอสรางบานเปน
หลัง ๆ จากนั้นคอย ๆ มีการรับเหมาสรางบานในรูปแบบของสินคาหรือที่เรียกกันวา หมูบานจัดสรร คือมีการสรางบาน
แบบเดียวกันในพื้นที่ติด ๆ กันเปนจํานวนมาก และกาวไปสูการพัฒนาที่อยูอาศัยหลากหลายรูปแบบและไดมีการพัฒนา
กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทีอ่ ยูอาศัยเพื่อตอบสนองความตองการ เพื่อใหเกิดการคาที่เปนธรรมกันทั้งสองฝายโดยการ
ปองกันการถูกเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน นอกจากนี้กฎหมายที่อยูอาศัยตาง ๆ ยังสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ที่อยูอาศัยอีกดวย
การเลือกที่อยูอาศัยไมวาจะในรูปแบบใดก็ตาม ผูซื้อไมไดซื้อเพียงแตตัวบานเทานั้น แตจะตองคํานึงถึงความพอใจ
การอยูอาศัยรวมกันดวย ซึ่งความพอใจที่กลาวถึง คือ อรรถประโยชนที่ผูซื้อจะไดรับตามขนาดของบาน ความสะดวกสบาย
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เพื่อนบาน รวมถึงสิ่งแวดลอมอื่นใดที่ผูซื้อตองการเพื่อความสุขในการอยูอาศัยและใชชีวิตรวมกับครอบครัวลักษณะของ
ครอบครัวคนไทยสวนใหญแลวมักจะมีบานเปนของตนเอง ซึ่งอาจจะเปนการซื้อบานจัดสรร คอนโดมิเนียม แฟลตหรือการ
กอสรางบานบนที่ดินของตนเองมากกวาการเชาบาน ทั้งนี้การซื้อบานเปนของตนเองจะกอใหเกิดประโยชนตอผูซื้อ คือ
การไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในกรณีของการซื้อบานแบบผอนสง ความมั่นคงในถิ่นที่อยู และการไดรับ
ความยอมรับทางสังคม และความภูมิใจในการไดเปนเจาของ แตการซื้อบานก็มีผลเสียเชนกัน คือ ตองใชเงินลงทุนเปน
จํานวนมาก ทั้งเรื่องของเงินดาวน คาบํารุงรักษา และความยากลําบากในการยายที่อยู ดังนั้นการซื้อบานจึงเปนเรื่องที่สําคัญ
และมีองคประกอบหลายอยางที่เปนปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ ซึ่งไดแก ทําเลที่ตั้งของบาน คือ เสนทางในการเดิน
ทางเขาสูตัวเมือง ความใกลบริการสาธารณะ เชน โรงพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทย ซุปเปอรมาเก็ต ธนาคาร
ความไกลจากมลพิษรวมถึงไมเปนพื้นที่ที่มักเกิดปญหาน้ําทวมอยูประจํา มีบริการงานบริหารสวนกลาง เชน ระบบรักษา
ความปลอดภัย การดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่สวนรวม การจัดเก็บขยะ มีสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานอื่น ๆ ไดแก
สระวายน้ํา สวนหรือสนามเด็กเลน คุณภาพของวัสดุกอสราง และความเหมาะสมของราคาบานกับขนาดของที่ดิน
ในปจจุบันนี้จังหวัดเชียงใหม เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ ทําใหที่
ผานมามีประชาชนยายเขามาอาศัยอยูเปนจํานวนมาก สงผลใหความตองการทางดานอสังหาริมทรัพยในจังหวัดเชียงใหม
พุงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตโดยสภาพทั่วไปแลวที่อยูอาศัยในเมืองเชียงใหม มีอยูคอนขางจํากัดรวมทั้งมีขอกําหนดกฎหมาย
ควบคุมการกอสรางอาการสูงบริเวณเขตเมืองและการกอสรางอาคารพื้นที่อยูติดกับบริเวณวัด เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม
รูปแบบและสถาปตยกรรมของเมืองเชียงใหม สงผลทําใหที่ดินในบริเวณตัวเมืองที่มีอยูอยางจํากัดและมีราคาแพง จึงเหมาะ
สําหรับเปนแหลงของการประกอบธุรกิจมากกวาที่อยูอาศัย ดังนั้นในปจจุบันผูบริโภคสวนใหญจึงหันไปใหความสนใจกับ
โครงการหมูบานจัดสรรที่อยูบริเวณรอบ ๆ ตัวเมืองเชียงใหมและที่อยูอาศัยประเภทบานจัดสรร มีแนวโนมวาจะไดรับ
ความนิยมจากประชาชนสูงกวาที่อยูอาศัยประเภทอื่น ๆ บานจัดสรรและอาคารชุดในจังหวัดเชียงใหมมีทิศทางเติบโตตอเนื่อง
ตามความตองการที่อยูอาศัย ราคาบานเดี่ยวมีแนวโนมสูงขึ้นตามราคาวัสดุกอสรางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยโครงการสวนใหญ
สามารถจําหนายไดตามเปาหมายดวยศักยภาพของเมืองเชียงใหมและสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการประกอบธุรกิจ
ทําใหชาวไทยและชาวตางชาติที่เกษียณอายุแลวตองการเขามาพํานักอาศัยหรือประกอบธุรกิจมากขึ้น
จากขอมูลที่กลาวมาจะเห็นไดวาหมูบานจัดสรรเปนอีกทางเลือกหนึ่งของผูบริโภคที่กําลังมองหาที่อยูอาศัยในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบันรวมถึงอัตราการเติบโตของประชากรในจังหวัดเชียงใหม
ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจในที่ทศวรรษที่ผานมาทําใหเกิดการพัฒนาธุรกิจบานจัดสรรกันอยางรวดเร็วในหลายดาน
เชน การลงทุน การดําเนินการกอสราง การออกแบบบานและแผนผังโครงการ การตลาด การนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามา
ชวยในการกอสราง ทําใหเกิดการประหยัดขนาด การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการตาง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดํารงชีวิต นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับบานจัดสรรซึ่งมีผลตอการพัฒนา
ธุรกิจนี้ รวมถึงเรื่องของการเลือกซื้อบานจัดสรรที่มีปจจัยตาง ๆ เขามาเกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้ออยางมาก และหลัก
ของการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จจําเปนตองใหความสําคัญกับการทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งการ
วางแผนการตลาดที่ดีและมีประสิทธิภาพจะตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี รวมทั้งความสนใจของผูศึกษา
เกี่ยวกับการทําธุรกิจโครงการบานจัดสรรและการเลือกซื้อบานจัดสรรใหคุมคา จึงทําใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาปจจัยใดบาง
ที่มีสวนสําคัญตอการเลือกซื้อบานจัดสรรของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และนําผลที่ไดมากกําหนด
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กลยุทธทางการตลาดเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค เพื่อใหเปนประโยชนตอผูประกอบการบานจัดสรร
ในการนําไปเปนแนวทาง เพื่อประยุกตใชในการประกอบธุรกิจ เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับบานจัดสรรเพื่อเปนประโยชน
ตอผูที่สนใจศึกษาและผูที่ตองการซื้อที่อยูอาศัยประเภทบานจัดสรรไดใชเปนขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณากอนตัดสินใจ
ซื้อบานจัดสรรตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสิ่งสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

สมมติฐานของการศึกษา
1. ผูบริโภคมีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีผลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรตางกัน
2. พฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยสวนประสมทางการตลาดตางกัน มีผลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรตางกัน

กรอบแนวคิด
ในการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อบานจัด สรรของประชาชนในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม มีกรอบแนวคิดการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
(Independent Variable)
(Dependent Variable)
ขอมูลสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน
- จํานวนสมาชิกในครอบครัว
ขอมูลดานพฤติกรรมทั่วไปของผูบริโภค
ขอมูลดานทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ
- ราคา
- การจัดจําหนาย
- การสงเสริมการตลาด
- บุคลากร
- ลักษณะทางกายภาพ
- กระบวนการขาย

ระดับความสําคัญ
ที่มีผลตอการเลือกซื้อบาน
จัดสรรของประชาชน
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วิธีวิทยาการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยการนําแบบสอบถามไปทอดแบบใหกับโครงการบานจัดสรรหรือบูธ
บานจัดสรร ที่หางสรรพสินคาทั้ง 37 โครงการ โดยจะเก็บขอมูลกระจายไปตามโครงการบานจัดสรรที่อยูในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม เชน ลูกคาที่แวะชมโครงการบานจัดสรรที่กําลังกอสรางอยูหรือสรางเสร็จแลวพรอมที่จะขาย หรือลูกคา
ที่แวะชมตามบูธขายบานจัดสรรตามหางสรรพสินคา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูที่ตองการซื้อบานจัดสรรใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในกรณีไมสามารถนับจํานวนได ผูวิจัยจึงทําการหาจํานวนกลุมตัวอยางที่เหมาะสม กําหนด
กลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ W.G. Cochran

เมื่อ

n คือ จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ
P คือ สัดสวนของประชากรที่ผูวจิ ัยตองการสุม (โดยทั่วไปนิยมใชสัดสวน 50% หรือ 0.50)
Z คือ ระดับความมั่นใจที่กําหนด หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ Z ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เทากับ 1.96
(ความเชื่อมั่น95%)
E คือ สัดสวนความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได ระดับความเชื่อมั่น 95% สัดสวนความคลาดเคลื่อน
เทากับ 0.05
ไดจํานวน 385 ตัวอยาง และเพื่อขยายกลุมตัวอยางใหมากขึ้น ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลกลุมตัวอยางของผูเยี่ยมชมโครงการ
เปนจํานวน 407 ตัวอยาง และใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) ทั้งหมดมี
37 โครงการ แบงเปนโครงการละ 11 ชุด
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามที่สรางขึ้นตามวัตถุประสงคของการศึกษา
ประกอบดวยเนื้อหา 4 สวน คือ 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยจะเปนคําถามปลายปด 2) ขอมูลดานพฤติกรรมทั่วไปของ
ผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร จะเปนคําถามปลายปดและใหเลือกตอบจากตัวเลือกเพียง 1 คําตอบหรือ
เลือกตอบมากกวา 1 คําตอบ 3) ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรของกลุม
ตัวอยาง ทั้งดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทาง
กายภาพ และดานกระบวนการ
วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชแจกแจงความถี่ (Frequency) สรุปเปน คารอยละ (Percentage) ในการ
วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลทั่วไปของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ในการแจกแจงความถี่สรุปเปนรอยละ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางระหวางตัวแปร 2 กลุม โดยใช t-Test และ F-Test ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ของปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยดานพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร
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ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) สรางตามมาตราวัดของ ลิเคิรท
(Likert Scale) แตละคําถามมีคําตอบใหเลือกตามลําดับความคิดเห็น 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนคําตอบ ดังนี้
ระดับความสําคัญ
คะแนนอันดับของตัวเลือก
มากที่สุด
5 คะแนน
มาก
4 คะแนน
ปานกลาง
3 คะแนน
นอย
2 คะแนน
นอยที่สุด
1 คะแนน
ความกวางของอันตรภาคชั้นของคาเฉลี่ยมีคาเทากับ 0.80 ซึ่งไดคามาจากการคํานวณโดยการใชสมการทาง
คณิตศาสตร ดังนี้
ความกวางของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
= 5–1
5
= 0.8
เกณฑในการจัดชวงคะแนนเฉลีย่ และการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติ แบงไดดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ใหความสําคัญมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ใหความสําคัญมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ใหความสําคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ใหความสําคัญนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ใหความสําคัญนอยที่สุด
การทดสอบเครื่องมือ
ความเที่ยงตรง (Valid) เปนเครื่องมือที่วัดความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) อาศัยคาสถิติที่สําคัญ คือ
คาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา IOC (Index of Item Objective Congruence) หรือดัชนี
ความเหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดคา IOC มากกวา 0.5 ทุกคําถาม
ความเชื่อมั่น (Reliability) การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) คาแอลฟาที่ใชควรมากกวา 0.7 และแบบสอบถามนี้ไดคาแอลฟา เทากับ 0.88
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน ป 2557 จนถึง เดือนธันวาคม ป 2557

ผลการศึกษา
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดตอการเลือกซื้อบานจัดสรรของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ไดจําแนกผลการศึกษาออกเปน 4 สวน
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สวนที่ 1 เปนการศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางที่เลือกซื้อบานจัดสรร 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) และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3–4 คน (รอยละ 57.9)
สวนที่ 2 เปนการศึกษาพฤติกรรมการซื้อบานจัดสรร
พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดรับขอมูลขาวสารของโครงการจากปายโฆษณา (รอยละ 39.3) มีการเปรียบเทียบ
โครงการอื่น ๆ ดวย (รอยละ 98.5) กอนซื้อบานจัดสรรจะพิจารณาจากความนาเชื่อถือในนามบริษัทที่ทําการจัดสรร (รอยละ
68.17) ปรึกษา บิดา-มารดา (รอยละ 74.69) และจะใชเวลาในการตัดสินใจประมาณ 1 เดือนขึ้นไป (รอยละ 42.1) ขนาดของ
บานที่สนใจคือ 101-150 ตารางวา (รอยละ 41.4 51) ราคา 2-3 ลานบาท (รอยละ 39.6) เหตุผลที่อยากซื้อบานจัดสรร
มากที่สุดคือ แตงงานแลวอยากแยกครอบครัว (รอยละ 35.8)
สวนที่ 3 ระดับสิ่งสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเลือกซื้อบานจัดสรร
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยทุกดานมีระดับความสําคัญมากที่สุด โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพ (x̅=4.52, S.D.=0.30) มีสภาพแวดลอมดี ไมมีปญหาน้ําทวมและเดินทางไดสะดวก ปจจัยดานผลิตภัณฑ
(x̅=4.50, S.D.=0.22) เกี่ยวกับวัสดุที่ใช คุณภาพการกอสราง ชื่อเสียง รูปแบบ ความสวยงามของโครงการ ปจจัยดาน
กระบวนการ (x̅=4.47, S.D.=0.33) มีที่จอดรถเพียงพอ สะดวกตอการเขาออก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (x̅=4.44,
S.D.=0.32) ในเรื่องการจัดหาสถานบันทางการเงินหรือคืนเงินจอง กรณีขอสินเชื่อไมผาน 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 ภาษีและคาธรรมเนียมการโอนที่ลดลง
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สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเลือกซื้อบานจัดสรร
ตารางแสดงการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร

จากตาราง พบวา เพศ ที่แตกตางกัน มีผลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในดานการสงเสริมการตลาด (Sig.=0.00*) ดานบุคลากร (Sig.=0.00*) ดานลักษณะ
ทางกายภาพ (Sig.=0.00*) และดานกระบวนการ (Sig.=0.03*)
อายุ ที่แตกตางกัน มีผลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในดานผลิตภัณฑ (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 ที่แตกตางกัน มีผลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในดานผลิตภัณฑ (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 ที่แตกตางกัน มีผลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในดานผลิตภัณฑ (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 ที่แตกตางกัน มีผลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในดานผลิตภัณฑ (Sig.=0.00*) ดานสงเสริมการตลาด (Sig.=0.00*) ดานบุคลากร (Sig.=0.00*)
และดานกระบวนการ (Sig.=0.00*)
รายได ที่แตกตางกัน 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 ที่แตกตางกัน มีผลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในดานผลิตภัณฑ (Sig.=0.00*) ดานราคา (Sig.=0.00*) ดานสงเสริมการตลาด (Sig.=0.00*)
ดานบุคลากร (Sig.=0.00*) ดานลักษณะทางกายภาพ (Sig.=0.00*) และดานกระบวนการ (Sig.=0.03*)
ตารางแสดงการทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร
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จากตาราง พบวา พฤติกรรมในดานการไดรับขอมูล ที่แตกตางกัน 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 ที่แตกตางกัน มีไมมีผลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในทุก ๆ ดาน
ระยะเวลาในการซื้อบานาจัดสรร ที่แตกตางกัน 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*)
ขนาดของบานที่อยากซื้อ แตกตางกัน มีผลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในดานผลิตภัณฑ (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*)
ราคาของบานจัดสรรที่สนใจ ที่แตกตางกัน มีผลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในดานผลิตภัณฑ (Sig.=0.00*)
ดานราคา (Sig.=0.00*) ดานสงเสริมการตลาด (Sig.=0.00*) และดานบุคลากร (Sig.=0.00*)
เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อบานจัดสรร ที่แตกตางกัน มีผลตอการซื้อบานจัดสรรตางกันในดานผลิตภัณฑ (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*)

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลจากการศึกษางานวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดตอการเลือกซื้อบานจัดสรรของประชาชนในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม สามารถอภิปรายไดดังนี้
ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยสวนบุคคลของผูที่เยี่ยมชมและสนใจซื้อบานจัดสรรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 ป - 40 ป มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 บาท - 30,000 บาท และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน 4 คน สอดคลองกับงานวิจัยของ พรชัย เลิศโยธารงค (2553) ศึกษาเรื่อง ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในระดับ
ราคา 3 ถึง 5 ลานบาท ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) พบวา ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 31 - 40 ป สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเทา และสอดคลองกับ ดวงทิพย มาสําราญ (2551) ศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวา รอยละ 56 เปนเพศหญิง สวนใหญอาชีพรับราชการ คิดเปนรอยละ 29.8
มีรายไดในชวง 20,000 - 29,999 บาท ระดับการศึกษาของผูบริโภคพบมากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี และสอดคลองกับ
ปุณณดา กอบกิจสุมงคล (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
หลังวิกฤตการณน้ําทวม ปพ.ศ. 2554 พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 36 - 40 ป สถานภาพสมรส การศึกษา
ระดับปริญญาตรี รายได 20,000 - 30,000 บาท ขนาดสมาชิกในครอบครัว 3 - 6 คน
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ขอมูลดานพฤติกรรมการเลือกซื้อบานจัดสรร
ผลการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการเลือกซื้อบานจัดสรร พบวา การไดรับขอมูลขาวสารของโครงการ
บานจัดสรรจากปายโฆษณา มีการเปรียบเทียบกับโครงการอื่น ๆ ดวย ในดานภาพพจนของโครงการจะพิจารณาจาก
ความนาเชื่อถือในนามบริษัทที่ทําการจัดสรรและกอนการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรจะขอปรึกษาบิดา – มารดา และใชเวลา
ในการตัดสินใจ ประมาณ 1 เดือนขึ้นไป ขนาดของบานที่สนใจ 101 ตารางวา – 150 ตารางวา ราคา 2 – 3 ลานบาท เหตุผล
สวนใหญที่ตัดสินใจซื้อบาน คือ แตงงานแลว อยากแยกครอบครัว สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิพนนท สนทิศปญญา (2550)
ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ดานพฤติกรรม
ทั่วไปของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร มีดังนี้ เรื่องของการไดรับขอมูลขาวสารของกลุมตัวอยาง สวนมากรูจัก
จากปายโฆษณา มีการเปรียบเทียบคุณสมบัติกับโครงการอื่น ๆ กอนที่จะตัดสินใจซื้อมากกวา 3 โครงการขึ้นไป ในดาน
ภาพพจนของโครงการจะพิจารณาถึงประสบการณในการทําโครงการอื่น ๆ ที่ผานมาเปนสวนมาก และจะขอคําปรึกษาจาก
บิดา - มารดากอนที่จะตัดสินใจซื้อบานจัดสรรและใชเวลาในการตัดสินใจ มากกวา 1 เดือนขึ้นไป เหตุผลสวนมากที่ทําให
กลุมตัวอยางตัดสินใจซื้อบานจัดสรร คือ แตงงานแลวตองการแยกครอบครัว
ขอมูลสิ่งสําคัญของปจจัยทางการตลาดตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม
พบวา ปจจัยทุกดานมีระดับความสําคัญมากที่สุด โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปจจัยดานลักษณะ
ทางกายภาพ มีสภาพแวดลอมดี ไมมีปญหาน้ําทวมและเดินทางไดสะดวก ปจจัยดานผลิตภัณฑ เกี่ยวกับวัสดุที่ใช คุณภาพ
การกอสราง ชื่อเสียง รูปแบบ ความสวยงามของโครงการ ปจจัยดานกระบวนการ มีที่จอดรถเพียงพอ สะดวกตอการเขาออก
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในเรื่องการจัดหาสถานบันทางการเงินหรือคืนเงินจอง กรณีขอสินเชื่อไมผาน ปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งสามารถสอบถามขอมูลทางอินเตอรเน็ตไดและสํานักงานหางาย เดินทางสะดวก ปจจัยดาน
บุคลากร มารยาท บุคลิกภาพของพนักงานและความรวมเร็วในการตอบแบบสอบถาม และปจจัยดานราคา ความเหมาะสม
ของราคาบาน ภาษีและคาธรรมเนียมการโอนที่ลดลงมีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของปุณณดา กอบกิจสุมงคล (2554)
ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของประชาชนในจังหวั ดปทุมธานีหลังวิกฤตการณน้ําทวม ปพ.ศ.
2554 พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดาน เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได และขนาดของครอบครัวมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร ปจจัยการตลาด ดานราคา การสงเสริมการขาย ชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อบานจัดสรร ปจจัยสังคมและวัฒนธรรม มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในจังหวัดปทุมธานี
และสอดคลองกับงานวิจัย ศิพนนท สนทิศปญญา (2550) ไดศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา สวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อ คือ ดาน
ผลิตภัณฑและดานทําเลที่ตั้งของโครงการ และงานวิจัยของ ดวงทิพย มาสําราญ (2551) ไดศึกษา ปจจัยทางการตลาด
ในการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีความสําคัญในการเลือก
ซื้อบานจัดสรรมากที่สุด เนื่องจากวัสดุที่ใชในการกอสรางนั้นถาใชวัสดุที่มีความคงทนถาวรก็จะทําใหบานมีอายุการใชงาน
ที่ยืนยาวนาน
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ขอเสนอแนะจากการศึกษา
ผลการศึกษาครั้งนี้เปนประโยชนตอผูศึกษาและผูที่สนใจทราบปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเลือกซื้อ
บานจัดสรรของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รวมทั้งเปนแนวทางสําหรับผูบริหารโครงการบานจัดสรร
สามารถนําผลการศึกษาไปปรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอสูงสุด
ดานพฤติกรรมการเลือกซื้อบานจัดสรร ควรเนนการรับรูขาวสารจากปายโฆษณา ประชาสัมพันธภายนอกโครงการ
และนําเสนอขอดีของโครงการ เพื่อใหมีความนาเชื่อถือในนามบริษัทที่จักทําการจัดสรร สวนเหตุผลที่ซื้อสวนใหญจะดูความ
เหมาะสมของราคาบาน การคมนาคมดี สะดวก นักวิเคราะหโครงการสามารถนําขอมูลเสนอผูบริหาร เพื่อสํารวจพื้นที่
การสรางโครงการในอนาคต
ดานการตลาด ผูบริหารโครงการบานจัดสรรควรใหความสําคัญและมุงเนนการประชาสัมพันธใหลูกคาไดรับรู
เกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานของวัสดุที่ใชในการกอสราง ชื่อเสียง รูปแบบ ความสวยงาม ของโครงการตลอดจนความเหมาะสม
ของราคาบาน และผูที่สนใจ สามารถติดตอสอบถามขอมูลทางอินเตอรเน็ตได มีการคืนเงินจอง กรณีขอสินเชื่อไมผานและ
มีบริการซอมแซมดูแลบานหลังการขาย สวนดานมารยาท บุคลิก และความรวดเร็วในการตอบคําถามของพนักงานก็มีสวน
ชวยใหผูที่เยี่ยมชมโครงการหรือสนใจเลือกซอบานจัดสรรตัดสินใจไดงายขึ้น
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
การศึกษาปจจัยสวยประสมทางการตลาดตอการเลือกซื้อบานจัดสรรของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ในครั้งนี้เปนการศึกษา ณ จุดหนึ่งของเวลา (Cross-sectional study) ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป ควรเก็บขอมูล
ระยะยาว (Longitudinal Study)
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผามานของผูบ ริโภคในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผามานของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยผูศึกษาเก็บรวมรวมขอมูลจากประชากรที่พักอาศัยอยูในเขตอําเภอ
เมืองเชียงใหม จํานวน 400 ชุด เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามปลายเปดและปลายปด วิเคราะหขอมูลโดย
ใชโปรแกรมคอมพิ วเตอรสําเร็ จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมู ล ได แก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน คา t-test และ F-test
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพสมรส มีอายุต่ํากวา 30 ป มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท มีรายไดตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีจุดประสงคเพื่อนําผามานไปใช
กับบานจัดสรร โดยที่มีความชอบในรูปแบบมานตาไกมากที่สุด
สําหรับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผามานนั้นปจจัยดานการสรางและการนําเสนอ
หลักฐานทางกายภาพของการใชบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแก ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานบุคลากรที่ใหบริการ ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัยดานราคา และ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ความแตกตางของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดมีผลตอการเลือกซื้อผามานของผูบริโภคเมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การวิจัยนี้ใหขอมู ลที่เปนประโยชน ตอการพัฒนาดานการตลาดของธุรกิจผามานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ให
สอดคลองกับปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผามาน จังหวัดเชียงใหม
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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

ผามานเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมในการตกแตงบาน ซึ่งนอกจากความสวยงามและผามานยังชวยใหความเปน
สวนตัว ชวยปองกันฝุนละอองอีกทั้งยังชวยควบคุมแสงในชวงกลางวันอีกดวย ในจังหวัดเชียงใหมธุรกิจผามานเปนธุรกิจที่
ไดรับความความนิยมมาโดยตลาด แบงตามการจัดตั้งแลวมีทั้งแบบที่เปนเจาของคนเดียว หางหุนสวน และบริษัท เมื่อ
พิจารณาตามวิธีการผลิตแลวสามารถจําแนกไดเปนทั้งแบบที่ใชเครื่องมืองายๆในการผลิต เชน จักรเย็บผา ไปจนถึงการใช
เครื่องจักรขนาดใหญในการผลิต ซึ่งสามารถผลิตสินคาไดหลากหลายรูปแบบ อยางไรก็ตามผูประกอบธุรกิจผามานได
พยายามใชกลยุทธทางการตลาดที่หลากหลาย แตยังไมมีงานวิจัยที่บงชี้วา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานใดที่มีผล
ตอการเลือกซื้อผามานของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม จากเหตุดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยสนใจ ที่จะศึกษาปจจัย
สวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดาน ตามที่ประยุกตมาจาก ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2549) คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ
(Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากรที่ใหบริการ (People) หรือ
พนักงาน (Employees) การสรางและการนําเสนอหลักฐานทางกายภาพของบริการ (Physical Evidence and Presentation)
และกระบวนการใหบริการ (Process) ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผามานของผูบริโภคเขตอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชีย งใหม เพื่อ ใหผูป ระกอบการธุร กิจ ผา มา นสามารถนํา ไปปรับ ใชใ หเ หมาะสมกับ กลยุทธทางการตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
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วัตถุประสงคในการศึกษา
เชียงใหม

เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผามานของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
สมมติฐาน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกันมีผลตอการเลือกซื้อผามานของผูบริโภคแตกตางกัน จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล
กรอบแนวคิด
ปจจัยสวนบุคคล
− เพศ
− สถานภาพ
− อายุ
− การศึกษา
− อาชีพ
− รายไดตอเดือน
− จุดประสงคเพื่อใชงาน
− ประเภทของผามาน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผล
ตอการเลือกซื้อผามานของผูบ ริโภค

การเลือกซื้อผามานของผูบริโภค
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

− ดานผลิตภัณฑ
− ดานราคา
− ดานชองทางจัดจําหนาย
− ดานการสงเสริมการตลาด
− ดานบุคลากรที่ใหบริการ
− ดานสรางและการนําเสนอหลักฐานทาง
กายภาพของการใหบริการ
− ดานกระบวนการใหบริการ
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วิธีวิทยาการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้แจกแบบสอบถามผูบริโภคที่พักอาศัยอยูในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 235,154 คน ผูวิจัยได
กํา หนดขนาดกลุม ตัว อยางตามแนวคิด ของ Taro Yamane ที่ต ารางกํา หนดระดับ ความเชื่อ มั่น 95% ซึ่ง สามารถ
คํานวณหากลุมตัวอยางได 399 ตัวอยาง การสุมตัวอยางใชการสุมแบบแบงชั้นและสุมอยางงายในแตละชั้น เครื่องมือที่ใช
ในการวิจั ย เป น แบบสอบถามปลายเป ดและปลายปด ที่ ได ป ระยุ กต ม าจากงานของ ฐิริน ทร ด าว โพธิ กุล (2551) โดย
แบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน คือ 1) เปนการสอบถามเกี่ย วกับ ลัก ษณะสว นบุค คลของผูต อบแบบสอบถาม 2)
เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด เกี่ยวกับความสําคัญของปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของลูกคา
เปาหมาย ไดแก 7P’s 3) เปนแบบสอบถามชนิดปลายเปด เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการตัดสินใจซื้อผามานของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม
การหาคาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ไดใหผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มากกวา 0.5 ทุกคําถาม
การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขจากผูเชี่ยวชาญไปทําการ
ทดสอบ (Pre-Test) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ราย โดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) การทดสอบครั้งนี้ได
คาสัมประสิทธิ์อัลฟา เทากับ 0.80
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคที่ไดเขามาเลือกซื้อผามานในรานผามานที่
ทอดแบบไวที่รานตาง ๆ จากรานจําหนายผามานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 16 ตําบล ตําบลละ 25 ราย
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ เอกสาร ฐานขอมูลและ
เว็บไซตที่เกี่ยวของ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้
1. การวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ใชคา สถิติเชิงเชิงพรรณนา เปนคาความถี่ และรอยละ
2. การวิเคราะหขอมูลระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผามาน ใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
3. การทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผามานของผูบริโภค ใช
คาสถิต t-test และ F-test
เกณฑการแบงระดับคะแนนโดยพิจารณาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ได โดยใชคาทางสถิติ คะแนนเฉลี่ยเลขคณิต
(Arithmetic Mean) กําหนดชวงของการวัด ดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
=
5-1
=
0.80
จํานวนชั้น
5
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ผูวิจัยใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญ โดยกําหนดคาคะแนน (ประคอง กรรณสูตร,
2542) ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
4.21-5.00
ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมากที่สุด
3.41-4.20
ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมาก
2.61-3.40
ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับปานกลาง
1.81-2.60
ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับนอย
1.00-1.80
ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับนอยที่สุด

ผลการศึกษา
การทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผามานของผูบริโภคในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ
2. ปจจัยดานราคา
3. ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย
4. ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด
5. ปจจัยดานบุคลากรที่
ใหบริการ
6. ปจจัยดานการสราง
และการนําเสนอหลักฐาน
ทางกายภาพของการ
ใหบริการ
7. ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ

4.07
3.99
4.20

t-test
3.33
0.57
0.45

Sig.
0.068
0.488
0.500

สถานภาพ
F-test
Sig.
15.34 0.000*
1.72
0.180
0.51
0.599

3.73

0.15

0.904

3.56

4.05

3.62

0.058

4.25

3.24

4.03

3.15

x̅

เพศ

อายุ

การศึกษา
F-test
Sig.
3.48
0.004*
6.21
0.000*
5.19
0.000*

F-test
4.11
3.71
1.46

Sig.
0.003*
0.006*
0.211

0.029*

1.51

0.198

1.66

0.143

2.90

0.056

4.50

0.001*

1.31

0.259

0.072

0.07

0.936

0.09

0.983

5.40

0.000*

0.077

3.09

0.046*

2.43

0.047*

3.89

0.002*
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การทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผามานของผูบริโภคในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล (ตอ)
ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ
2. ปจจัยดานราคา
3. ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย
4. ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด
5. ปจจัยดานบุคลากรที่
ใหบริการ
6. ปจจัยดานการสราง
และการนําเสนอหลักฐาน
ทางกายภาพของการ
ใหบริการ
7. ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ

x̅
4.07
3.99
4.20

อาชีพ
t-test
Sig.
1.06
0.37
1.53
0.19
11.17
0.000*

รายไดตอเดือน
F-test
Sig.
1.36
0.25
2.35
0.07
18.16
0.000*

จุดประสงค
F-test
Sig.
10.48
0.000*
4.21
0.002*
5.56
0.000*

ประเภทผามาน
F-test
Sig.
4.49
0.001*
3.63
0.006*
12.6
0.000*

3.73

7.11

0.000*

8.86

0.000*

4.03

0.003*

8.0

0.000*

4.05

1.48

0.21

3.55

0.015*

2.43

0.047*

3.99

0.003*

4.25

3.10

0.015*

15.94

0.000*

3.57

0.007*

13.53

0.000*

4.03

2.85

0.023*

6.41

0.000*

2.37

0.05

7.23

0.000*

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบ
จากการเก็บขอมูลพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพสมรสอายุระหวาง ต่ํากวา 31 ป การศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท/หางราน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท จุดประสงคเพื่อใชผามาน
เกี่ยวกับบานจัดสรร โดยที่มีความชอบในประเภทมานตาไกมากที่สุด
ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูบริโภคตอการเลือกซื้อผามานของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม
ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเลือกซื้อผามานของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.05) โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ปจจัยดานปจจัยดานการสราง
และการนําเสนอหลักฐานทางกายภาพของการใหบริการ (x̅ = 4.25) รองลงมาตามลําดับ คือ ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย (x̅ = 4.20) ปจจัยดานผลิตภัณฑ (x̅ = 4.07) ปจจัยดานบุคลากรที่ใหบริการ (x̅ = 4.05) ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ (x̅ = 4.03) ปจจัยดานราคา (x̅ = 3.99) และต่ําสุด คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (x̅ = 3.73)
1. ปจ จัย ดา นผลิต ภัณ ฑ ผูบ ริโ ภคใหค วามสํา คัญ ในภาพรวมอยูใ นระดับ มาก (x̅ = 4.07) โดยปจ จัย ที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ รูปแบบของสินคามีความหลากหลาย ทันสมัยและสวยงาม (x̅ = 4.22) รองลงมาตามลําดับ คือ
คุณภาพของสินคา (x̅ = 4.14) ประโยชนทางดานการใชงาน (x̅ = 4.11) การรับเปลี่ยนหรือสินคากรณีสินคามีปญหา (x̅
= 4.08) และต่ําสุด คือ ตราสินคา (x̅ = 3.82)
2. ปจจัยดานราคา ผูบริโภคใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 3.99) โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ สามารถตอรองราคาได (x̅ = 4.16) รองลงมาตามลําดับ คือ มีการติดปายแสดงราคาสินคาอยางชัดเจน (x̅ = 4.13)
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ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสินคา (x̅ = 4.07) รูปแบบการชําระเงินมีความหลากหลาย (x̅ = 3.96) และต่ําสุด คือ มี
บริการใหสินเชื่อผอนชําระสินคา (x̅ = 3.64)
3. ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ผูบริโภคใหความสําคัญ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.20) โดย
ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การติดตั้งสินคามีประสิทธิภาพและรวดเร็ว (x̅ = 4.24) รองลงมาตามลําดับ คือ มีสินคา
ใหบริการลูกคาอยางเพียงพอ (x̅ = 4.21) การเดินทางไปซื้อสินคามีความสะดวก (x̅ = 4.20) และต่ําสุด คือ รานคาอยู
ในยานธุรกิจการคา ทําใหกระตุนการซื้อสินคาไดอยางดีและชวงเวลาการปด-เปดบริการของราน (x̅ = 4.18)
4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 3.73) โดยปจจัย
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การคิดราคาพิเศษเมื่อสั่งทําสินคาจํานวนมาก (x̅ = 4.18) รองลงมาตามลําดับ คือ การจัดทําแคตตาล็
อกแบบผามานไวบริการลูกคา (x̅ = 4.15) การจัดแสดงสินคาในรานและงานแสดงสินคาตาง ๆ (x̅ = 3.97) การจัด
โปรโมชั่นลดพิเศษในชวงเทศกาล (x̅ = 3.58) การจัดชิงโชคและสิ่งของสมนาคุณแกลูกคา (x̅ = 3.44) และต่ําสุด คือ มีการ
โฆษณาผานสื่อตางๆ เชน ใบปลิว ปาย วิทยุ ฯลฯ (x̅ = 3.10)
5. ปจจัยดานบุคลากรที่ใหบริการหรือพนักงาน ผูบริโภคใหความสําคัญในภาพรวมอยูใ นระดับ มาก (x̅
= 4.05) โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานมีอัธยาศัยไมตรีดี บุคลิกภาพดี (x̅ = 4.13) รองลงมาตามลําดับ คือ
พนักงานแตงกายสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย (x̅ = 4.09) พนักงาน มีความรูในสินคาเปนอยางดี (x̅ = 4.06) จํานวน
พนักงานเพียงพอสําหรับใหบริการลูกคา (x̅ = 4.02) และต่ําสุด คือ พนักงานมีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา
(x̅ = 3.96
6. ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอหลักฐานทางกายภาพของการใหบริการ ผูบริโภคใหความสําคัญใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.25) เมื่อพิจารณาแตละปจจัยพบวา ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การแตงรานสรางความ
นาดึงดูดใจ (x̅ = 4.41) รองลงมาตามลําดับ คือ รานมีสถานที่สะอาด เปนระเบียบและกวางขวาง (x̅ = 4.33) ทําเลที่ตั้ง
เปนที่จดจําของผูบริโภค (x̅ = 4.16) และต่ําสุด คือ รานจําหนายมีระบบรักษาความปลอดภัย (x̅ = 4.13)
7. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูบริโภคใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̅ = 4.03) โดย
ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การตรงตอเวลาในการติดตั้งและสงมอบงาน (x̅ = 4.09) รองลงมาตามลําดับ คือ ความ
รวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน (x̅ = 4.07) การใหบริการนอกสถานที่แกลูกคา (x̅ = 4.04) ความเสมอภาคใน
การใหบริการแกลูกคา (x̅ = 4.01) และต่ําสุด คือ การใหบริการหลังการขาย (x̅ = 3.98)
การทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผามานของผูบริโภค
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
1. ผลการเปรีย บเทีย บความแตกตา งของปจ จัย สว นประสมทางการตลาดที่มีผ ลตอ การเลือ กซื้อ ผา มา น
จําแนกตามเพศ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานการสรางและการนําเสนอหลักฐานทางกายภาพของใหบริการ และดาน
กระบวนการใหบริการที่มีผลการเลือกซื้อแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผามานจําแนกตาม
สถานภาพ เมื่อ พิจ ารณาเปน รายดา น พบวา ปจ จัย ดา นผลิต ภัณ ฑ ดา นการสง เสริม การตลาด ดา นกระบวนการ
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ใหบริการ ที่มีผลการเลือกซื้อไมแตกตางกัน แตในดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานการ
สรางและการนําเสนอหลักฐานทางกายภาพของใหบริการ มีการเลือกใชบริการที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
3. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผามานจําแนกตาม
อายุ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานชองการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานการสรางและการ
นําเสนอหลักฐานทางกายภาพของใหบริการ ที่มีผลการเลือกซื้อไมแตกตางกัน แตในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการ
สงเสริมการตลาด มีการเลือกใชบริการที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผามานจําแนกตาม
การศึกษา เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากรที่ใหบริการ ที่มีผลการเลือก
ซื้อไมแตกตางกัน แตในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองการจัดจําหนาย ดานการสรางและการนําเสนอหลักฐานทาง
กายภาพของใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ มีการเลือกใชบริการที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
5. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผามานจําแนกตาม
อาชีพ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานบุคลากรที่ใหบริการ ที่มีผลการเลือกซื้อ
ไม แตกตางกั น แตในดานช องการจั ดจํ าหน าย ด านการส งเสริ มการตลาด ด านการสรางและการนํ าเสนอหลั กฐานทาง
กายภาพของใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ มีการเลือกซื้อแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
6. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผามานจําแนกตาม
รายไดตอเดือน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานชองการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร
ที่ใหบริการ ดานการสรางและการนําเสนอหลักฐานทางกายภาพของใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ ที่มีผลการ
เลือกซื้อไมแตกตางกัน แตในดานผลิตภัณฑ ดานราคา มีการเลือกซื้อแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
7. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผามานจําแนกตาม
รู ปแบบ เมื่ อพิ จารณาเป นรายด าน พบว า ป จจั ยด านผลิ ตภั ณฑ ด านราคา ด านช องการจั ดจํ าหน าย ด านการส งเสริ ม
การตลาด ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานการสรางและการนําเสนอหลักฐานทางกายภาพของใหบริการ ที่มีผลการเลือก
ซื้อไมแตกตางกัน แตในดานกระบวนการใหบริการ มีการเลือกซื้อแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
8. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผามานจําแนกตาม
ประเภทของผามาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานการสรางและการนําเสนอหลักฐานทางกายภาพของการใหบริการ และ
ดานกระบวนการใหบริการ มีการเลือกซื้อแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูบริโภค
ผูบริโภคสวนใหญไมไดแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเต็ม แตพบวามีความคิดเห็นและขอเสนอแนะบาง
ประการดังนี้
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ปญหาในการเลือกซื้อผามาน สินคาไมตรงกับความตองการ ไมมีการรับประกันสินคา ราคาแพงเมื่อเทียบกับ
เศรษฐกิจในปจจุบัน ไมมีที่จอดรถ การโฆษณา ประชาสัมพันธ นอย พนักงานขาดความกระตือรือรนในการขายสินคา ไมมี
บริการหลังการขาย
ขอเสนอแนะที่มีตอผูประกอบธุรกิจ ควรเนนสินคาที่มีคุณภาพดี ใชไดทนทาน และสวยงาม ควรมีสินคาทุกชนิด
ตามที่ลูกคาตองการ ควรมีการติดปายแสดงราคาสินคาอยางชัด ควรจัดใหมีการผอนชําระที่สมเหตุสมผล ควรมีการ
จัดการลดราคาผามานบาง ควรจัดสงสินคาใหตรงเวลา ควรใหบริการดวยความจริงใจและสรางความไววางใจ

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อผามานของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
ปจจัย ดานผลิตภัณ ฑ ผูบ ริโภคใหค วามสําคัญ ในภาพรวมอยูใ นระดับมาก โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
รูปแบบของสินคามีความหลากหลาย ทันสมัยและสวยงาม ผูบริโภคสวนใหญตองการใหสินคาทันสมัย กาวทันยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป ผลิตภัณฑสินคามีความโดดเดนสวยงาม ดังนั้นจึงใหความสําคัญกับรูปแบบของสินคามีความหลากหลาย
ทันสมัยและสวยงาม ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษา ฐรินทรดาว โพธิกุล (2551) กลาววา ผูบริโภคสวนใหญตองการให
สินคามีความคงทน สามารถใชงานไดนาน จึงใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชวงระยะเวลาที่ได
ทํา การศึกษานั้นมีผลตอ ความตอ งการของผูบ ริโ ภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปจ จุบัน และพื้นที่อยูอาศัย ที่แ ตกตา งกันของ
ผูบริโภค โดยไดใหความสําคัญในรูปแบบของสินคามีความหลากหลาย ทันสมัยและสวยงามในระดับมาก
ปจจัยดานราคา ผูบริโภคใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถ
ตอรองราคาได ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา จิตติ โลจนไพบูลย (2552) ที่ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจใน
ระดับ มากลํา ดับ แรก คือ ราคาที่ยืด หยุน และปรับ เปลี่ย นไดต ามความตอ งการของลูก คา แตไ มส อดคลอ งกับ ผล
การศึกษาของ กันณิกาณ ธนะวัฒน (2550) ที่ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรก คือ
บริการผอนชําระสินคา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชวงระยะเวลาที่ไดทําการศึกษานั้นมีผลตอความตองการของผูบริโภคและพื้นที่
อยูอาศัยที่แตกตางกันของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยไดใหความสําคัญในสามารถตอรองราคาไดในระดับ
มาก
ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ผูบริโภคใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
การติดตั้งสินคามีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา ฐรินทรดาว โพธิกุล (2551) กลาววา การ
ติดตั้งสินคามีประสิทธิภาพและรวดเร็ว อาจเปนเพราะวา การใหบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วจะทําใหลูกคาเกิดความ
ประทับใจ สรางสัมพันธภาพที่ดี กอใหเกิดความจงรักภักดีตอสินคาและรานคาที่จะนํามาสูการซื้อซ้ําอีกครั้ง
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คือ มีการโฆษณาผาน
สื่อตางิๆ เชน ใบปลิว ปาย วิทยุ ฯลฯ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา ฐรินทรดาว โพธิกุล (2551) กลาววา การโฆษณาเปนการ
กระตุ นใหผู บริ โภคเกิ ดความสนใจเกิ ดความตองการ และตั ดสิ นใจซื้ อสิ นค านั้น ๆ และสอดคล องกับผลการศึกษา ของ
กฤษณา รัตนพฤกษ (2545) กลาววา การสงเสริมการขายใชควบคูกับการโฆษณา มีจุดมุงหมายเพื่อจูงใจใหลูกคาตองซื้อ
สินคาตองการซื้อสินคาหรือบริการมากขึ้น
1584

ปจจัยดานบุคลากรที่ใหบริการหรือพนักงาน ผูบริโภคใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานมีอัธยาศัยไมตรีดี บุคลิกภาพดี ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา ฐรินทรดาว โพธิกุล (2551) กลาว
วา พนักงานขายที่มีอัธยาศัยดีและมีบุคลิกภาพที่ดี จะสรางความปะทับใจใหเกิดแกลูกคา ซึ่งเปนขอที่สําคัญที่สุด เนื่องจาก
เปนสิ่งที่สรางความประทับใจโดยตรง จะทําใหผูบริโภคเกิดความจงรักภักดีตอรานคานั้น ๆ เสมอ
ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอหลักฐานทางกายภาพของการใหบริการ ผูบริโภคใหความสําคัญในภาพรวมอยูใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาแตละปจจัย พบวา ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การแตงรานสรางความดึงดูดใจ ซึ่งไมสอดคลอง
กับผลการศึกษา ฐรินทรดาว โพธิกุล (2551) กลาววา ทําเลที่ตั้งเปนที่จดจําของผูบริโภค ทั้งนี้อาจเปน เพราะวา ทําเล
ที่ตั้งที่เขาถึงไดงาย เปนที่จดจํา สงผลใหรานคานั้น ๆ ไดรับการยอมรับจากผูบริโภค และคนสวนใหญมักจะใชความเคยชิน
หรือความเปนประจําในการซื้อสินคา เรียกวาพฤติกรรมการซื้อที่ติดเปนนิสัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชวงระยะเวลาที่ไดทา
การศึก ษานั้น มีผ ลตอ ความตอ งการของผูบ ริโ ภคและพื้น ที่อ ยูอ าศัย ที่แ ตกตา งกัน ของผูบ ริโ ภคที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปจจุบัน โดยไดใหความสําคัญในการแตงรานสรางความนาดึงดูดใจในระดับมาก
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูบริโภคใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ การตรงตอเวลาในการติดตั้งและสงมอบงาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา ฐรินทรดาว โพธิกุล (2551) กลาววา
ผูบริโภคสวนใหญเปนผูที่อยูในทํางาน เวลาจึงเปนสิ่งสําคัญ หากรานคาใหความสําคัญในเรื่องของการตรงเวลาแลว จะ
ทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ และการสงมอบงานเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความซื่อสัตย ซึ่งคนสวนใหญใหความสําคัญ
มากเรื่องนี้
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนประโยชนตอผูศึกษาวิจัย และผูที่สนใจเรื่องปจจัยทางการตลาดและปญหาที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผามานของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อนําขอมูลที่ไดไปประกอบการตัดสินใจในการใช
กลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสม ผูศึกษามีขอเสนอแนะเรียงตามลําดับความสําคัญในแตละดานดังนี้
1. ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอหลักฐานทางกายภาพของการใหบริการ รานคาควรเลือกทําเลที่ตั้งให
เปนที่จดจําของบริโภค เขาถึงไดงาย และควรตกแตงรานใหนาดึงดูดใจ ซึ่งสําหรับผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหมใหความสําหรับกับปจจัยนี้สูงสุด
2. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ควรติดตั้งสินคาใหมีประสิทธิภาพและใหบริการดวยความรวดเร็ว และ
ควรตั้งรานคาใหอยูในยานธุรกิจการคา เพื่อกระตุนการซื้อสินคา
3. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ควรใหความสําคัญเรื่องคุณภาพของสินคา และปรับปรุงรูปแบบของสินคามีความ
หลากหลาย ทันสมัย และสวยงาม
4. ปจจัยดานบุคลากรที่ใหบริการหรือพนักงาน ควรมีการอบรมพนักงานใหมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีบุคลิกภาพดี
และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได
5. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ควรใหความสําคัญเรื่องของการตรงตอเวลาในการติดตั้งสงมอบงาน และ
ความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงาน
6. ปจจัยดานราคา ควรตั้งราคาสินคาใหมีความเหมาะสมกับคุณภาพสินคา และควรจัดใหมีการตอรองราคาได
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7. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ควรมีการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ เชน ใบปลิว ปาย โฆษณา วิทยุ ฯลฯ เพื่อ
เขาถึงลูกคา และการคิดราคาพิเศษเมื่อสั่งทําสินคาจํานวนมาก
นอกจากนั้น ผลการศึก ษาที่พ บความแตกตา งของปจ จัย ดา นการสง เสริม การตลาดที่มีผ ลตอ การเลือ กซื้อ
ผามานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลแลวทําใหผูประกอบธุรกิจผามานในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม นําขอมูลไป
ปรับใชใหเหมาะสมกับกลยุทธทางการตลาดอยางมีประสิทธิภาพไดตอไป
ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยภายนอกที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผามาน ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ซึ่งไดแก
ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานสังคมปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย ปจจัยดานเทคโนโลยี และปจจัยดานวัฒนธรรม
2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ดังนั้นการวิจัยครั้งตอไปควรเปนงานวิจัยในเชิงคุณภาพจาการเก็บ
ขอมูลเชิงลึกจากผูบริโภคในดานการตัดสินใจซื้อผามาน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงสมบูรณได เปนเพราะไดรับความกรุณาชวยเหลือเปนอยางดีจาก
ดร. บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง อาจารยที่ปรึกษา ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งในความกรุณาดังกลาว และสํานึกในพระคุณของ
อาจารยเปนอยางยิ่งที่ใหคําปรึกษา ชี้แนะ รวมทั้งแกไขขอบกพรองตาง ๆ จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูง
ไว ณ โอกาสนี้ดวย
ขอขอบคุณ ทานเจาของเอกสาร และงานวิจัยทุกทา น ที่ผูศึก ษาคนควา ไดนํามาอางอิงในการทําวิจัย และ
คณะผูเชี่ยวชาญที่ตรวจแกไขแบบสอบถามตลอดจนเสนอแนะแนวทางอันเปนประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไป
ดวยดี
คุณประโยชนจากการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ ผูศึกษาขอนอมบูชาพระพุทธคุณแหงบิดรมารดา บูรพาจารย
ตลอดจนจนถึงผูมีอุปการคุณทุกทานที่มีสวนสนับสนุน ชี้แนะและใหกําลังใจในการศึกษาจนสําเร็จลุลวงมาดวยดี
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
The Marketing Mix Factors affecting the decision of choose a private dormitory
of Phayao university Students
สิริพร กาจินา1* และอนุสรณ คุณานุสรณ2
Siriporn kajina1* and Anusorn Kunanusorn2
บทคัดยอ
การคนควาอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจ
เลื อ กเช า หอพั ก ของนิ สิ ต และศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมการเลื อ กเช า หอพั ก ของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาอํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดพะเยา โดยใชวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่พักอาศัย
หอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัยพะเยา ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ โดยเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง จํานวน 400
ราย ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) การอธิบายลักษณะทั่วไปของขอมูลที่เก็บ
รวบรวม ไดแก นําเสนอในรูปการแจกแจงความถี่ (Frequency) อัตรารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean)
ผลการศึกษาพบวา ทุกปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีอิทธิผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพักเอกชนของ
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา สวนใหญเปนนิสิตคณะแพทยศาสตร เปนเพศชายมีอายุระหวาง 1921 ป เงินไดตอเดือนที่รับจากผูปกครอง ไมเกิน 5,000 บาท ความชอบที่จะเชาหอพักเอกชน นิสิตสวนใหญเปนผูตัดสินใจ
เลือกเชาหอพักดวยตนเองและนิสิตทราบขอมูลเกี่ยวกับหอพักจากคําบอกเลา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา
ดา นผลิ ต ภั ณ ฑ ในภาพรวมคา เฉลี่ ย 3.86 ระดั บ ความสํ า คั ญ มาก กลุ ม ตั ว อยา งให ค วามสํา คั ญ มากที่ สุ ด
ในเรื่อง ควรมี INTERNET WIFI และระดับนอยที่สุด ในเรื่อง ควรมีโทรศัพทภายในหองพัก
ด า นราคา ในภาพรวมค า เฉลี่ ย 3.85 ระดั บ ความสํ า คั ญ มาก กลุ ม ตั ว อย า งให ค วามสํ า คั ญ มากที่ สุ ด ใน
เรื่องควรเก็บคาเชารายเดือนในอัตรามาตรฐาน ระดับความสําคัญมาก และระดับนอยที่สุด ในเรื่องการรับชําระคาเชาโดย
โอนเงินผานธนาคาร
1

นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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ดานสถานที่ตั้ง ในภาพรวมคา เฉลี่ ย 4.04 ระดับความสําคั ญมาก กลุ มตัว อยา งให ความสําคั ญมากที่สุ ด
ในเรื่อง ควรที่จะเดินทางสะดวกระดับความสําคัญมาก และระดับนอยที่สุด ในเรื่อง ควรอยูใกลแหลงชุมชน
ด า นการส ง เสริ ม การตลาด ในภาพรวมค า เฉลี่ ย 3.49 ระดั บ ความสํ า คั ญ ปานกลาง กลุ ม ตั ว อย า ง
ใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องรูจักหอพักจากคําบอกกลาวของคนรูจัก ระดับความสําคัญมาก และระดับนอยที่สุด
ในเรื่องควรมีโฆษณาทางหนังสือพิมพและวิทยุ
คําสําคัญ: ปจจัยที่มีผลตอการเลือกเชาหอพัก ผูประกอบการ นิสิตปริญญาตรี การตัดสินใจ

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
ปญหาเรื่องที่พักอาศัยเปนปญหาทางสังคมประการหนึ่งของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่กําลังพัฒนา
ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจากการที่เพิ่มมากขึ้นของประชากร ความตองการที่อยูอาศัยก็ยอมเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัวเมืองใหญๆ
แทบทุกที่ในโลกประสบปญหาที่คลายคลึงกัน คือ ปญหาการเพิ่มจํานวนของประชากรเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมทําใหเศรษฐกิจของเมืองเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางแรงงานในการผลิต โดยมีความตองการแรงงานภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
สูงขึ้นมากแตความตองการแรงงานในภาคเกษตรกรรมกลับลดลง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนตัวดึงดูดใหแรงงานใน
ชนบทใหเขามาสูในเมือง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ในชวง 20 ปแรกกรุงเทพ ฯ จึงมีความพยายามที่จะกระจายความ
เจริญสูปริมณฑล และในหัวเมืองใหญตาง ๆ ในภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงที่เศรษฐกิจและสังคมเปนไปอยางรวดเร็วปญหา
การขาดแคลนที่อยูอาศัยซึ่งกอใหเกิดปญหาชุมชนแออัดตามมา ประชากรอยูกันอยางหนาแนน ทําใหเกิดแหลงเสื่อมโทรม
และแหลงเสื่อมโทรมนั้นจะนําไป สูปญหาตางๆ ไดแกปญหาทางสังคมชุมชนแออัด ปญหาที่เกี่ยวกับเด็กวัยรุน ปญหา
อาชญากรรม และปญหาอื่นๆ อีกมากมายและปญหาตางๆ เหลานี้นอกจากจะเปนอันตรายโดยตรงตอสวัสดิภาพของ
ประชาชนผูพักอาศัยแลว ยังเปนการบั่นทอนความเจริญกาวหนาของประชากรและประเทศชาติทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางรายแรง จนเปนเหตุใหรัฐบาลไดมองเห็นปญหาและจัดดําเนินนโยบายบานคนจน หรือโครงการบานเอื้ออาทร และ
ดวยโครงการสรางทางเศรษฐกิจ และสังคมประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนา สภาพทางสังคมเกษตรกรรมกําลัง
ปรับเปลี่ยนมาเปนสังคมอุตสาหกรรมซึ่งมีการขยายตัวอยางรวดเร็วมีโรงงานตั้งขึ้นมากมาย แรงงานจากภาคเกษตร
เคลื่อนยายเขาสูอุตสาหกรรมมากขึ้นเปนทวีคูน
การดํารงชีวิตของมนุษยปจจัยสี่นับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะที่พักอาศัย จากสภาพเศรษฐกิจ
และสัง คมปจ จุ บัน ประชากรมี การเคลื่ อ นย า ยที่อ ยู อาศั ย ดว ยเหตุ ผ ลต า งๆ เชน เพื่อ ศึ ก ษาต อของผูที่มี ภูมิ สํ า เนาอยู
ตางจังหวัด เพื่อความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการเดินทางไปที่ทํางานหรือสถานศึกษา ปจจัยเหลานี้เปนสาเหตุ
ใหธุรกิจที่พักอาศัยใหเชาเกิดขึ้นอยางมากมายทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดที่เปนศูนยรวมของแหลงงาน
เขตอุตสาหกรรมและสถานศึกษา เชน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไปจนถึงจังหวัดใหญ ๆ และที่เราไมสามารถ
มองขามไปได คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย ที่ในขณะนี้มีการแขงขันอยางดุเดือดและมีธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยอีก
ประเภทคือธุรกิจเกี่ยวกับทําหอพัก หรือ อพารตเมนตใหเชาซึ่งถือเปนชองทางหนึ่งที่สรางกําไรใหกับธุรกิจดังกลาวเปน
อยางดี ถึงแมวาการทําธุรกิจดังกลาวจะมีระยะเวลาในการคืนทุนชากวาธุรกิจอื่นๆ
จังหวัดพะเยามีความเจริญเติมโตทางดานเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมเปนอยางมาก โดยเฉพาะทางดาน
การศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และมีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเชน มหาวิทยาลัย
พะเยา ที่ไดรับการยอมรับในดานการศึกษามีบรรยากาศที่สวยงาม และสถาปตยกรรมที่โดดเดนมีเอกลักษณจึงทําใหมี
นิสิตเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา จึงทําใหมีจํานวนนิสิตเพิ่มมากขึ้น นั้น โดยประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยาที่พักอาศัยหอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัยพะเยา ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ จํานวน
ทั้งหมด 13,562 คน (ฐานขอมูลนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2557) ซึ่งทําให
หอพักภายในมหาวิทยาลัยพะเยามีไมเพียงพอตอความตองการของนิสิตที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยา ทําใหนิสิตสวน
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ใหญจําเปนตองเลือกเชาที่พักอาศัยซึ่งมีอยูทั่วไปรอบๆ มหาวิทยาลัยปจจุบันในจังหวัดพะเยา มีที่พักอาศัยที่เปดใหเชาพัก
ทั้งใน
รูปแบบหองแบงใหเชา บานเชา และหอพักรายเดือน ซึ่งจากขอมูลจํานวนหอพักที่จดทะเบียนซึ่งมีรัศมีหางจาก
มหาวิทยาลัยพะเยาไมเกิน 2 กิโลเมตร มีจํานวน 430 แหง (เทศบาลตําบลแมกา,2557) และยังมีการกอสรางหอพัก
เพิ่มขึ้นทุกป ดังนั้นธุรกิจหอพักจึงมีการแขงขันคอนขางสูง เพื่อรองรับความตองการของนิสิตที่จะพักอาศัย และหอพักแต
ละที่มีลักษณะที่แตกตางกันออกไป เชน ทางดานราคา ระยะการเดินทาง สถานที่ตั้ง สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
หองพัก ทําใหนักศึกษามีโอกาสที่จะเลือกเขาพักตามความตองการของแตละบุคคล ปจจุบันปริมาณหองพักที่รองรับ
จํานวนนิสิตที่เพิ่มขึ้น ทําใหหอพัก มีจํานวนนอยกวาจํานวนนิสิตที่ตองการพัก จึงทําใหธุรกิจหอพักมีความตองมีการ
แขงขันกันโดยมีปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเขาพักของนิสิต
ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเชา
หอพักของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนและเปนแนวทางสาหรับ
ผูประกอบ การหอพักรายเดือน ตลอดจนผูที่มีความสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจหอพักในอนาคต สามารถนาขอมูลที่ไดมา
วางแผนกลยุ ท ธ เพื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หอพั ก รายเดื อ น ในท อ งถิ่ น เพื่ อ สร า งความได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น
และสอดคลองกับสภาพความตองการในปจจุบัน

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนิสิต มหาวิทยาลัย
พะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกเชาหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิด
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- คณะที่กําลังศึกษาอยู
- เงินไดตอเดือน

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือก
เชาหอพักของนิสิต

สวนประสมทางการตลาดบริการ(4P’s)
- ดานผลิตภัณฑ(Product)

- ดานราคา(Price)
- ดานสถานที่(Place)
- ดานการสงเสริมการตลาด(promotion)
วิธีวิทยาการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเช า หอพั ก ของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิจัยสํารวจ
(Survey Research Method) และวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่พักอาศัยหอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ จํานวน ทั้งหมด 13,562 คน (ฐานขอมูลนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2557) เปนกลุมเปาหมายในการสํารวจเกี่ยวกับขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ทีส่ งผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลมา
ใชวิเคราะหและประกอบกับการพิจารณาการเลือกหอพัก
ขนาดของกลุมตัวอยาง โดยเก็บขอมูลจากนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เชาหอพักบริเวณ มหาวิทยาลัยพะเยา
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ขนาดของกลุมตัวอยางไดจากการใชตารางของ Yamane ที่ความเชื่อมั่น 95% และยอมรับ
ความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอยาง 5% โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
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การคัดเลือกกลุมตัวอยาง
วิธีการจัด เก็บ ขอมู ลจากกลุม ตัวอยาง ใช การสุมตั วอยา งแบบงา ยเพื่ อเก็ บขอมู ลกลุ มตัว อยา ง จํ านวน
400 ราย จากผูที่พักอาศัยหอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัยพะเยา ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ รายละเอียด
ดังตาราง
รายชื่อ

จํานวนนิสิต

ขนาด
ตัวอยาง

1

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

552

16

2

คณะวิทยาศาสตร

430

13

3

คณะวิทยาศาสตรการแพทย

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

คณะวิศวกรรมศาสตร

647

19

11

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

852

25

12

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

1,688

50

13

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร

260

7

14

วิทยาลัยการศึกษา

1,989

59

15

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม

228

7

13,562

400

รวมทั้งสิ้น
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เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูลมาใชในการศึกษาในครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางคือนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 400 คน โดยใชวิจัยสํารวจ (Survey Research Method)
ซึ่งแบบสอบถาม(Questionnaire)ที่ใชนั้นจะประกอบดวยคําถามที่กําหนดคําตอบไวใหเลือก (Close-ended
question)
และคําถามที่มีลักษณะใหผูตอบแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ (Open-ended question) โดยแบงเปน
แบบสอบถามมี 4 ตอน ดังตอไปนี้
สวนที่1 เปนขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ศึกษาขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย คณะที่กําลัง
ศึกษาอยู เพศ อายุ และเงินไดตอเดือน
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจในการเลือกหอพักของผูเชาหอพักบริเวณโดยรองมหาวิทยาลัย
พะเยา
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกหอพักของผูเชาหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
พะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สวนที่4 วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะในการเลือกเชาที่พักอาศัยของผูเชาหอพักเอกชนบริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก โปรแกรมสําเร็จรูป Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS) นําเสนอในรูปการแจกแจงความถี่ (Frequency) อัตรารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย
(Mean)
วิธีการคนควาขอมูล
การศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นประสมการตลาดบริ ก ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเช า หอพั ก ของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยการประมวลความรูจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ และวิเคราะหขอมูลจากกลุมขอมูล 2 ประเภทคือ
- ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถามการกลุมประชากร
คือนิสิตที่มีความสนใจเขาพักภายนอกบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทําการสอบถามขอมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจทางดานสวนประสมทางการตลาด ทางดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ สงเสริมการขาย บุคลากร
ดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากแหลงความรูตางๆ จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร หนังสือ
ตํารา นิตยสาร หนังสือพิมพ บทความใน website ที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ
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กลุ มตั ว อย า ง เป น กลุ ม นิสิ ต ที่พั กอาศัย อยูบ ริ เวณหอพัก เอกชนภายนอกมหาวิท ยาลั ย พะเยา อํ า เภอเมื อ ง
ตําบลแมกา จังหวัดพะเยา โดยนํามาคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางประชากรโดยใชสูตรของ Yamane ยามาเน (Yamame
T, 1973 ) ที่ความเชื่อมั่น 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอยาง 5% โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 400
คน

การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึ ก ษารวบรวมข อ มู ล ต า งๆ จากเอกสาร ตํ า รา ทฤษฎี และงานวิ จั ย ต า งๆ รวมทั้ ง ศึ ก ษาการสร า ง
แบบสอบถามวิจัย
2. การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามไปให
อาจารยที่ปรึกษาเปนผูพิจารณา เพื่อตรวจสอบปรับปรุงความสมบูรณและความถูกตองใหครอบคลุมทั้งดานโครงสราง
เนื้อหา และภาษาที่ใชเพื่อใหเกิดความเขาใจแกผูตอบแบบสอบถามและครอบคลุมเรื่องที่ตองการศึกษาแลวนํามาปรับปรุง
แกไข
3. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบ
(PreTest) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา เมื่อนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑแลว นํา
ขอมูลที่รวบรวมมาไดไปทดสอบกับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เพื่อดูวาขอมูล คือ ขอความที่มีคา Corrected ItemtotalCorrelation ต่ําออกจากแบบสอบถาม จากนั้นนําคะแนนของขอความที่ผานเกณฑการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่น ดวยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) โดยใชวิธีCoefficient Alpha Cronbach
Method
จากการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ไดคา Alpha เทากับ 0.96 ซึ่งเมื่อมีการทดสอบหาความเชื่อมั่นในแต
ละขอ พบวา ทุกขอคําถามที่มีคา Corrected Item-TotalCorrelation ไดคา Alpha ที่ 0.96 ขึ้นไป อยูในระดับที่ยอมรับไดถือวามี
ความนาเชื่อถือจึงสามารถนําไปเก็บขอมูลตอไป

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา สามารถสรุปของการศึกษา ไดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชจํานวนและรอยละ ดังจะสามารถวิเคราะหจากตาราง 1 – 4
ดังนี้
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ตาราง 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามคณะ
คณะ
คณะแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการแพทย
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะสถาปตยกรรม
คณะสหเวชศาสตร
วิทยาลัยและสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยการศึกษา
คณะเกษตรศาสตร
คณะนิติศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวม

จํานวน
88
11
51
13
13
19
52
7
9
7
59
16
20
7
25
397

รอยละ
22.17
2.77
12.85
3.27
3.27
4.79
13.10
1.76
2.27
1.76
14.86
4.03
5.04
1.76
6.30
100.0

ตาราง 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จํานวน
153
244
397

รอยละ
38.5
61.5
100.0

ตาราง 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ
อายุ
ไมเกิน 18 ป
19-21 ป
22-24 ป
25 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน
14
334
45
4
397

รอยละ
3.5
84.1
11.3
1.0
100.0
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ตาราง 4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดตอเดือน
รายไดตอเดือน
ไมเกิน 5,000 บาท

จํานวน
133

รอยละ
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

397

100.0

รวม

ขอมูลทั่วไปของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่เชาหอพักเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญที่ตอบแบบสอบถามศึกษาอยูคณะแพทยศาสตร จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.17 เปนเพศชาย จํานวน 244 คน
คิดเปนรอยละ 61.5 อายุระหวาง 19-21 ป จํานวน 334 คน คิดเปนรอยละ 84.1 เปนชวงอายุเฉลี่ยของนิสิตชั้นปที่ 2-4
ซึ่งในชั้นปที่ 1 จะตองพักหอภายในมหาวิทยาลัย หลังจากอยูชั้นปที่ 2 เปนตนไป ตองออกไปพักหอพักภายนอก และเงินได
ตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.5 ทั้งนี้เนื่องจากนิสิตสวนใหญมีการพึ่งพาคาใชจายจาก
ทางครอบครัว และกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ตอนที่ 2 ข อมู ลเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการเลื อ กเช า หอพั ก ของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา โดยใช จํ า นวนและร อ ยละ
ดังจะสามารถวิเคราะหจากตาราง 5 – 10 ดังนี้
ตาราง 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความชอบที่จะเชาหอพัก

ความชอบที่จะเชาหอพัก
หอพักในมหาวิทยาลัย
หอพักเอกชน
รวม

จํานวน
92
305
397

รอยละ
23.2
76.8
100.0

ตาราง 6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามบุคคลที่มีผลตอการติดสินใจเลือกเชาหอพัก
บุคคลที่มีผลตอการติดสินใจเลือกเชาหอพัก
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
การทราบขอมูลเกี่ยวกับหอพัก
จํานวน
แผนพับ/ใบปลิว
64
คําบอกเลา
223
ปายโฆษณา
48
วิทยุ
2
หนังสือพิมพทองถิ่น
1
Web Site
59
รวม
397
ตาราง 8 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามราคาคาเชาหอพักตอเดือน
ราคาคาเชาหอพักตอเดือน
จํานวน
2,000 บาท
69
2,001-2,500 บาท
103
2,501 -3,000 บาท
130
มากกวา 3,000 บาท
95
รวม
397

รอยละ
16.1
56.2
12.1
.5
.3
14.9
100.0
รอยละ
17.4
25.9
32.7
23.9
100.0

ตาราง 9 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเลือกที่จะพักคนเดียวหรืออยูรวมกับเพื่อน
การเลือกที่จะพักคนเดียว
จํานวน
รอยละ
หรืออยูรวมกับเพื่อน
คนเดียว
230
57.9
เพื่อน
167
42.1
รวม
397
100.0
ตาราง 10 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเลือกหอพักทานจะศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหอพักนั้นๆ ดวย
ตนเอง
การเลือกหอพักทานจะศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหอพักนัน้ ๆ
จํานวน
รอยละ
ดวยตนเอง
ใช
370
93.2
ไมใช
27
6.8
รวม
397
100.0
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ขอมูลดานพฤติกรรมการเลือกเชาหอพักของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา กลุมตัวอยางสวนใหญมักที่จะเชาหอพัก
เอกชน จํานวน 305 คน คิดเปนรอยละ 76.8 ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อนิสิตอยูชั้นปที่ 2 ทางมหาวิทยาลัยจะใหนิสิตออกไปพัก
นอกมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางเลือกเชาหอพักดวยตนเอง จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.9 และไดทราบขอมูล
เกี่ ย วกั บ หอพั ก จากคํ า บอกเล า จํ า นวน 223 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 56.2 ทั้ ง นี้ อ าจจะรั บ ทราบข อ มู ล หอพั ก จากเพื่ อ น
หรือบุคคลอื่นๆ และจะทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหอพักนั้นๆ 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 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการติดสินใจในการเลือกเชาหอพักของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใชคาเฉลี่ย
เลขคณิต (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังจะสามารถวิเคราะหจากตาราง 11 ดังนี้
ตาราง 11 ระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการติดสินใจในการเลือกเชาหอพักของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการติดสินใจในการเลือกเชาหอพักของ
ระดับ
S.D.
X
นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
ความสําคัญ
3.86
1.016
มาก
ดานผลิตภัณฑ
3.85
0.992
มาก
ดานราคา
ดานสถานที่ตั้ง
4.04
0.985
มาก
3.49
0.994
มาก
ดานการสงเสริมการตลาด
รวม

3.81

0.997

มาก

ป จ จั ย ส ว นประสมทางด า นการตลาด 4P’s ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กหอพั ก เอกชนบริ เ วณมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ในภาพรวม ระดั บความสํา คั ญมาก คา เฉลี่ ย 3.81 เมื่ อ พิจ ารณารายข อ โดยเรี ย งลํ าดั บ คา เฉลี่ ยจากมากไปหาน อ ย
คือ ดานสถานที่ตั้ง ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 4.04 รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย
3.86 ดานราคา ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.85 และดานการสงเสริมการตลาด ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย
3.49 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา
ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ในภาพรวม ระดั บ ความสํ า คั ญ มาก กลุ ม ตั ว อย า งให ค วามสํ า คั ญ มากที่ สุ ด ในเรื่ อ ง ควรมี
INTERNET WIFI และระดับนอยที่สุด ในเรื่อง ควรมีโทรศัพทภายในหองพัก
ดานราคา ในภาพรวม ระดับความสําคัญมาก กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง ควรเก็บคาเชาราย
เดือนในอัตรามาตรฐาน ระดับความสําคัญมาก และระดับนอยที่สุด ในเรื่อง การรับชําระคาเชาโดยโดนเงินผานธนาคาร
ดานสถานที่ ตั้ง ในภาพรวม ระดับ ความสําคั ญมาก กลุม ตัวอย างให ความสําคั ญมากที่สุดในเรื่อ ง ควรที่จ ะ
เดินทางสะดวกระดับความสําคัญมาก และระดับนอยที่สุด ในเรื่อง ควรอยูใกลแหลงชุมชน
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ดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวม ระดับความสําคัญปานกลาง กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดใน
เรื่องรูจักหอพักจากคําบอกกลาวของคนรูจัก ระดับความสําคัญมาก และระดับนอยที่สุด ในเรื่อง ควรมีโฆษณาทาง
หนังสือพิมพและวิทยุ

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนิสิต มหาวิทยาลัย
พะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
ตาราง 12 ระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการติดสินใจในการเลือกเชาหอพักของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ดานผลิตภัณฑ
ระดับ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
S.D.
X
ความสําคัญ
ควรมีภาพลักษณและชื่อเสียงดี
3.52
1.006
มาก
ควรมีการออกแบบที่ดีและมีความสวยงาม
3.74
.970
มาก
หอพักควรจะตองสะอาด
4.16
.980
มาก
ความสงบเงียบ
4.04
.949
มาก
ควรมีรานอาหาร/รานของชําภายในหอ
3.70
1.033
มาก
ควรมีขนาดของหองกวางเพียงพอ
3.93
.902
มาก
ความแข็งแรงของเฟอรนิเจอรภายในหองพัก
4.02
.925
มาก
ควรมีเครื่องสุขภัณฑภายในหองน้ํา
4.14
.886
มาก
ควรมีเครื่องน้ําอุนภายในหองน้ํา
4.12
1.010
มาก
ควรมีเฟอรนิเจอรภายในหองพักครบถวน
3.92
1.013
มาก
ควรมีรายการโทรทัศนนอกเหนือจากชองปกติ เชน เคเบิ้ล จาน
3.59
1.113
มาก
ดาวเทียม
ควรมีโทรศัพทภายในหองพัก
3.18
1.254
ปานกลาง
ควรมี INTERNET WIFI
4.37
1.020
มาก
ควรมีเครื่องปรับอากาศภายในหองพัก
3.30
1.154
ปานกลาง
ควรมีพัดลมภายในหองพัก
4.00
.917
มาก
ควรมีกลองวงจรปด
3.97
1.062
มาก
ควรมีพนักงานรักษาความปลอดภัย
3.91
1.071
มาก
รวม
3.86
1.016
มาก
ดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง ควรมี INTERNET WIFI ระดับความสําคัญมาก
คาเฉลี่ย 4.37 รองลงมา ไดแก หอพักควรจะตองสะอาด ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 4.16 และควรมีเครื่องสุขภัณฑ
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ภายในหองน้ํา ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 4.14 ตามลําดับสอดคลองกับการศึกษาของ นพรุจ บรรจงจิต ร
และกองกูณฑ โตชัยวัฒน (2556)เรื่อง ปจจัยในการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัยใหเชาบริเวณรอบมหาวิทยาลัยรังสิต จาก
การวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาที่พักอาศัยของนิสิต มากที่สุด 5 ลําดับแรก ไดแก บริการเสริมใน
หองพัก (อินเตอรเน็ต เคเบิ้ลทีวี ตูเย็น โทรทัศน และเฟอรนิเจอร) ความสะดวกในการเดินทาง กระบวนการรักษาความ
ปลอดภัย กระบวนการรักษาความสะอาด และระยะหางระหวาง ที่พักกับมหาวิทยาลัย ตามลําดับ
ตาราง 13 ระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการติดสินใจในการเลือกเชาหอพักของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ดานราคา
ระดับ
S.D.
ปจจัยดานราคา
X
ความสําคัญ
ควรเก็บคาเชารายเดือนในอัตรามาตรฐาน
4.09
.929
มาก
คาเชารายเดือนเหมาะสมกับหองพัก
4.08
.936
มาก
ควรมีการเก็บคาประกันความเสียหาย
3.72
.963
มาก
การรับชําระคาเชาโดยโอนเงินผานธนาคาร
3.52
1.140
มาก
รวม
3.85
0.992
มาก
ดานราคา กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง ควรเก็บคาเชารายเดือนในอัตรามาตรฐาน ระหวาง
2,500-3,000 บาท/เดือน ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 4.09 รองลงมา ไดแก คาเชารายเดือนเหมาะสมกับหองพัก
คาเฉลี่ย 4.08 และควรมีการเก็บคาประกันความเสียหาย คาเฉลี่ย 3.72 ตามลําดับ จากการวิจัยพบวา อัตราคาเชาที่พัก
ใหมีความเหมาะสมกับ สภาพของหองพักเนื่องจากมีความสัมพันธกับเงินไดของนิสิตที่มีอยูอยางจํากัดหอพักไมควรมีราคา
สูงเกิน ไป ควรกํา หนดค าเชา หอ งพั กใหเหมาะสมกั บความสามารถในการจา ยคา เช าของนัก ศึก ษาโดยทั่ วไป และยั ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของธาวินี โชติวรรณกุล (2550) เรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือก
เขาพักในโรงแรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปจจัยดานราคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการมากที่สุด คือ
ราคาหองพักที่เหมาะสม
ตาราง 14 ระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการติดสินใจในการเลือกเชาหอพักของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ดานสถานที่ตั้ง
ระดับ
S.D.
ปจจัยดานสถานที่ตั้ง
X
ความสําคัญ
ควรอยูใกลสถาบันการศึกษา
4.09
.989
มาก
ควรอยูใกลตลาดหรือศูนยการคา
3.94
1.011
มาก
ควรอยูใกลแหลงชุมชน
3.84
.987
มาก
ควรที่จะเดินทางสะดวก
4.21
.932
มาก
ควรมีความสะดวกและปลอดภัยในการจอดรถ
4.14
1.006
มาก

รวม

4.04
1600

0.985

มาก

ดานสถานที่ตั้ง กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง ควรที่จะเดินทางสะดวก ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย
4.21 รองลงมา ไดแก ควรมีความสะดวกและปลอดภัยในการจอดรถ ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 4.14 และควรอยู
ใกลสถาบันการศึกษา ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 4.09 ตามลําดับ จาการวิจัยพบวา ดานสถานที่ ผูประกอบการ
ธุรกิจหอพักควรสรางหอพักที่เดินทางสะดวก มีลานจอดรถที่สะดวกและปลอดภัย รวมถึงมีการออกแบบและตกแตง
หอพักใหสวยงามยิ่งขึ้น และสอดคลองกับการศึกษาของ ไชยทิพย เย็นประเสริฐ (2550)เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เลือกเชาหอพักสตรี ซึ่งมีขอเสนอแนะ ดานสถานที่ วาควรมีความปลอดภัยจากโจรกรรม และมีความสะดวกสบายตอการ
เดินทางไปสถานศึกษาหรือสถานที่ทํางาน
ตาราง 15 ระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการติดสินใจในการเลือกเชาหอพักของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ดานการสงเสริม
การตลาด
ระดับ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
S.D.
X
ความสําคัญ
ควรมีปายโปสเตอรโฆษณาและใบปลิว
3.47
.965
ปานกลาง
รูจักหอพักจากคําบอกกลาวของคนรูจัก
3.59
.926
มาก
ควรมีโฆษณาทางหนังสือพิมพและวิทยุ
3.37
.993
ปานกลาง
ควรมี Web Site
3.52
1.093
มาก
รวม
3.49
0.994
ปานกลาง
ดานการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง การไดรับขอมูลสงเสริมการตลาด
หอพักจากคําบอกกลาวของคนรูจัก ระดับความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.59 รองลงมา ไดแก ควรมี Web Site ระดับ
ความสําคัญมาก คาเฉลี่ย 3.52 และควรมีปายโปสเตอรโฆษณาและใบปลิว ระดับความสําคัญปานกลาง คาเฉลี่ย 3.47
ตามลําดับ จากการวิจัยพบวาสื่อที่รับทราบขอมูลและรายละเอียดของหอพักคือคําแนะนําจากเพื่อน ญาติหรือคนรูจัก
และสอดคลองกับการศึกษาของ ชนายุส เชี่ยวเชิงการุณ และอิทธิกร ขําเดช (2554) ปจจัยการตัดสินใจเลือกหอพัก กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญเรื่องเพื่อนหรือคนรูจักแนะนํามา
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําไปใชงาน
จากการศึ ก ษา เรื่ อ ง ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ ส ง ผลต อการตั ดสิ นใจเลื อกเช าหอพั กของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทางผูประกอบการควรมีการปรับปรุงการใหบริการ ดังนี้
ดานผลิตภัณฑ ควรมีการใหบริการเสริมในหองพัก เชน อินเตอรเน็ต เคเบิ้ลทีวี ตูเย็น โทรทัศน และเฟอรนิเจอร
ซึ่งปจ จุบัน อินเตอร เน็ต เขา ไปมีบ ทบาทสํา คัญในการตัด สินใจเลือ กเช าหอพัก อีกทั้ งควรมีการปรั บปรุ งตกแตง สถาน
ประกอบการใหมีความสวยงาม เปนเอกลักษณ ทําสมัยอยูเสมอ เชน ทาสีใหม จัดสวน
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ดา นราคา ควรมีก ารเก็ บค า เช า รายเดื อ นในอัต รามาตรฐาน และคา เชา รายเดือ นเหมาะสมกั บ หอ งพั ก
ซึ่งปจจุบันมีการเก็บคาหอรายเดือนแพง ไมเหมาะสมกับสภาพหอง ตลอดจนคาประกันหอพักเอกชนแพงเกินไป
ดา นสถานที่ ตั้ ง ซึ่ ง ป จจุ บัน สภาพหอพั ก รอบมหาวิท ยาลั ยกระจายไปทั่ว บริ เวณใกล เคี ย ง ซึ่ ง ลั ก ษณะทาง
กายภาพพื้นที่แลวคอนขางแตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับผูประกอบการในการตัดสินใจในการซื้อพื้นที่แตทั้งนี้นิสิตก็เลือก
ตัดสินใจตอปจจัยในเรื่องความสะดวกในการเดินทางสะดวกปลอดภัย
ดานการสงเสริมการตลาด ควรมีการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดกลุมนิสิตที่เปนเพื่อนกันเขามาพักเปนกลุมๆ
และประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ มากขึ้น ควรมีการสรางเว็บไซตหรือเฟสบุคของหอพักเพื่อใหขอมูลหองพักตางๆ แกนิสิต
ที่สนใจจะเขาพัก
ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเฉพาะนิสิตที่พักอาศัยอยูหอพักเอกชนที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพะเยา เทานั้นผลการศึกษาที่ไดรับเปนขอมูลเบื้องตนที่นํามาใชประโยชน
ในการนํามาใชในทางดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคไดในระดับหนึ่งเทานั้น
2. ควรศึก ษาเปรี ยบเทีย บป จจั ยสว นประสมทางการตลาดที่ สง ผลต อการตั ดสิ นใจเลื อกเชา หอพักของนิสิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา กับปจจัยดานอื่นๆ
3. ควรศึกษาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเชา
หอพักของนิสิต เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูที่ตองการเชาหอพักเพื่ออยูอาศัยไดดียิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพัก
ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา สําเร็จลงไดดวยดีเนื่องจากไดรับความกรุณาอยางสูงจาก
ดร.อนุสรณ คุณานุสรณ อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ
ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูวิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุมเทของอาจารยและขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูง
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารณและเจาหนาที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ไดใหความรูและคําแนะนําชวยเหลือบริการดายตางๆ เปนอยางดีตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
สุดทายนี้ผูศึกษาหวังวาการศึกษาคนควาดวยตนเองเลมนี้จะสามารถใชเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอนิสิต คณะ
วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ไดนําไปเปนตัวอยางในการทําวิจัยครั้งตอไป รวมถึงสามารถ
นําไปศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มรายละเอียดที่ถูกตอง และสมบูรณตอไป หากเกิดขอผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้
ดวย
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ปจจัยสวนผสมทางการตลาดตอการเลือกใชบริการรานขายยาในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
Marketing mix factors affecting the choice of chemists in Muang district, Phayao
province
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
รานขายยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยางเปนผูบริโภคที่มาใชบริการรานขายยา จํานวน 400 ชุด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และ F-test
ผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคที่เขามาใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพสมรส มีอายุระหวาง 26-35 ป
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท มีภูมิลําเนา
อยูนอกเขตเทศบาลเมืองพะเยา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญตอการเลือกใชบริการรานขายยาของผูใชบริโภคโดยรวม อยูในระดับ
มาก คือ มีคา x̅=4.16 เมื่อวิเคราะหปจจัยเปนรายดาน พบวา ดานบุคลากร (x̅=4.48) ดานผลิตภัณฑยา (x̅=4.27) และ
บริการ (x̅=4.27) และดานสถานที่ทําเลที่ตั้ง (x̅=4.25) มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการ อยูในระดับมากที่สุด สวนดาน
กระบวนการ (x̅=4.20) ดานราคา (x̅=4.19) และดานการสงเสริมการตลาด (x̅=3.59) อยูในระดับมาก
จากการทดสอบสมมติฐานพบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
รานขายยา เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และภูมิลําเนา แตไมพบความแตกตางของปจ จัย สว นประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานขายยา เมื่อจําแนกตามสถานภาพ อาชีพ และรายได อยางมีนัยสําคัญของ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 การวิจัยนี้ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการตอกําหนดกลยุทธดานการตลาดของธุรกิจรานขายยา
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใหสอดคลองกับปจจัยสวนบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: รานขายยา ปจจัยสวนผสมทางการตลาด จังหวัดพะเยา
1
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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 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพื้นฐานความเชื่อของแตละบุคคล เมื่อความกาวหนา
ทางวิทยาการตาง ๆ ทําใหมนุษยมีความเปนอยูที่ดีและมีชีวิตยืนยาวขึ้น แตตองสัมผัสกับปจจัยเสี่ยงของโรคมากขึ้น จึงเปน
เหตุใหเกิดความเจ็บปวยเพิ่มขึ้นซึ่งเปนสาเหตุหลัก ทําใหตองเกี่ยวของกับยาในชีวิตประจําวัน วิถีทางของการใชยา มีอยู 2 วิธี
คือ วิธีแรกเมื่อเกิดอาการเจ็บปวยผูปวยจะไปพบแพทยตามโรงพยาบาลหรือคลินิก วิธีที่สองเมื่อผูปวยเกิดอาการเจ็บปวย
ที่ไมรุนแรงจะรักษาตนเองโดยเลือกมารับบริการจากรานขายยา ซึ่งเปนสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่สําคัญ
และอยูใกลชิดประชาชน
ในประเทศไทยนั้น ประชาชนสามารถซื้อยาใชเองจากรานขายยา โดยที่ไมตองมีใบสั่งยาจากแพทย รานขายยา
จึงเปนหนวยหนึ่งของระบบสุขภาพที่อยูใกลชิดประชาชน ไมเพียงแตทําหนาที่ดานการกระจายยาและเวชภัณฑเทานั้น
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แตยังมีบทบาทสําคัญเปรียบเสมือนเปนที่พึ่งดานสุขภาพของชุมชนซึ่งเปนอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนที่มีอาการเจ็บปวย
เบื้องตน ประชาชนสามรถเขาถึงรานขายยาไดงาย นอกเหนือจากการจําหนายยา รานขายยายังเปนแหลงที่สามารถให
คําแนะนําในการดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนการแนะนําและสงตอไปยังแพทยผูเชี่ยวชาญตามความเหมาะสม ดังนั้น
เพื่อใหรานขายยาสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค หรือผูปวย ทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ไดรวมมือกับสภาเภสัชกรรมในการพัฒนารานขายยาใหไดคุณภาพ ตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมใหรานขายยา
สามารถเขาเปนสวนหนึ่งในระบบการสรางหลักประกันสุขภาพแกประชาชนได จึงไดมีการจัดทํามาตรฐานรานขายยาขึ้น
เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานรานขายยาในประเทศไทยใหเทียบเทาระดับสากลทั้งนี้ โดยมีความมุงหมายที่สําคัญในการ
พัฒนารานขายยาใหสามารถเปนหนวยบริการหนึ่งในเครือขายระบบบริการสุขภาพขึ้นปฐมภูมิ โดยที่ผานมารานขายยามี
การพัฒนาอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยามีจํานวน 30 แหง (กลุมงาน
คุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, 2555) ในการเปดรานยานั้นเจาของไมตองเปน
เภสัชกรประจํารานเองก็ได แตจางเภสัชกรทีม่ ีใบประกอบวิชาชีพมาปฏิบัติงานที่รานขายยา จึงเปนเหตุใหผูมีเงินทุนสามารถ
เปดกิจการรานขายยาไดอยางไมยากนัก และเกิดคูแขงขันรายใหมเขามาแยงสวนแบงทางตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งผูประกอบธุรกิจ
รานขายยาไดพยายามใชกลยุทธทางการตลาดที่หลากหลาย แตยังไมมีงานวิจัยที่บงชี้วาปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีผล
ตอการเลือกใชบริการรานขายยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ดังนั้นจากประเด็นดังกลาวขางตนจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผล
ตอการเลือกใชบริการรานขายยา โดยประยุกตมาจากงานวิจัยของ เลอวิทย เกิดมงคลการ (2551) ซึ่งประกอบไปดวย
ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานสถานที่ ดานบุคลากร ดานการสงเสริมทางการตลาดและดานกระบวนการ
เพื่อเปนขอมูลใหกับผูประกอบธุรกิจรานขายยาและผูที่สนใจประกอบกิจการรานขายยา ไดนําไปใชใหเหมาะสมกับกลยุทธ
ทางการตลาดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานขายยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สมมติฐาน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาแตกตางกัน จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล

กรอบแนวคิด
จากงานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจากรานขายยาแผนปจจุบันของประชาชนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (เลอวิทย เกิดมงคลการ,2551) ผูวิจัยนํามาประยุกตและสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย
ไดดังแสดงในภาพ 1
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ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ลักษณะสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได
- สถานภาพ
- ภูมิลําเนา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
- ดานผลิตภัณฑยาและบริการ
- ดานราคา
- ดานสถานที่ทําเลที่ตั้ง
- ดานบุคลากร
- ดานการสงเสริมทางการตลาด
- ดานกระบวนการ

การเลือกใชบริการรานขายยา

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรที่ใชการศึกษา คือ กลุมประชากรในอําเภอเมือง จังหวัดพะยา จํานวน 45,544 คน (บรรยายสรุปจังหวัด
พะเยา ประจําปงบประมาณ 2556)
ขนาดกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่เขามาใชบริการรานขายยา จํานวน 400 คน
การคัดเลือกกลุมตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้มีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเพื่อใชในการเก็บขอมูลโดยใชวิธีการ
หาขนาดกลุมตัวอยางตามทฤษฎีของ Taro Yamane (1973) และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น และสุมอยางงายในแตละชั้น
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามโดยแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได
อาชีพ และภูมิลําเนา
สวนที่ 2 ขอมูลปจจัยสวนผสมทางการตลาด สอบถามโดยใชมาตรวัดของลิเคอรท (Likert’s Scales) จํานวน 5 ระดับ
ดังนี้
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ระดับความคิดเห็นมาก

เทากับ 5 คะแนน
เทากับ 4 คะแนน
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ระดับความคิดเห็นปานกลาง เทากับ 3 คะแนน
ระดับความคิดเห็นนอย
เทากับ 2 คะแนน
ระดับความคิดเห็นนอยมาก เทากับ 1 คะแนน
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับรานขายยา
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผูวิจัยไดมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
ดังนี้
1. ศึกษาคนควาจากเอกสารตําราวิชาการ บทความ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดกรอบแบบสอบถาม
2. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตการวิจัย โดยใชคําถาม 2 ประเภท คือ แบบสอบถามปลายปดและ
แบบสอบถามปลายเปด
3. เสนออาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองแกไขปรับปรุงแกไขความถูกตองและชัดเจนเหมาะสม ทั้ง
เนื้อหาสาระ และการใชถอยคํา สํานวนภาษา แลวนํามาจัดทําเปนแบบสอบถาม
4. เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 4 ทาน เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหาเพื่อใหได
แบบสอบถามที่มีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคําถาม โดยใชแบบวัดดัชนีความสอดคลอง (Index of consistency:
IOC)
5. นําแบบสอบถามไปทดสอบ เพื่อวัดความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค
(Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 0.95
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยทอดแบบสอบถามไวที่รานขายยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จํานวน 30 ราน รานละ 13 ชุด และ
เก็บคืนดวยตนเอง
2. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบรอย สมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อเตรียมนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ใชวิธีการประมวลผลตามหลักสถิติพรรณนา (Descriptive
Statistics) โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)
2. การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด ใชวิธีการประมวลผลตามหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานขายยา ใชคา
สถิต t-test และ F-test
การวัดระดับคะแนนของแบบสอบถามในสวนที่ 2 นี้วัดโดยการกําหนดเกณฑคาคะแนนตัวแปรของคาเฉลี่ย
ซึ่งกําหนดระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ ที่มีคะแนนแตระดับออกเปนชวง ๆ ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะหดวยการทํา
อันตรภาคชั้น โดยผูวิจัยไดใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของ ประคอง กรรณสูตร (2542)ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทีส่ ุด
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คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด
ตอการเลือกใชบริการรานขายยาอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช
เพศ
สถานภาพ
อายุ
บริการรานขายยาของประชาชน
x̅
t
Sig.
F
Sig.
F
Sig.
ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
1. ดานผลิตภัณฑยาและบริการ
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. ดานสถานที่ทําเลที่ตั้ง
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)
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช
บริการรานขายยาของประชาชน
ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
1. ดานผลิตภัณฑยาและบริการ
2. ดานราคา
3. ดานสถานที่ทําเลที่ตั้ง
4. ดานบุคลากร
5. ดานการสงเสริมการตลาด
6. ดานกระบวนการ

ระดับการศึกษา
t

อาชีพ

Sig.

F

0.395 0.851 0.436
2.762 0.023* 1.309
0.840 0.525 0.528
1.212 0.310 1.134
1.190 0.320 0.320
0.700 0.625 0.668

รายไดตอเดือน
Sig.

F

Sig.

0.783
0.272
0.715
0.345
0.864
0.616

0.555
1.108
1.496
0.573
0.487
2.196

0.734
0.361
0.198
0.721
0.785
0.061

ภูมิลําเนา
F

Sig.

2.952 0.074
2.769 0.015*
0.834 0.331
1.436 0.490
0.541 0.429
2.119 0.060

จากการวิจัยพบวา ผูที่เขามาใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพสมรส มีอายุระหวาง 26-35 ป มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท มีภูมิลําเนาอยู
นอกเขตเทศบาลเมืองพะเยา
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญตอการเลือกใชบริการรานขายยาของผูใชบริการโดยรวม อยูในระดับ
มาก คือ มีคา x̅=4.16 เมื่อวิเคราะหปจจัยเปนรายดาน พบวา ดานบุคลากร (x̅=4.48) ดานผลิตภัณฑยา (x̅=4.27) และ
บริการ (x̅=4.27) และดานสถานที่ทําเลที่ตั้ง (x̅=4.25) มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการ อยูในระดับมากที่สุด 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
มีการเลือกใชบริการรานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตใน
ดานราคาและการสงเสริมการตลาดมีการเลือกใชบริการที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในการเลือกใชบริการรานยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยจําแนกตาม
สถานภาพ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานสถานที่ทําเลที่ตั้ง ดานชองทางการ
จําหนาย ดานบุคลากร การสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการ มีการเลือกใชบริการรานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในการเลือกใชบริการรานยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยจําแนกตาม
อายุ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสถานที่ทําเลที่ตั้ง ดานบุคลากร และดานกระบวนการ มีการเลือกใชบริการราน
ขายยาในอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตในดานผลิตภัณฑและบริการ
ดานราคา และการสงเสริมการตลาด มีการเลือกใชบริการที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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 ดานสถานที่ทําเลที่ตั้ง ดานบุคลากร
ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการ มีการเลือกใชบริการรานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตในดานราคามีการเลือกใชบริการที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
5. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในการเลือกใชบริการรานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยจําแนก
ตามอาชีพ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานสถานที่ทําเลที่ตั้ง ดานบุคลากร
ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการ มีการเลือกใชบริการรานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในการเลือกใชบริการรานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยจําแนก
ตามรายไดตอเดือน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานสถานที่ทําเลที่ตั้ง ดาน
บุคลากร ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการ มีการเลือกใชบริการรานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางในการเลือกใชบริการรานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยจําแนก
ตามภูมิลําเนา เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสถานที่ทําเลที่ตั้ง ดานบุคลากร และดานการสงเสริมการตลาด มีการ
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เลือกใชบริการรานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตในดาน
ผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา และดานกระบวนการ มีการเลือกใชบริการที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องปจจัยสวนผสมทางการตลาดตอการเลือกใชบริการรานขายยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการมีความสําคัญตอการเลือกใชบริการรานขายยาภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ยาไดมาตรฐานที่ดีในการผลิต จากกระทรวงสาธารณสุข และมีคุณภาพ ดังนั้นจึงให
ความสําคัญกับยาที่ไดรับมาตรฐานที่ดีในการผลิต ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจยั ของสมประสงค แตงพลอย (2553) กลาวคือ
ผูใชบริการสวนใหญใหความสําคัญกับคุณภาพยาในระดับมาก
ปจจัยดานราคา มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการรานขายยาภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ย
สูงสูด คือ ราคายามีความเหมาะสม โดยผูใชบริการรานยาสวนใหญมีการเปรียบเทียบราคากอนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคลอง
กับผลงานวิจยั ของสมประสงค แตงพลอย (2553) กลาวคือ ผูใชบริการจะใหความสําคัญในเรื่องความเหมาะสมในดานราคา
จําหนายยา
ปจจัยดานสถานที่ทําเลที่ตั้ง มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการรานขายยาภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยปจจัย
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสูด คือ ความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑจากรานขายยาและทําเลที่ตั้งมีความเหมาะสมใกลแหลงชุมชน
ทําใหสะดวกตอการเดินทางเพื่อสงมอบผลิตภัณฑและยังสามารถสั่งสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการได
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจยั ของสมประสงค แตงพลอย (2553) ในดานความสะดวกในการเดินทางมาใชบริการรานขายยา
ปจจัยดานบุคลากร มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการรานขายยาภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยปจจัยที่มี
คาเฉลี่ยสูงสูด คือ เจาหนาที่มีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยมแจมใส สุภาพออนนอมและมีความรูใหม ๆ อยูเสมอ เพื่อตอบสนอง
ความตองการในดานการบริการ ผูใหบริการจะตองสรางความนาเชื่อถือและความไววางใจ ดวนเหตุนี้จึงเปนสวนหนึ่งที่ทําให
ผูใชบริการกลับมาซื้อสินคาในรานเดิมที่เคยไดรับบริการ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสมประสงค แตงพลอย (2553)
กลาวคือ ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหขอมูล มีมนุษยสัมพันธ
ยิ้มแยมแจมใส
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการรานขายยาภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสูด คือ ทางรานยาบางแหงมีการจัดกิจกรรม เพื่อแนะนําสินคาใหลูกคา โดยการแจกสินคาตัวอยาง
เพื่อใหลูกคานําไปทดลองใช อีกทั้งมีแผนปลิวและปายโฆษณาหนาราน เพื่อชักชวนใหผูใชบริการเขามาสอบถามและ
รับคําปรึกษาในสินคาที่ผูใชบริการสนใจ เพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการประชาสัมพันธ
ปจจัยดานกระบวนการ มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการรานขายยาภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยปจจัย
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสูด คือ ผูใชบริการไดรับการบริการอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยมีการจัดลําดับคิวในการรับบริการ
อยางเปนระบบเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูใชบริการอยางรวดเร็วและถูกตองกอนสงสินคาถึงมือลูกคา
เพื่อไมใหเกิดปญหาตอการใชบริการในครั้งตอไป
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจยั
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนประโยชนตอผูศึกษาวิจัย และผูที่สนใจเรื่องปจจัยสวนผสมทางการตลาดตอการเลือกใช
บริการรานขายยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อนําขอมูลที่ไดไปประกอบการตัดสินใจในการใชกลยุทธทางการตลาด
ที่เหมาะสม ผูศึกษามีขอเสนอแนะเรียงตามลําดับความสําคัญในแตละดานดังนี้
1. ดานบุคลากร รานขายยาควรมีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลาทําการ เนื่องจากความปลอดภัยของผูใชบริการ
และใหคําปรึกษาไดอยางถูกตอง
2. ดานผลิตภัณฑและบริการ ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการตรวจสอบ คุณภาพยาและการแสดง
ใบประกอบวิชาชีพของเภสัชกรที่อยูประจํารานขายยานั้น ๆ วาถูกตองหรือไม นอกจากนี้รานขายยาควรมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมโดยไมนํายาที่นอกเหนือจากบัญชีที่อนุญาตให จําหนายไดมาขาย หรือยาที่เสื่อมคุณภาพหรือยาที่ไมไดรับการรับรอง
และเขาขายยาอันตรายมา จําหนายใหกับลูกคา
3. ดานทําเลที่ตั้ง ควรอยูในเขตชุมชน ทําใหสะดวกตอการใชบริการ และควรมีที่จอดรถ
4. ดานกระบวนการ ควรใหบริการอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยมีการจัดลําดับคิวในการใหบริการ
5. ดานราคา ควรมีการปรับปรุงดานราคาใหสอดคลองกับตนทุนที่แทจริง ราคาของยาจะตองสอดคลองกับคุณภาพ
และนอกจากหากมีการใหสวนลดในการซื้อยาหรือขายยาในราคาถูกกวารานอื่น ๆ
6. ดานการสงเสริมการตลาด ภาครัฐและองคการเภสัชกรรม ควรมีการสงเสริมใหความรูความเขาใจในการซื้อยา
และการบริโภคยา รวมถึงอันตรายในการใชยาไมถูกวิธี เพื่อใหลูกคามีความรูในเบื้องตนและสามารถที่จะระวังตนเองได
เมื่อตองไปซื้อยาจากรานขายยา
ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป
1. ศึกษาปจจัยดานเศรษฐกิจและรายไดของผูบริโภคมีความสัมพันธตอการซื้อยาแตละครั้ง จากรานขายยา
2. ควรศึกษาความตองการของผูบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ อาหารเสริม การบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อรองรับ
ความตองการของผูบริโภคในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
รายงานจากการศึกษาคนควาเรื่องพฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดตอการเลือกใชบริการรานยาในอําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลหลายทาน ซึ่งไมอาจจะนํามากลาวไดทั้งหมด ซึ่งผูมีพระคุณ
ทานแรกที่ผูศึกษาใครขอกราบพระคุณ คือ ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง ผูไดสอนที่ไดใหความรู คําแนะนําตรวจทาน
และแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน เพื่อใหการเขียนรายงานควาคนอยางอิสระฉบับนี้สมบูรณที่สุด
ขอขอบคุณอาจารยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา ไดคําแนะนําในการจัดทํา
รายงานจากการศึกษาคนควาอยางอิสระฉบับนี้ที่ไมไดกลาวนาม
ขอขอบพระคุณคุณพอสมบูรณ ปญสุวรรณ คุณแมเครือวัลย ปญสุวรรณ และนายแพทยวิทวัส แสนมา ที่อยู
เบื้องหลังในความสําเร็จที่ไดใหความชวยเหลือสนับสนุนและใหกําลังใจตลอดมา
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง พร อ มรั บ ประทาน
และศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต อ การบริ โ ภคอาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แข็ ง พร อ มรั บ ประทานของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาทุกชั้นป จํานวน 400 รายใชวิธีการสุม
ตั ว อย า งแบบบั ง เอิ ญ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น แบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช ไ ด แ ก ค า ความถี่ ค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาAnalysis of Variance หรือ ANOVA
ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 21 ป มีรายไดที่รับจากผูปกครอง 8,000 บาทตอเดือน
เปนนิสิตเรียนอยูชั้นป 4 และสังกัดคณะวิทยาศาสตร พฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน
พบวาผูบริโภคสวนใหญซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน 5-9 ครั้งตอเดือน ซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม
รับประทานในวันจันทร-วันศุกร ชวงเวลากอน 08.00 น. ใชระยะเวลาในการซื้อ 1-5 นาที มีคาใชจายนอยกวา 100 บาท
เลือกซื้อจากเซเวน-อีเลฟเวน เนื่องจากใกลมหาวิทยาลัยพะเยา เหตุผลที่เลือกซื้ออาหาร คือ มีความสะดวกในการเลือก
ซื้อ ทราบแหลงขอมูลอาหารสําเร็จรูปแชแข็งจากโทรทัศน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกบริโภค
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานกระบวนการการใหบริการ ปจจัยดานพนักงาน
และป ย จัย การสง เสริ มการขาย ตามลํ าดั บ ความสัม พัน ธ ระหว า งป จจั ย สว นบุ ค คลกับ พฤติ กรรมการบริโ ภคอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พบวา เพศ อายุ รายได และชั้นป มีความสัมพันธตอการ
บริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
และปจจั ยทางการตลาดมี ความสัม พันธกับพฤติกรรมการบริโ ภคอาหารสําเร็จ รูปแชแข็ งพรอมรั บประทานของนิสิ ต
1

นิสิตคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
2
Graduate 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 : khemjira.ni@up.ac.th
2
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มหาวิทยาลัยพะเยา พบวา ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ปจจัยดานกระบวนการการใหบริการ ปจจัยดานพนักงาน และปจจัยการสงเสริมการขาย มีความสัมพันธตอการบริโภค
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คํา สํ า คัญ : พฤติ ก รรม หมายถึ ง การกระทํ า การตัด สิ น ใจของบุ ค คลเกี่ ย วกับ การซื้อ อาหารสํ าเร็ จ รู ปแช แ ข็ง พร อ ม
รับประทาน เพื่อตอบสนองตอความตองการของตนเอง
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน หมายถึง อาหารที่ใชวิธีการเก็บรักษาสภาพของอาหารโดยการให
อาหารมี อุ ณหภู มิต่ํ า กวา ประมาณ -18 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งจะทํ าให สามารถเก็บ อาหารไดน านกว า เพื่ อป อ งกัน การ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียและหากจะรับประทานก็สามารถนํามาอุนรอนๆรับประทานไดทันที เชน ผัดกระเพรา เปนตน
มหาวิทยาลัยพะเยา หมายถึง มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล ตั้งอยูที่ 19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา หมายถึง ผูที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยพะเยา ภาคเรียนที่ 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
ปจจุบันอาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทานเริ่มเปนที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในกลุมผูบริโภค เนื่องจากอาหารสําเร็จรูป
พรอมรับประทานสามารถตอบสนองพฤติกรรมของผูบริโภคสมัยใหมที่เปลี่ย นแปลงไปตามสภาพสังคม และวิถีการ
ดํารงชีวิตที่ปรับเขาสูความเปนเมืองมากขึ้น ทําใหผูบริโภคเพิ่มความสําคัญกับปจจัยดานความสะดวกสบาย ความเร็วใน
การบริโภค พกพางาย นอกเหนือไปจากการคํานึงถึงเฉพาะเรื่องความสะอาดปลอดภัย และคุณคาทางโภชนาการดังเชนในอดีต
ดวยเหตุนี้ ทําใหอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานกลายเปนผลิตภัณฑที่มีโอกาสในการขยายตลาดอยาง
ตอเนื่องในอนาคต โดยเฉพาะตลาดสงออก เนื่องจากผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานมีระยะเวลาใน
การเก็บรักษาไดนานกวาอาหารสด ขนาดและน้ําหนักเบา ซึ่งสะดวกตอการขนสงและการกระจายสินคาตอไปยังกลุม
ผูบริโภคไดมากกวาสินคาอาหารสด อีกทั้งการสงออกผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน ยังชวยลดแรง
กดดันจากการเผชิญกับมาตรการสุขอนามัยของตลาดปลายทาง ไดมากกวาการสงออกผลิตภัณฑอาหารในรูปสินคาสด
แชเย็น นอกจากนี้ การสงออกอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานยังเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรม
อาหารของไทยมากยิ่งขึ้นอีกดวย (ศูนยวิจัยกสิกรไทย,ธันวาคม 2555)
สําหรับจังหวัดพะเยาเปนจังหวัดที่มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
ประกอบกับอัตราการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นมีผลใหอาหารสําเร็จรูปแชแข็งที่พรอมบริโภคศักยภาพ
ของตลาดอาหารสําเร็จรูปแชแข็งที่พรอมรับประทาน ผลิตภัณฑอาหารดังกลาวในจังหวัดพะเยามีหลากหลายรูปแบบให
ผูบริโภคไดเลือกสรร โดยอาหารสําเร็จรูปเหลานี้จะผลิตภายใตมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารและยังมีกรรมวิธีการผลิตที่
สามารถรักษาคุณคาทางอาหาร และรสชาด ไวอยางดีที่สุด
ดังนั้น การสํารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน จึงมีความสําคัญเพื่อนํามาเปน
แนวทางในการวางแผนทางการตลาด และนํามาใชเป นขอมู ลในการเลือกใชกลยุ ทธในการประกอบธุ รกิจให มีความ
เหมาะสมกับสภาวะตลาด และการแขงขันมากที่สุด รวมถึงการนําผลที่ไดจากการศึกษามาใชประกอบในการปรับปรุงดาน
กลยุทธ และการพัฒนาธุรกิจ เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคใหมากที่สุด
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
2.เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของ
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล

1.
2.
3.
4.
5.

เพศ
อายุ
รายไดตอเดือน
ระดับชั้นป
สังกัด

ตัวแปรตาม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปจจัยทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานชองทางการจําหนาย
ดานการสงเสริมการขาย
ดานบริการ
ดานพนักงาน
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ

พฤติกรรมการการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
พรอมรับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
1.เหตุผลที่ชอบซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม
รับประทาน
2.ความถี่ในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม
รับประทาน
3.ชวงวันในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม
รับประทาน
4.ชวงเวลาในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม
รับประทาน
5.ระยะเวลาในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม
รับประทาน
6.คาใชจายในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม
รับปประทาน
7.สถานที่เลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม
รับประทาน
8.แหลงขอมูลของอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม
รับประทาน

สมมติฐาน
1.ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา
2.ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา และปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอ ม
รับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
กลุมตัวอยาง คือ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่บริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน โดยเลือกการสุม
กลุมตัวอยางจากทุกชั้นป
1.การสุมแบบบังเอิญ จากนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
2.นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวนประชากรทั้งสิ้น 21,010 คน (มหาวิทยาลัยพะเยาปการศึกษา 2557) ใชสูตร
ของ Yamane กําหนดมีความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางรอยละ 5 และที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
ตามวิธีของ ยามาเน (Taro Yamane)
เมื่อ
n คือ ขนาดกลุมตัวอยาง
N คือ ขนาดประชากร
e คือ คลาดคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง เชน
ระดับความเชื่อมั่น 90% สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.10
ระดับความเชื่อมั่น 95% สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 (ปกตินิยมระดับความเชื่อมั่น 95%)
ระดับความเชื่อมั่น 99% สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.01
= 392.16
จากการคํานวณ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง ดังนั้น จึงเก็บแบบสอบถามจากนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่
บริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน จํานวน 400 คน

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามมี 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนคําถามมี 5 ขอ คือ
1.เพศ
2.อายุ
3.รายไดที่ไดรับจากผูปกครอง
4.ระดับชั้น
5.สังกัด/คณะ
ขั้ นตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกั บพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารสํ าเร็ จรู ปแช แข็ งพร อมรั บประทานของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา คือ
1.สาเหตุที่ชอบซื้ออาหารสําเร็จรุปแชแข็งพรอมรับประทาน
2.ความถี่ในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน
3.ชวงวันในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน
4.ชวงเวลาในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน
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5.ใชระยะเวลาในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน
6.คาใชจายในการซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน
7.สถานที่เลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน
8.ทานทราบขอมูลของอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน
ขั้นตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
พรอมรับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบประมาณคา ของลิเคิรท (Likert) แบง
ออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
คะแนนระดับ
5
มากที่สุด
คะแนนระดับ
4
มาก
คะแนนระดับ
3
ปานกลาง
คะแนนระดับ
2
นอย
คะแนนระดับ
1
นอยที่สุด
ระดับคาเฉลี่ย
= คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
ระดับคาเฉลี่ย = 5-1
= 0.80
การแปลความหมายใชหลักเกณฑการแบงเปน 5 ระดับ
คะแนนเฉลี่ย
4.51-5.00
หมายถึง การตัดสินใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
3.51-4.50
หมายถึง การตัดสินใจมาก
คะแนนเฉลี่ย
2.51-3.50
หมายถึง การตัดสินใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
1.51-2.50
หมายถึง การตัดสินใจนอย
คะแนนเฉลี่ย
1.00-1.50
หมายถึง การตัดสินใจนอยที่สุด
ป จ จั ย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง พร อ มรั บ ประทานของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา
1.ดานผลิตภัณฑ
2.ดานราคา
3.ดานชองทางการจําหนาย
4.ดานการสงเสริมการขาย
5.ดานกระบวนการการใหบริการ 6.ดานพนักงาน
7.ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ขั้นตอนที่ 4 เปนขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open Questionnaire)
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ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม
1.ศึกษาการสรางแบบสอบถาม แนวคิดทฤษฎี และเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนด
กรอบแนวความคิดในการสรางแบบสอบถาม และครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนด
2.ขอคําแนะนําอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
3.สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงค ใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง เพื่อนํามาวิเคราะหผล

การทดสอบเครื่องมือ
1.นําแบบทดสอบเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ
2.หาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหา
แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ
3.นําแบบสอบถามหาความเที่ยงตรง และคาความเชื่อมั่น มาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ และนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล
การแจกและเก็บแบบสอบถามทันที ใหกับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาทุกชั้นปจํานวน 400 ชุด โดยแจกที่รานขายอาหาร
ที่อาคารเรียนรวม รานขายอาหารที่อาคาร CE รานขายอาหารที่อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รานขายอาหารที่
อาคารคณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ รานสะดวกซื้อ เซเวน-อีเลฟเวน หางเจริญภัณฑ และตลาดโลตัส

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
1.การเตรียมแบบทดสอบใหเพียงพอกับจํานวนกลุมตัวอยาง
2.เก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม SPSS for Windows เพื่อวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ สถิติรอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา ความแปรปรวน (Analysis of Variance หรือ ANOVA) ดังนี้
1.อธิบายขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล และพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของ
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใชการหาคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)ในการวิเคราะหขอมูล
2.อธิบายขอมูลปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของ
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใชการหาคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) ในการวิเคราะหขอมูล
3.อธิ บ ายความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ส ว นบุ ค คลกั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง พร อ ม
รับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใชการวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance หรือ ANOVA)
4.อธิบายปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของ
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม
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รับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใชการวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance หรือ ANOVA)
ในการวิเคราะหขอมูล
5.วิเคราะหเชิงเนื้อหาจากคําถามปลายเปดที่ได

ผลการศึกษา
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
1.ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา พบวา เพศ อายุ รายได และชั้นป มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
พรอมรับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา และปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอ ม
รับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พบวา ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ปจจัย
ดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานกระบวนการการใหบริการ ปจจัยดานพนักงาน และปจจัยการสงเสริมการขาย
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผล
ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 21 ป มีรายไดที่รับจากผูปกครอง 8,000 บาทตอเดือน
เปนนิสิตเรียนอยูชั้นป 4 และสังกัดคณะวิทยาศาสตร พฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน
พบวาผูบริโภคสวนใหญซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน 5-9 ครั้งตอเดือน ซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม
รับประทานในวันจันทร-วันศุกร ชวงเวลากอน 08.00 น. ใชระยะเวลาในการซื้อ 1-5 นาที มีคาใชจายนอยกวา 100
บาท เลือกซื้อจากเซเวน-อีเลฟเวน เนื่องจากใกลมหาวิทยาลัยพะเยา เหตุผลที่เลือกซื้ออาหาร คือ มีความสะดวกในการ
เลือกซื้อ ทราบแหลงขอมูลอาหารสําเร็จรูปแชแข็งจากโทรทัศน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกบริโภค
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานกระบวนการการใหบริการ ปจจัยดานพนักงาน
และป ย จัย การสง เสริ มการขาย ตามลํ าดั บ ความสัม พัน ธ ระหว า งป จจั ย สว นบุ ค คลกับ พฤติ กรรมการบริโ ภคอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พบวา เพศ อายุ รายได และชั้นป มีความสัมพันธตอการ
บริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
และปจจั ยทางการตลาดมี ความสัม พันธกับพฤติกรรมการบริโ ภคอาหารสําเร็จ รูปแชแข็ งพรอมรั บประทานของนิสิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา พบวา ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ปจจัยดานราคา ปจจัย
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ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานกระบวนการการใหบริการ ปจจัยดานพนักงาน และปจจัยการสงเสริมการขาย มีความสัมพันธ
ตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
1.ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลของผู บ ริ โ ภคอาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง พร อ มรั บ ประทานของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
สวนใหญพบวาเปนเพศชาย อายุ 21 ป รายไดที่รับจากผูปกครอง 8,000 บาทตอเดือน เรียนอยูชั้นป 4 และสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปาลิดา ไชยวงศ (2553) เรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมสอดคลองกับงานวิจัยของ ปนัดดา จันทรกลิ่น (2553) เรื่อง การศึกษาเรื่อง อุปสงคใน
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม และสอดคลองกับงานวิจัยของ อาริษา พลับใจบุญ.(2551)
เรื่อง ปจจัยการตัดใจเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปของผูบริโภคในชุมชนหมูบานกรุงนนท อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
2.ป จ จั ย ทางการตลาดมี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง พร อ มรั บ ประทานของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผลการประเมินเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานกระบวนการการใหบริการ ปจจัยดานพนักงาน
และปยจัยการสงเสริมการขาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปาลิดา ไชยวงศ (2553) เรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร
สําเร็จรูปแชแข็งของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมสอดคลองกับงานวิจัยของ ปนัดดา จันทรกลิ่น (2553) เรื่อง การศึกษา
เรื่อง อุปสงคในอาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม และสอดคลองกับงานวิจัยของ อาริษา
พลับใจบุญ.(2551) เรื่อง ปจจัยการตัดใจเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปของผูบริโภคในชุมชนหมูบานกรุงนนท อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
ขอเสนอแนะ
1. สาเหตุที่เลือกผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานเพราะมีความสะดวก รวดเร็วในการซื้อสินคา
เนื่องจากเปนนิสิตที่ตองเขาเรียนตั้งแตเชา รานอาหารที่มีไมเพียงพอตอความตองการ และอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอม
รับประทานสามารถบริโภคไดทุกสถานที่ ผูผลิตควรกระจายผลิตภัณฑใหคลอบคลุมถึงกลุมบริโภค
2. ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ เรื่องความสะอาด เปนสิ่งสําคัญทําใหผูบริโภคเลือกผลิตภัณฑที่มี ยี่หอ มาตรฐาน
และคุณภาพ ผูผลิตจึงควรสรางยี่หอ มาตรฐานและคุณภาพ ใหเปนที่รูจักของผูบริโภค
3. ปจจัยทางดานชองทางการจําหนาย เรื่อง การหาซื้อไดงาย สะดวกตอการเขาถึงผลิตภัณฑ มีการจัดจําหนาย
ใกลมหาวิทยาลัยพะเยา เชน เซเวน-อีเลฟเวน
4. ปจจัยทางดานการสงเสริมการขาย เรื่อง มีการประชาสัมพันธสินคา โดยผูบริโภครับรูขอมูลขาวสารจาก
โทรทัศน ซึ่งเปนแหลงขอมูลที่ทําใหเห็นภาพลักษณชัดเจน ผูผลิตจึงควรสรางภาพลักษณใหเปนที่ประจักษแกผูบริโภค เชน
กิจกรรมชวยเหลือสังคม
5. ปจจัยทางดานกระบวนการการใหบริการ เรื่อง ราน/หางมีขั้นตอนการสั่งซื้อ/การชําระเงิน มีการแสดงรายการ
ราคา และการชําระเงินอยางชัดเจนถูกตอง เปนกระบวนการหนึ่งที่ทําใหผูบริโภคสามารถตรวจสอบได
6. ปจจัยทางดานพนักงาน เรื่อง พนักงานแตงกายสะอาด เรียบรอย และเหมาะสม จะทําใหผูบริโภคเขามาเลือก
ซื้อผลิตภัณฑมากขึ้น
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แนะนํา ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ
ขอขอบคุณนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ใหความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม ทําใหไดขอมูลที่มีประโยชนตอ
การทําวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เปนแหลงคนควาขอมูล หนังสือ
งานวิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ กองบริ ก ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ที่ ใ ห ก ารอบรมเกี่ ย วกั บ การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ
ขอขอบพระคุ ณ กองบริ ก ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ที่ อ บรมการจั ด รู ป เล ม วิ ท ยานิ พ นธ ใ ห กั บ ผู วิ จั ย
และขอขอบพระคุณอาจารย เจาหนาที่คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศษสตร ที่อํานวยความสะดวกในเรื่องการ
ติดตอประสานงาน การจัดทําเอกสารตางๆ และการใหคําปรึกษา ขอขอบคุณเพื่อนบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกทานที่เปนกําลังใจ
เสียสละเวลาและใหคําปรึกษาในการทําวิจัยครั้งนี้
กราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ใหการสนับสนุนทุนและโอกาสทางการศึกษา กราบขอบพระคุณบิดา
มารดา และครอบครัวที่ใหการสนับสนุน ดูแลเอาใจใส ใหคําปรึกษาเปนอยางดีตลอดมา
สุดทายนี้ หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูวิจัยขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา การศึกษาวิจัยครั้งนี้มี
ประโยชนแกผูผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานสามารถนําผลการวิจัยไปปรับปรุง แกไข และวางแผนกลยุทธ
ทางการตลาดที่ มีอิ ท ธิ พลต อ การตั ดสิ น ใจเลื อกบริ โภคใหมี ค วามขั ด เจน ทัน สมัย มากขึ้ น และเพื่ อพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ตั ว
ผลิตภัณฑเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งพรอมรับประทานในปจจุบันใหมากที่สุด
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมตัวอยางคือ
ตัวแทนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนจํานวน 165 กลุม เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิ เ คราะห ข อ มู ล ได แ ก ค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว
ANOVA (F-test)
ผลการศึกษาพบวา กลุมวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพการดําเนินงานดานการควบคุมดูแล อยูในระดับมากที่สุด
มีคาเฉลี่ย 4.81 ดานการจัดองคกร การวางแผน การจัดคนเขาทํางาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.89, 3.81 และ 3.44
ตามลําดับ และดานการอํานวยการอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.70 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการ กลุม
วิสาหกิจชุมชนมีปญหาดานการเงิน ดานการเรียนรูและการสรางนวัตกรรมและดานกระบวนการภายในอยูในระดับปาน
กลาง มีคาเฉลี่ย 3.17, 3.11 และ 2.72 ตามลําดับ สวนดานลูกคาอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.22
การทดสอบสมมติฐาน พบวา สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีศักยภาพดานการ
วางแผน ดานการจัดองคกร ดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการอํานวยการ และดานการควบคุมดูแลแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุมวิสาหกิจชุมชนที่มีจํานวนสมาชิกตางกัน มีศักยภาพดานการวางแผน ดานการจัด
องคกร ดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการอํานวยการ และดานการควบคุมดูแลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 กลุมวิสาหกิจชุมชนที่มีระยะเวลาการดําเนินกิจการตางกัน มีศักยภาพดานการวางแผน ดานการจัดองคกร
ดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการอํานวยการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนศักยภาพดานการ
ควบคุมดูแลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: วิสาหกิจชุมชน ศักยภาพในการดําเนินกิจการ 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 การรวมตัวมักจะอยูในลักษณะกลุมกิจกรรมหรือกลุมอาชีพที่ไดรับการสงเสริมจากหนวยงานตาง ๆ และกลุม
ดังกลาวบางกลุมไดมีการทํางานชวยเหลือกันในลักษณะเครือขายอีกดวย โดยยังมีปญหาที่ประสบอยูคือยังไมเปนที่ยอมรับ
ของหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่น ๆ เนื่องจากไมมีกฎหมายรองรับอีกทั้งการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐยังไมตรงกับ
ความตองการที่แทจริง จากปญหาดังกลาวจึงมีการวิจัยศักยภาพวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา ไมวาจะเปน ไพฑูรย ภิระบัน
(2549) ศึกษาปจจัยความสําเร็จของสินคาประเภทผาและเครื่องแตงกาย โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในจังหวัด
พะเยา สุภาพ สุทธิรักษ (2551) ศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสูความเขมแข็ง กรณีดอกไมประดิษฐจากใบยางพารา
รังสรรค พยั คฆพิ พัฒน กุล และคณะ (2555) ศึกษาศัก ยภาพการดํา เนิน งานของกลุ มวิส าหกิ จชุม ชนตามเกณฑ การ
พิจารณาการใหสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ และรัสมนต คํา
ศรี (2556) ศึกษาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนผาทอเกาะยอของกลุมแมบานเกษตรกรทอผาเกาะยอ สําหรับอําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา ก็เชนเดียวกันที่วิสาหกิจชุมชนมีปญหาในดานตาง ๆ เชน เงินทุนหมุนเวียน การสนับสนุนจากภาครัฐ ขาด
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสินคาและบริการ เปนตน ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาศักยภาพการดําเนินงานของกลุม
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วิสาหกิจชุมชนที่ผานการประเมินศักยภาพในเขตอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยมีกลุมวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนและ
ผานการประเมินศักยภาพ จํานวน 292 กลุม ศึกษาปจจัยที่สงผลทําใหศักยภาพการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแตละ
กลุมวามีสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของสมาชิกกลุมเปนอยางไรบาง ศึกษาลักษณะการดําเนินงานของแตละกลุม เพื่อ
นํามาศึกษาศักยภาพของการดําเนินงานและศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน เพื่อนํา
ผลที่ไดจากการวิจัยไปเปนแนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา (สํานักงาน
เกษตรอําเภอเชียงคํา, 2557)

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาศักยภาพการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและหาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา

สมมติฐาน
1. ระดับการศึกษาของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ที่แตกตางกัน มีผลทําให
ศักยภาพการดําเนินงานของกลุมแตกตางกัน
2. จํานวนสมาชิกของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ที่แตกตางกัน มีผลทําใหศักยภาพการ
ดําเนินงานของกลุมแตกตางกัน
3. ระยะเวลาการดําเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ที่แตกตางกัน มีผลทําให
ศักยภาพการดําเนินงานของกลุมแตกตางกัน
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปจจัยสวนบุคคลและสภาพเศรษฐกิจ
สังคมของกลุมวิสาหกิจชุมชน
• เพศ
• อายุ
• ระดับการศึกษา
• อาชีพหลัก

ศักยภาพการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน

• สถานภาพสมรส

ในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

• รายได-รายรับ

• การวางแผน (Planning)

• ประเภทสินคาและบริการ

• การจัดองคกร (Organizing)

• ระยะเวลาในการดําเนินงาน

• การจัดคนเขาทํางาน (Staffing)

• จํานวนสมาชิกกลุม

• การอํานวยการ (Directing)

• แหลงเงินทุน

• การควบคุมดูแล (Control)

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการ
วิสาหกิจชุมชนตามแนวคิดปจจัยแหง
ความสําเร็จของ Thomas และ Robert
• ปจจัยดานการเงิน
• ปจจัยดานลูกคา
• ปจจัยดานกระบวนการภายในธุรกิจ
• ป จ จั ยด า นก ารเรี ย น รู แ ละก ารส ร า ง
นวัตกรรม
ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัยศักยภาพการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
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วิธีวิทยาการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการศึกษา
สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ผานการอนุมัติขึ้นทะเบียนใหดําเนินกิจการอยางถูกตองและผานการประเมิน
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตัดยอด ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา จํานวน 292 กลุม
(สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงคํา, 2557)
2. การคัดเลือกกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประธานสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ที่ผาน
การอนุมัติขึ้นทะเบียนใหดําเนินกิจการอยางถูกตอง โดยเลือกกลุมตัวอยางจากประชากรโดยคํานวณสัดสวนจากตาราง
ของเครจซี่และมอรแกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต วิสาหกิจ
ชุม ชน 292 กลุ ม ได กลุ ม ตัว อยา งจํา นวน 165 กลุ ม และทํ า การสุม กลุม ตั วอย างอี กครั้ งด ว ยวิ ธี การสุม อยา งมีร ะบบ
(Systematic Sampling) โดยการทําหมายเลขใหกับกลุมประชากรทุกหนวย เริ่มตั้งแตหมายเลข 001-292 และทําการสุม
ตัวอยางเริ่มตนจากหมายเลข 2 เรียงลําดับไปเรื่อย ๆ ทุก 2 หมายเลข จนไดจํานวนตัวอยางครบตามที่ตองการ
3. การสรางเครื่องมือ
3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานและการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งศึกษา
เอกสาร ตําราตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาของแบบสอบถาม
3.2 จัดทําแบบสอบถามเพื่อนําไปสอบถามตัวแทนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน โดยแบงแบบทดสอบออกเปน
4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน และสภาพเศรษฐกิจ สังคมของกลุมวิสาหกิจชุมชน
ในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
ตอนที่ 2 ขอมูลดานศักยภาพการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตามทฤษฎี
ของ Harold D.Koontz
ตอนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในปจจุบันของกลุมวิสาหกิจในอําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา ตามแนวคิดของ Thomas และ Robert
ตอนที่ 4 แนวทางในการแกไขปญหา และขอเสนอแนะในการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในปจจุบันของกลุม
วิสาหกิจในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
4. การทดสอบเครื่องมือ
4.1 ทดสอบความเที่ยงตรงกับผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน และหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of consistency:
IOC) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
4.2 ทดสอบความเชื่อมั่น โดยนําแบบสอบถามที่ประยุกตขึ้นมาไปทําการทดสอบ (Try-out) กับตัวแทนสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ที่ไมไดอยูในกลุมตัวอยางที่เลือก จํานวน 30 กลุม แลวนํามาปรับปรุงแกไข
ใหเสร็จสมบูรณ กอนที่จะนําไปใชจริงตอไป
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5. การวิเคราะหขอมูล
5.1 ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถาม
5.2 ลงรหัสในแบบสอบถามทุกชุด แลวนํารหัสที่กําหนดพิมพลงในคอมพิวเตอรและทําการวิเคราะห
5.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย
5.3.1 วิเคราะหขอมูลพื้นฐานทั่วไปของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ไดแก คาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) คาเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ SD)
5.3.2 วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของตัวแปรดวยการหาคาทดสอบ ANOVA (F-test)
นําขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม มาวิเคราะหผล 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน และสภาพเศรษฐกิจ สังคมของกลุมวิสาหกิจชุมชน
ในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานศักยภาพการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา ตามทฤษฎีของ Harold D.Koontz
สวนที่ 3 การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในปจจุบันของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตามแนวคิดของ Thomas และ Robert
สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบศักยภาพการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา ที่มีระดับการศึกษาของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวนสมาชิกของกลุมวิสาหกิจชุมชน และระยะเวลา
การดําเนินกิจการแตกตางกัน

ผลการศึกษา
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน และสภาพเศรษฐกิจ สังคมของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอ
เชียงคํา จังหวัดพะเยา จากการวิเคราะหขอมูล พบวา
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป
มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 59.4 อาชีพหลักนอกเหนือจากการเปนสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดานประเภทของการผลิตสินคาและบริการของวิสาหกิจชุมชน เปนวิสาหกิจ
ชุมชนพื้นฐาน การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน โดยมีจุดเริ่มตนเพื่อการหารายไดเสริม รายไดตอเดือนที่นอกเหนือจากการเปน
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน มีรายได 10,001-15,000 บาทตอเดือน รายไดตอเดือนจากการเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 4,0016,000 บาทตอเดือน มีความสมดุลระหวางรายรับ-รายจายของครอบครัว มีเงินเหลือเก็บ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนรอยละ
77 ไมเคยเขารับการอบรม ระดับศักยภาพกลุมวิสาหกิจชุมชนอยูในระดับดี มีระยะเวลาในการดําเนินงานกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนสวนใหญมากกวา 6 ปขึ้นไป รอยละ 44.2 มีจํานวนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน 10-19 คน สมาชิกทุกกลุมมีสวน
รวมในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และทิศทางของกลุม มีการจัดการทุนและผลประโยชนของกลุมทั้งภายในและ
ภายนอก และมีการจัดสรรรายไดและผลประโยชนที่แนนอน เปนลายลักษณอักษร การจัดทําบัญชี พบวา กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนทั้งหมด 165 กลุม มีการจัดทําบัญชีอยางชัดเจนตามกฎและระเบียบที่กําหนด ทุกกลุมเปดเผยขอมูลทางการเงินแก
สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนทราบ โดยการจัดประชุมชี้แจงขอมูลทางการเงินแกสมาชิก มีวิสาหกิจชุมชน 101 กลุม มีระบบ
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การตรวจสอบบัญชี ดานที่มาของทุนในการประกอบการกิจการวิสาหกิจชุมชน โดยสวนใหญมีที่มาของทุนจากการกูยืม
จากสถาบันการเงิน โดยยื่นขอกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) รอยละ 56.4
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานศักยภาพการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตาม
ทฤษฎีของ Harold D.Koontz มีดังนี้
ศัก ยภาพการดํ า เนิ น งานของกลุ ม วิส าหกิ จ ชุม ชน ในภาพรวมทุ ก ๆ ดา นอยู ใ นระดั บ มาก โดยด า นการ
ควบคุมดูแลมีศักยภาพสูงสุด อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาดานการจัดองคกร ดานการวางแผน ดานการจัดคนเขา
ทํางาน อยูในระดับมาก และดานการอํานวยการอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ดานการควบคุมดูแล ในการตรวจสอบคุณภาพของสินคาและบริการ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.81
ดานการจัดองคกร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก การจัดสรรเวลาในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 รองลงมา ไดแก สถานที่ที่ใชในการผลิต
สินคาและบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก การจัดสรรผลประโยชนแกสมาชิก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.60
ดานการวางแผน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก การมีสวนรวมของสมาชิกในการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 รองลงมา ไดแก
การจัดหาชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 การจัดหาวัตถุดิบในการผลิตสินคาและบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.26 และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก มาตรฐานการผลิตสินคาและบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24
ดานการจัดคนเขาทํางาน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก จัดสรรตําแหนงงานใหเหมาะกับสมาชิก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 รองลงมา
ไดแก จํานวนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ประสบการณ/ความเชี่ยวชาญของสมาชิกกลุมวิสาหกิจ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.90 และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก การฝกอบรมสมาชิกกลุมวิสาหกิจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.05
ดานการอํานวยการ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.70 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ภาวะการเปนผูนํากลุมวิสาหกิจชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 รองลงมา ไดแก
การสนับสนุนจากหนวยงานและภาครัฐ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.14 และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก สวัสดิการในการทํางาน
แกสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.79
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนในปจจุบันของกลุมวิสาหกิจชุมชนใน
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตามแนวคิดของ Thomas และ Robert มีดังนี้
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน ในภาพรวมทุก ๆ ดานอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัย
ดานการเงินมีปญหาและอุปสรรคมากที่สุด อยูในระดับปานกลาง รองลงมาปจจัยดานการเรียนรูและการสรางนวัตกรรม
อยูในระดับปานกลาง ปจจัยดานกระบวนการภายในวิสาหกิจชุมชน อยูในระดับปานกลาง และปจจัยดานลูกคา อยูใน
ระดับนอย ตามลําดับ
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ปจจัยดานการเงิน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ปริมาณเงินทุนหมุนเวียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 รองลงมา ไดแก ผลกําไรจากการลงทุนที่
ไดรับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26 และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ยอดการขายสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.22
ปจจัยดานการเรียนรูและการสรางนวัตกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ความแตกตางของสินคาและบริการของกลุมวิสาหกิจ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.17 รองลงมา ไดแก การฝกอบรมใหความรูของสมาชิก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก
การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการผลิตสินคาและบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.79
ปจจัยดานกระบวนการภายในวิสาหกิจชุมชน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.72 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มี คาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ความสามารถในการผลิ ตสินคาและบริก ารอยางตอเนื่อ ง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 รองลงมา ไดแก คุณภาพและมาตรฐานสินคาและบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 ประสิทธิภาพและ
เทคโนโลยีในการผลิตสินคาและบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.01 และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ความปลอดภัยใน
การทํางานของสมาชิก มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.28
ปจจัยดานลูกคา โดยภาพรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.22 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก การโฆษณา ประชาสัมพันธสินคาและบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.83 รองลงมา ไดแก ความพึง
พอใจของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.26 และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ความรวดเร็วและความ
ถูกตองในการจัดสงสินคาและบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.58
สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหสมมติฐานจากการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบศักยภาพการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน
ในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ที่มีระดับการศึกษาของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวนสมาชิกของกลุมวิสาหกิจชุมชน
และระยะเวลาการดําเนินกิจการแตกตางกัน แสดงไวในตารางที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบศักยภาพการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา ที่มีระดับการศึกษาของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนแตกตางกัน
ศักยภาพการดําเนินงานของ
กลุมวิสาหกิจชุมชน
การวางแผน
การจัดองคกร
การจัดคนเขาทํางาน
การอํานวยการ
การควบคุมดูแล

ไมไดรับ
การศึกษา
𝑋�
3.03
3.04
2.69
2.16
4.75

ป.4

ป.6

ม.ตน

ปวช.

ปวส.

ป.ตรี

𝑋�
4.25
4.58
3.77
2.60
4.95

𝑋�
3.85
3.92
3.45
2.63
4.79

𝑋�
3.36
3.15
3.66
2.15
4.78

𝑋�
3.19
3.17
2.94
2.00
4.75

𝑋�
3.13
3.17
3.00
2.50
5.00

𝑋�
3.55
3.35
3.48
2.32
4.59

F-test

Sig.

39.794
72.202
24.424
27.256
3.006

.000
.000
.000
.000
.008

สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีคาเฉลี่ยของศักยภาพดานการวางแผน ดานการจัด
องคกร ดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการอํานวยการ และดานการควบคุมดูแลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานขอที่ 1
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบศักยภาพการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา ที่มีจํานวนสมาชิกของกลุมวิสาหกิจชุมชนแตกตางกัน
ศักยภาพการดําเนินงานของ
กลุมวิสาหกิจชุมชน
การวางแผน
การจัดองคกร
การจัดคนเขาทํางาน
การอํานวยการ
การควบคุมดูแล

< 10 คน
𝑋�
3.70
3.60
3.44
2.48
4.68

10-19 คน
𝑋�
4.17
4.47
3.69
3.13
4.92

20-29 คน
𝑋�
3.43
3.24
3.10
2.21
4.71

30-39 คน
𝑋�
3.12
3.10
2.79
2.13
4.77

40-49 คน
𝑋�
3.00
3.33
3.00
2.67
5.00

50 คนขึ้นไป
𝑋�
3.19
3.08
2.88
2.17
5.00

F-test

Sig.

30.689
56.200
21.592
20.748
2.887

.000
.000
.000
.000
.016

กลุมวิสาหกิจชุมชนที่มีจํานวนสมาชิกตางกัน มีคาเฉลี่ยของศักยภาพดานการวางแผน ดานการจัดองคกร
ดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการอํานวยการ และดานการควบคุมดูแลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งยอมรับสมมติฐานขอที่ 2
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบศักยภาพการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา ที่มรี ะยะเวลาการดําเนินกิจการแตกตางกัน
ศักยภาพการดําเนินงาน
ของกลุมวิสาหกิจชุมชน
การวางแผน
การจัดองคกร
การจัดคนเขาทํางาน
การอํานวยการ
การควบคุมดูแล

< 1 ป
𝑋�
4.21
4.43
3.80
3.24
5.00

1-3 ป
𝑋�
3.73
3.75
3.35
2.57
4.71

4-6 ป
𝑋�
4.12
4.35
3.67
3.05
4.84

> 6 ปขึ้นไป
𝑋�
3.57
3.55
3.27
2.43
4.79

F-test

Sig.

15.524
21.393
9.624
15.325
1.603

.002
.000
.004
.000
.191

กลุมวิสาหกิจชุมชนที่มีระยะเวลาการดําเนินกิจการตางกัน มีคาเฉลี่ยของศักยภาพดานการวางแผน ดานการ
จัดองคกร ดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการอํานวยการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตมีคาเฉลี่ย
ของศักยภาพดานการควบคุมดูแลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการศึกษา กลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มีศักยภาพการดําเนินงานดานการ
ควบคุมดูแล อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการจัดองคกร ดานการวางแผน และดานการจัดคนเขาทํางาน อยูใน
ระดับมาก และดานการอํานวยการอยูในระดับปานกลาง ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของไพฑูรย ภิระบัน (2549) ที่มี
ศักยภาพดานการผลิตมากที่สุด สวนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการ กลุมวิสาหกิจชุมชนมีปญหาดานการเงิน
ดานการเรียนรูและการสรางนวัตกรรม และดานกระบวนการภายในอยูในระดับปานกลาง และดานลูกคาอยูในระดับนอย
ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของสุภาพ สุทธิรักษ (2551) ที่มีปญหาและอุปสรรคดานกระบวนภายในวิสาหกิจชุมชนมาก
ที่สุด ในเรื่องของมาตรฐานการรับรองสินคาและบริการ
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สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีผลตอศักยภาพการดําเนินงานดานการวางแผน
ดานการจัดองคกร ดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการอํานวยการ และดานการควบคุมดูแลที่แตกตางกัน ซึ่งผลการศึกษา
นี้สอดคลองกับงานวิจัยของ รังสรรค พยัคฆพิพัฒนกุล และคณะ (2555) สมาชิกที่มีระดับการศึกษาไมสูงจะประกอบ
อาชีพหลักที่ไมไดใชความรู แตเปนอาชีพที่ตองใชแรงงาน และความเชี่ยวชาญ เชน เกษตรกรรม การประมง หัตถกรรม
เปนตน มีความสัมพันธกับประเภทของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งโดยสวนใหญเปนวิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน เปนการดําเนินการเพื่อ
การใชในทองถิ่นเปนหลัก เชน เครื่องดื่ม การเกษตร อาหาร สมุนไพร ของใช เครื่องจักสาน ปุย ประมง ปศุสัตว เปนตน
เพราะฉะนั้นสมาชิกที่มีระดับการศึกษาไมสูงจึงมีศักยภาพการดําเนินกิจการสูง
กลุมวิสาหกิจชุมชนที่มีจํานวนสมาชิกแตกตางกัน มีศักยภาพการดําเนินงานดานการวางแผน ดานการจัด
องคกร ดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการอํานวยการ และดานการควบคุมดูแลแตกตางกัน กลุมที่มีจํานวนสมาชิกนอยจะ
มีศักยภาพในการดําเนินกิจการที่ดีกวากลุมที่มีจํานวนสมาชิกมาก สอดคลองกับงานวิจัยของไพฑูรย ภิระบัน (2549) โดย
กลุมที่มีจํานวนสมาชิกนอยจะมีการจัดการที่คลองตัวกวา ไมวาจะเปนในดานการวางแผนสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการ
วางแผนและตัดสินใจ ดานการจัดองคกร จํานวนสมาชิกนอยจะงายตอการจัดสรรเวลาการทํางาน และเกิดปญหานอยใน
การจั ด สรรผลประโยชน แ ก ส มาชิ ก ด า นการจัด คนเข า ทํ างาน ง า ยตอ การจั ด สรรตํ า แหน ง ให ต รงต อ ความถนั ด และ
ความเชี่ยวชาญของสมาชิก เพราะฉะนั้นกลุมวิสาหกิจชุมชนที่มีจํานวนสมาชิกนอยจึงมีศักยภาพการดําเนินกิจการสูง
กลุมวิสาหกิจชุมชนที่มีระยะเวลาในการดําเนินกิจการแตกตางกัน มีศักยภาพการดําเนินงานดานการวางแผน
ดานการจัดองคกร ดานการจัดคนเขาทํางาน และดานการอํานวยการแตกตางกัน สวนศักยภาพการดําเนินงานดานการ
ควบคุมดูแลไมแตกตางกัน ระยะเวลาการดําเนินกิจการนอยกวา 1 ป และระหวาง 4-6 ป จะมีคาเฉลี่ยของศักยภาพการ
ดําเนินงานสูง ของทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระยะเวลาการดําเนินกิจการยังนอย เปนชวงที่กําลังเริ่มกอตั้งวิสาหกิจชุมชน
มีการรวมตัวของสมาชิกแรกเริ่ม มีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ทําใหสมาชิกมีความกระตือรือรนในการชวยกันวางแผน
จัดองคกร จัดหาสถานที่ จัดหาบุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญ แตในดานการควบคุมดูแล ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของรังสรรค พยัคฆพิพัฒนกุล และคณะ (2555) กลุมวิสาหกิจชุมชนที่มีระยะเวลาการดําเนินกิจการที่ยาวนาน จะมี
ศักยภาพดานการดําเนินงานสู ง แตไมวากลุ มไหนจะมีระยะเวลาการดํา เนินกิจการมากหรือนอย ก็จ ะมีคาเฉลี่ยของ
ศักยภาพการดําเนินงานอยูในระดับสูง ทั้งนี้เพราะทุก ๆ กลุมลวนแตมีการควบคุมการผลิต ตรวจสอบคุณภาพสินคาและ
บริการของตนเองใหดีอยูแลว กอนที่จะสงถึงผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในสินคาและบริการของกลุม
ตนเอง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. กลุมวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ควรมีการรวมตัวกันเปนเครือขายวิสาหกิจชุมชนในระดับ
ตําบลและอําเภอ เพื่อประสานรวมมือกันในดานตาง ๆ เชน การจัดหาวัตถุดิบ การรวมกันขยายกําลังการผลิตเพื่อให
เพียงพอตอความตองการของตลาดในอนาคต การรวมกลุมกันตอรองราคา ทําการตรึงราคาสินคาที่ทําการผลิตใหอยูใน
ระดับเดียวกัน ไมทําการตัดราคากันเอง
2. ปญหาดานการกระจายสินคาและบริการ บางกลุมมีการกระจายตัวกันออกไปแตละตําบล บางกลุมอยูใน
พื้นที่ที่หางไกล ยากที่ลูกคาจะเขาไปถึง จึงทําใหสินคาจําหนายไดเพียงในชุมชนเทานั้น ควรมีการรวมตัวกันจัดตั้งรานคา
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วิสาหกิจชุมชนเพื่อทําการแสดงสินคาและจําหนายแกนักทองเที่ยว หรือรวบรวมนําสินคาของกลุมวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด
มาจัดแสดงและจําหนายในงาน ประจําปหรืองานแสดงสินคา เพื่อจะไดเปนการเผยแพรประชาสัมพันธสินคาของกลุมให
เปนที่รูจัก และนําไปสูการกระจายออกสูตลาดระดับอําเภอและระดับจังหวัดตอไป
3. เจาหนาที่จากหนวยงานและภาครัฐตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ควรใหความสําคัญในการเยี่ยมเยียนกลุมวิสาหกิจ
มีการอบรมใหความรูทางวิชาการ การสนับสนุนทางวิชาการเพื่อใหความรู ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการศึกษา
ดูงาน เนื่องจากสมาชิกในบางกลุมยังขาดความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ และขาดความรูเรื่องเทคโนโลยี
4. สถาบันการเงิน ควรใหการสนับสนุนเงินกูอยางเพียงพอกับสมาชิกกลุม และตองการใหเจาหนาที่ของ
หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุมรวมวางแผนกับกลุมวิสาหกิจเปนประจําอยางสม่ําเสมอ มีระเบียบหรือบทลงโทษ
สมาชิกผูที่กูเงินไปใชผิดวัตถุประสงค การจัดทําเอกสารการเงิน ทะเบียนสมาชิก การกูเงิน อยางเปนระบบ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้พบปญหาการขาดความรวมมือของสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการ
รวมมือของสมาชิกภายในกลุมโดยเฉพาะ เพื่อจะไดทราบถึงสาเหตุและหาทางแกไขใหการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนมีการรวมตัวกันอยางเขมแข็งขึ้น
2. งานวิจัยในอนาคตควรทําการศึกษาในเชิงคุณภาพกับกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสําเร็จ และมีระดับ
ศักยภาพการดําเนินกิจการในระดับดี วาปจจัยใดที่สงผลใหกลุมไดรับความสําเร็จ เพื่อชวยใหสามารถใชเปนแนวทางใน
การพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ ที่อยูในระดับปานกลางและตองปรับปรุง ใหมีการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้นตอไป
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1

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความภักดีตอองคกรของครู และเพื่อศึกษากระบวนการสงเสริม
ความภักดีตอองคกร ของครูโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยไดแก ครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ในปการศึกษา 2557 จํานวน 201 คน จาก 11 โรงเรียนเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคาที่ขอคําถามครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความภักดีตอ
องคกร4 ดาน และกระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกร 5 ขั้นตอน ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป ไดวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามดวยการหาคาความถี่และคารอยละ วิเคราะหขอมูล

ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคาโดยการหาคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นํา
ผลที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ การแปลความหมายคาเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบวา ความภักดีตอองคกรของครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานอยูใน
ระดับมาก โดยมีความภักดีตอองคกรดานบรรทัดฐานสูงสุด รองลงมาคือดานพฤติกรรม และดานจิตใจมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
กระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกรของครู ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขั้นตอน พบวา ทุกขั้นตอนอยูในระดับมาก โดยขั้นตอนที่มีความสําคัญที่สุดคือขั้นตอนแรกCareer Well-Being การ
สรางความรักความชอบในงาน รองลงมา ขั้นตอนที่ 2 Social Well-Being การสรางสังคมการทํางานขั้นตอนที่ 3 Financial
Well-Being การบริหารคาตอบแทนที่แขงขันได ขั้นตอนที่ 4Physical Well-Being การสรางสุขภาพกายและใจ ตามลําดับ
และขั้นตอนที่ 5 Community Well-Beingการสรางสภาพแวดลอมตามลําดับ
คําสําคัญ: กระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกร
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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 WellBeing, 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
องคกรเกิดจากการรวมกลุมของบุคคลที่มีวัตถุประสงครวมกัน มีกิจกรรมที่จะกระทํารวมกันเพื่อเปาหมายในการ
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ไ ด กํ า หนดไว มี ก ารจั ด แบ ง หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ในกิ จ กรรมที่ ก ระทํ า เพื่ อ นํ า พาองค ก รไปสู
จุดมุงหมาย ซึ่งทุกองคกรตางตองการความเจริญกาวหนา โดยมีบุคลากรเปนตัวขับเคลื่อน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามทิศทางที่องคกรกําหนดไว ซึ่งตางตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและพรอมที่จะทุมเทใหกับการทํางาน
สําหรับผูบริหารขององคกรยอมตองการใหบุคลากรของตนมีความรักและจริงใจตอองคกรและเต็มใจที่จะทุมเทการทํางาน
ใหกับองคกรเสมือนวาองคกรนี้เปนของตน และพรอมที่จะเดินไปยังจุดมุงหมายเดียวกันเพื่อพัฒนาองคกรใหมีความ
เจริญกาวหนาแตหลายองคกรขาดแคลนบุคลากรที่เต็มใจและทุมเทใหกับการทํางานจึงทําใหการขับเคลื่อนขององคกร
ดําเนินไดไมเต็มที่ การที่บุคลากรในองคกรจะมุงมั่นตั้งใจปฏิบัติงานใหกับองคกรอยางมีคุณภาพและตรงตามจุดมุงหมายที่
คาดหวังไวนั้น ไดกลาววา องคประกอบสําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ ความภักดีตอองคกร (Loyalty) ซึ่งสามารถแสดงออกได
ถึงความเชื่อมั่น ซื่อสัตย ไมคิดจะโยกยายไปทํางานองคกรอื่น มุงมั่นทุมเทกําลังกายกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถเต็มศักยภาพ (พิชิต ขัติเรือง, 2550, หนา 63)
ความจงรักภักดีตอองคกร เปนความรูสึกหรื อสภาวะทางจิต ของบุคลากรที่มีตอองคกร 4 ดาน คื อ ความ
จงรักภักดีตอองคกรดานจิตใจ ดานความคงอยู ดานบรรทัดฐาน และดานพฤติกรรม และบุคลากรที่มีความจงรักภักดีตอ
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องคกรดานจิตใจสูงจะคงอยูกับองคกรเพราะเหตุผลที่วาอยากอยู (Want to) บุคลากรที่มีความจงรักภักดีตอองคกรดาน
ความคงอยูจะอยูกับองคกรเพราะเหตุผลที่วาจําเปนตองอยู (Need to) และบุคลากรที่มีความจงรักภักดีตอองคกรดาน
บรรทัดฐานสูงนั้นจะคงอยูกับองคกรเพราะเหตุผลที่วาควรอยู (Ought to) (ธนพร แยมสุดา, 2550, หนา 1) ความภักดีตอ
องคกรเปนลักษณะของบุคคลที่มีความเชื่อในการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร มีความเต็มใจทุมเทความ
พยายาม เพื่อทําประโยชนใหกับองคกร รวมทั้งมีความปรารถนาที่จะรักษาการเปนสมาชิกขององคการไว บุคลากรที่มี
ความภักดีตอองคกร จะเปนผูที่พึงพอใจในงาน พยายามจะทํางานใหดีที่สุด ตองการเห็นความกาวหนาขององคกร รวมทั้ง
กอใหเกิดพฤติกรรมอื่น ๆ ที่สงเสริมการทํางาน เชน ทําใหเกิดความกระตือรือรนที่จะมีสวนรวม เอาใจใสทุมเทการทํางาน
นอกเหนือจากบทบาทหนาที่องคกรกําหนดไว ดังนั้นจะเห็นไดวา ความภักดีที่บุคลากรมีตอองคกรนั้นเปนสวนหนึ่งที่ทําให
องคกรเจริญกาวหนาไปในทิศทางที่ตองการ จะเกิดขึ้นไดนั้นตางตองอาศัยทั้งตัวขององคกรเองรวมถึงบุคลากรดวย เพราะ
ทั้งสองสวนนับเปนสิ่งซึ่งเอื้อกันและกัน ซึ่งพฤติกรรมการเปนบุคลากรที่ดีขององคกร มีความสําคัญตอองคกร ทําใหกลไก
การทงานของสังคมภายในองคกรมีความราบรื่น มีความยืดหยุนในการทํางาน คนในองคกรมีการปรับตัวพึ่งพาอาศัยกัน
ซึ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับสังคมที่มีการปรับเปลี่ยน เชื่อวาการสรางและสนับสนุนปจจัยที่สงผลใหบุคลากรเกิดพฤติกรรม
การเปนบุคลากรที่ดีตอองคกรนี้ จะมีสวนชวยสงเสริมใหองคกรนั้นมีประสิทธิผลในการดําเนินงาน
แตการที่จะทําใหบุคลากรเกิดความรักภักดีจนนําไปสูความทุมเท และเต็มใจในการปฏิบัติงานไดนั้น สิ่งสําคัญ
อันดับแรกคือการที่องคกรตองใหความรัก ความจริงใจ รวมถึงสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานของบุคลากรใหได
ไมวาจะเปนการจายคาตอบแทนที่เปนธรรม การจัดตําแหนงหนาที่งานใหเหมาะสมกับแตละบุคคลรวมถึงการรับฟงความ
คิดเห็นของบุคลากร นอกจากนี้การใหความรัก ความจริงใจแกบุคลากรนับเปนแรงผลักดันในการขับเคลื่อนสูความสําเร็จ
ขององคกร ผูบริหารที่ชาญฉลาดตองทําใหบุคลากรของตนเกิดความรัก ภักดีตอองคกร อันจะนําไปสูความพยายามทุมเท
เต็มใจ และเต็มที่ที่จะปฏิบัติงาน โดยองคกรตองไมละเลยถึงความตองการขั้นพื้นฐานรวมถึงเปดโอกาสใหบุคลากรพัฒนา
ศักยภาพใหสูงขึ้นไมวาจะโดยการสงไปอบรมดูงาน ฝกอาชีพพิเศษ รวมตลอดถึงสงไปศึกษาตอเพื่อใหเขามีโอกาสกาวหนา
ในการทํางาน (อารีรัตน หมั่นหาทรัพย, 2554, หนา 1)
การพัฒนาองคกรหรือหนวยงาน โดยเฉพาะสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด คุณภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญ เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรหรือหนวยงานนั้น ๆ ความภักดีตอองคกรเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ที่จะทําใหครู
และบุคลากรทางการศึกษาคงอยูในการทํางานกับองคกรอยางตอเนื่อง
จากที่ผูวิจัยไดปฏิบัติหนาที่ ครูผูสอนในโรงเรียนกลุมที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
พบวาในแตละปการศึกษาจะมีการโยกยายสับเปลี่ยนตามแผนอัตรากําลัง โดยสวนมากครูทุกทานก็มีความประสงคที่จะ
ทํางานในสถานศึกษาใกลบาน สถานศึกษาในเขตเมือง ตามความเหมาะสม โรงเรียนที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง หรือไปรับ
ตําแหนงตามการโยกยายสับเปลี่ยน อาจจะเปนโรงเรียนที่ยังไมเหมาะสมตามความตองการ หรือโรงเรียนที่ยังไมพรอมที่
จะปฏิบัติงานอยางถาวร ก็จะตองมีการยายตอไปเรื่อย ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงบุคลากร สงผลตอระบบการทํางานตองมี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไมเสถียร เปนอุปสรรคตอการพัฒนาระบบงาน ซึ่งสิ่งที่ทุกโรงเรียนตองการคือการทํางาน
ผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะชวยลดปญหาการเปลี่ยนแปลงอัตรากําลังนี้ ก็คือการสรางความ
ตระหนัก สงเสริมใหครูทุกคนมีความภักดีตอองคกร เพื่อเปนการเสริมสรางองคกรใหมีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง ผูวิจัย
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จึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกรของครู โรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อตองการทราบระดับความภักดีตอองคกร และกระบวนการสงเสริมความภักดีตอ
องค ก รของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ เพื่ อ นํ า มาใช ใ นการพั ฒ นาแนวทางส ง เสริ ม บุ ค ลากรในองค ก รให มี
คุณลักษณะที่ดีและมีความสอดคลองกับองคกรตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับความภักดีตอองคกรของครู โรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อศึกษากระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกร ของครู โรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษากระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคการ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
กลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาดังนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผูสอน ในโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในปการศึกษา 2557 จํานวน 11 โรงเรียน รวมเปนครูผูสอนทั้งสิ้น 395 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนครูผูสอนในโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ในปการศึกษา 2557 จํานวน 201 คน โดยสุมตามตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie &
Morgan)
ขั้นตอนในการสุมกลุมตัวอยาง
1. กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan) เปนครูผูสอนจํานวน
201 คน
2. กําหนดสัดสวนกลุมตัวอยางแตละโรงเรียน โดยคิดเปนสัดสวนตามจํานวนของครูผูสอนที่มีอยูในโรงเรียนทั้ง 11
โรงเรียน ในกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไดแก โรงเรียนพานพิทยาคม โรงเรียน
พานพิเศษพิทยา โรงเรียนแมออวิทยาคม โรงเรียนนครวิทยาคม โรงเรียนปาแดดวิทยาคม โรงเรียนแมลาววิทยาคม
โรงเรียนแมสรวยวิทยาคม โรงเรียนวาวีวิทยาคม โรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม โรงเรียนแมเจดียวิทยาคม และโรงเรียน
ดอยงามวิทยาคม
3. กําหนดกลุมตัวอยางในแตละโรงเรียนใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาคนควาเอกสาร บทความ ตํารา งานการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสราง
เครื่องมือใหครอบคลุมเนื้อหาที่กําหนด
2. สรางแบบสอบถาม โดยเขียนเปนขอกระทงความ ของแบบสอบถามตามขอบเขต ดานเนื้อหา
3. นําแบบสอบถามฉบับรางเสนออาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ เพื่อพิจารณาตรวจสอบแนะนําและ
ปรับปรุงแกไข ใหมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการศึกษา
4. นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเบื้องตนดวยการแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ไดพิจารณาความสอดคลองของขอ
คําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการที่ไดนิยามไว โดยคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต .67 – 1.0
5. นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาแกไขใหไดเครื่องมือที่มีคุณภาพและเหมาะสมเชื่อถือได นําไปทดลองใช
กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาความเที่ยง (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค ไดคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา 0.87
6. นําแบบสอบถามที่ไดตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแลว เสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณอีกครั้งหนึ่ง แลวจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
7. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม 1 ฉบับ มี 3 ตอน โดย
รายละเอียดของแบบสอบถามเปนดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist )
ตอนที่ 2 ความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 เปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) ซึ่งเปนการศึกษาระดับความภักดีตอองคกร 4 ดาน ไดแก
1. ความภักดีตอองคกรดานจิตใจ
2. ความภักดีตอองคกรดานความคงอยู
3. ความภักดีตอองคกรดานบรรทัดฐาน
4. และความภักดีตอองคกรดานพฤติกรรม
ตอนที่ 3 กระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) ประกอบดวยกระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกร
5 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ 1 Career Well-Being การสรางความรักความชอบในงาน
ขั้นตอนที่ 2 Social Well-Being การสรางสังคมการทํางาน
ขั้นตอนที่ 3 Financial Well-Being การบริหารคาตอบแทนที่แขงขันได
ขั้นตอนที่ 4 Physical Well-Being การสรางสุขภาพกายและใจ
ขั้นตอนที่ 5 Community Well-Being การสรางสภาพแวดลอม
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากทาง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต
เชียงราย ถึงผูอํานวยการโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองสวนหนึ่ง และขอความรวมมือจากผูบริหารโรงเรียนอีกสวน
หนึ่ง โดยจัดทําแบบสอบถามและสงไปขอความรวมมือใหผูตอบแบบสอบถามจํานวน 201 ชุด ไดคืน 201 ชุด คิดเปนรอย
ละ 100
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยใชรอยละและนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 2 ระดับความภักดีตอองคกร ของครูโรงเรียนกลุมยอยที่ 2
สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
โดยกําหนดเกณฑการแปลผลและความหมายของความคิดเห็นที่เปนจริงในสถานศึกษา จากคาเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑ
การวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best, 1970, p. 190) ซึ่งมีความหมายดังนี้
4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่เปนจริงอยูในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่เปนจริงอยูในระดับมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่เปนจริงอยูในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่เปนจริงอยูในระดับนอย
1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่เปนจริงอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 กระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
วิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยายโดยกําหนดเกณฑการแปลผลและความหมายของความคิดเห็นที่เปนจริงในสถานศึกษา โดยกําหนด
เกณฑการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best, 1970, 190) จากคาเฉลี่ย ซึ่งมีความหมายดังนี้
4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่เปนจริงอยูในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่เปนจริงอยูในระดับมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่เปนจริงอยูในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่เปนจริงอยูในระดับนอย
1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่เปนจริงอยูในระดับนอยที่สุด

ผลการศึกษา
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย ผูวิจัยไดเสนอไว 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
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ตอนที่ 2 ความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ตอนที่ 3 กระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

สรุปผลและอธิปรายผล
การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษากระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกร ของครู โรงเรียนกลุมยอย
ที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จากผลการวิเคราะหขอมูลสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 201 คน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25
– 34 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณในการทํางาน 6 – 10 ป ตําแหนงทางการศึกษา ครู
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ระดับความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 ผลการวิจัยพบวา ความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยความภักดีตอองคกรดาน
บรรทัดฐาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ความภักดีตอองคกรดานพฤติกรรม และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือความภักดี
ตอองคกรดานจิตใจ สรุปเปนดานไดดังนี้
ดานจิตใจ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ครูจะชี้แจงเพื่อเกิดความเขาใจที่ถูกตองหากมีผูใดกลาวรายตอโรงเรียนจะชี้แจงเพื่อเกิดความเขาใจที่
ถูกตอง คือไมตองการใหใครมากลาวหาองคกรของตนในแงราย รองลงมาคือ ภูมิใจที่จะทุมเทและอุทิศตนใหกับองคกร
และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีความรูสึกวาเปาหมายและ วัตถุประสงคในการทํางานของตนเองมีความสอดคลองกับ
องคกร
ดานความคงอยู พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ตระหนักถึงผลดี ผลเสีย ของการละทิ้งการเปนสมาชิกขององคกร รองลงมา คิดวาสิ่งตอบแทน
จากองคกรมีความคุมคาในการคงอยูกับองคกร และความเจริญกาวหนาขององคกร มีแนวโนมที่จะทํางานในองคกรอยาง
ตอเนื่องเปนเวลายาวนาน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ไมคิดเปลี่ยนแปลง โยกยายสถานที่ทํางาน
ดานบรรทัดฐาน พบวา ครูมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ทุกขออยูใน
ระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก มีความยึดมั่นและผูกพันตอองคกร และยินดีอุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวมอันจะ
เกิดขึ้นกับองคกร รองลงมา รูสึกวาปญหาขององคกรเปนสิ่งที่ตองชวยแกไข และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีความรูสึก
วาความศรัทธาในหนาที่เปนสิ่งที่สมาชิกในองคกรควรปฏิบัติ
ดานพฤติกรรม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก มีความเต็มใจที่จะทุมเทกําลังใจและกําลังกายในการทํางานเพื่อชวยใหองคกรประสบ
ความสําเร็จ รองลงมา คํานึงถึงการกระทําของตนเองที่อาจสงผลกระทบตอองคกรอยูเสมอ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
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คือ ยินดีเสียสละความสุขสวนตัวเพื่อประโยชนขององคกร
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
กระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ตอกระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกร 5 ขั้นตอนนี้ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขั้นตอน พบวา ทุกขั้นตอนอยูในระดับมาก โดยขั้นตอนที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกขั้นตอนที่ 1 Career Well-Being การ
สรางความรักความชอบในงาน รองลงมา ขั้นตอนที่ 2 Social Well-Being การสรางสังคมการทํางาน ขั้นตอนที่ 3 Financial
Well-Being การบริหารคาตอบแทนที่แขงขันได ขั้นตอนที่ 4 Physical Well-Being การสรางสุขภาพกายและใจ ตามลําดับ
และขั้นตอนที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือขั้นตอนที่ 5 Community Well-Being การสรางสภาพแวดลอม สรุปเปนขั้นตอนไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 Career Well-Being การสรางความรักความชอบในงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารควรจัดคนเขาทํางานพิเศษที่นอกเหนือจาก
การสอน ตามความสามารถ ตามความเหมาะสม รองลงมา มีการกระจายงานอยางทั่วถึง อยูผูบริหารควรสรางความ
เชื่อมั่นใหกับครูวาการทํางานขององคกรมีความมั่นคง และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ผูบริหารควรมีการแสดงออกใหเห็น
วาทุกคนมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาได
ขั้นตอนที่ 2 Social Well-Being การสรางสังคมการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารควรมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่ดี เปน
แบบอยางที่ดี รองลงมาผูบริหารควรมีนโยบายใหมีการจัดกิจกรรมรวมกันสําหรับการสรางสังคมที่ดีในองคกร และขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ผูบริหารควรมีความเขาใจในบริบทของครู
ขั้นตอนที่ 3 Financial Well-Being การบริหารคาตอบแทนที่แขงขันได โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก
ผูบริหารจะตองมีระบบการบริหาร
คาตอบแทนที่แขงขันได รองลงมาผูบริหารควรมีการสรางขวัญและกําลังใจใหกับครูโดยการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือใหรางวัลตอบแทน ตามความเหมาะสม และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีระบบการใหรางวัลตอบแทนที่เปนธรรม
ขั้นตอนที่ 4 Physical Well-Being การสรางสุขภาพกายและใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกผูบริหารควรมีความยืดหยุนในเรื่องของเวลาการทํางานของ
ครู ตามความเหมาะสม รองลงมาผูบริหารควรเปดโอกาสใหครูไดมีเวลาใชชีวิตสวนตัว รวมทั้งเวลาสําหรับครอบครัว และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีการจัดกิจกรรมนันทนาการที่สรางสรรคให ครูและหรือนักเรียนไดผอนคลายและพัฒนา
ความคิด
ขั้นตอนที่ 5 Community Well-Being การสรางสภาพแวดลอม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกผูบริหารควรมีการสรางสภาพ แวดลอมที่ดีในองคกรใหนา
อยู นาทํางานและเกิดความปลอดภัยในการทํางาน รองลงมาผูบริหารควรมีการสรางวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งและมี
คุณภาพ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ผูบริหารควรมีภาวะผูนํา เปนผูนําองคกรที่มีวิสัยทัศนและความพรอมที่จะนํา
องคกรสูความเปนเลิศ
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษากระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผูวิจัยของอภิปรายผลประเด็นที่สําคัญตามวัตถุประสงคดังนี้
1. ศึกษาระดับความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ผลการวิจัยพบวาครูในโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีความ
ภักดีตอองคกร อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ อารียรัตน หมั่นหาทรัพย (2554, หนา 70) ไดทําการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางเจตคติตอการออกนอกระบบ และความจงรักภักดีตอองคกรของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราช
บุคคลากรมีความจงรักภักดีตอองคกรของโรงพยาบาลศิริราชอยูในระดับสูง สอดคลองกับ ปภาวดี เหลาพาณิชยเจริญ
(2553, หนา 96) ที่ศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคกรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรามาธิบดี พบวา พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลรามาธิบดีมีความผูกพันตอองคกรโดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ รัชรินทร เที่ยงตรงจิตต (2552)
ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของพนักงาน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด สํานักงาน
ใหญ พบวา พนักงานมีความจงรักภักดีตอองคกรในระดับสูงเชนกัน ทั้งนี้เพราะความภักดีคือสิ่งที่ครูทุกคนตองมีใหกับ
องคกร หากองคกรใดครูขาดความภักดี การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สรางผลผลิตที่มีคุณภาพและการอยูรอดของ
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 ความภักดีตอองคกรดานบรรทัดฐานมีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งสอดคลองสอดคลองกับ รัชรินทร
เที่ยงตรงจิตต (2552) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของพนักงาน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศ
ไทย) จํากัด สํานักงานใหญ พบวา พนักงานมีความผูกพันตอองคกร โดยใหความสําคัญลําดับแรกคือ รวมหวงใยอนาคต
ขององคกร รองลงมาคือใชความพยายามอยางเต็มที่เพื่อความสําเร็จขององคกรและความตองการดํารงความเปนสมาชิก
ขององคกรตลอดไป และขัดแยงกับ อารียรัตน หมั่นหาทรัพย (2554, หนา 70) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางเจต
คติตอการออกนอกระบบ และความจงรักภักดีตอองคกรของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราช บุคคลากรมีความ
จงรักภักดีตอองคกรของโรงพยาบาลศิริราชอยูในระดับสูง โดยมีความจงรักภักดีตอองคกรของโรงพยาบาลศิริราชดาน
ความคงอยูสูงสุด รองลงมาคือ ดานบรรทัดฐาน ดานจิตใจและดานพฤติกรรม ตามลําดับ ทั้งนี้เพราะความภักดีตอองคกร
ดานบรรทัดฐาน เปนความภักดีและตั้งใจที่จะอุทิศตนใหกับองคกร เปนบรรทัดฐานภายในจิตใจของบุคลากรที่ตองการทํา
ใหองคกรบรรลุเปาหมาย เปนขอผูกมัดดานจริยธรรมภายในของบุคลากรที่มีตอองคกร คือ บุคลากรรูสึกวาเมื่อเขาไปเปน
สมาชิกก็ตองมีความยึดมั่นผูกพัน และจงรักภักดีตอองคกร เปนหนาที่เปนความผูกพันที่สมาชิกตองปฏิบัติตอองคกร จาก
ผลการวิจัยที่ผานมาพบวาการที่บุคคลมีความยึดมั่นผูกพัน และภักดีตอองคกรสูง มีแนวโนมวาจะทํางานกับองคกรไดเปน
เวลานาน บุคลากรที่มีความจงรักภักดีตอองคกรดานบรรทัดฐานสูงนั้นจะคงอยูกับองคกรเพราะเหตุผลที่วาควรอยู (ธนพร
แยมสุดา, 2550, หนา 1)
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2. ศึกษากระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกร ของครู โรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของครูโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ตอกระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกร 5 ขั้นตอนนี้ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขั้นตอน
พบวา ทุกขั้นตอนมีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยขั้นตอนที่มีความสําคัญมากที่สุดคือขั้นตอนที่ 1 Career Well-Being
การสรางความรักความชอบในงาน รองลงมา ขั้นตอนที่ 2 Social Well-Being การสรางสังคมการทํางาน ขั้นตอนที่ 3
Financial Well-Being การบริหารคาตอบแทนที่แขงขันได ขั้นตอนที่ 4 Physical Well-Being การสรางสุขภาพกายและใจ
ตามลําดับ และขั้นตอนที่ 5 Community Well-Being การสรางสภาพแวดลอม ตามลําดับ ทั้งนี้เพราะกาวแรกของการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ครูจะตองเกิดความรัก ความพึงพอใจในงานที่ทํา หรือในงานที่จะตองทําเสียกอน ผูบริหาร
จะตองรูจักใชคนตามความถนัดและความชอบ และสรางความรักความชอบในงานใหเกิดขึ้นกับครูทุกคนกอน แลวทุก
ขั้นตอนก็จะสําเร็จตามมา เกิดเปนกระบวนการที่สงเสริมใหครูเกิดความภักดีตอองคกร ซึ่งสอดคลองกับอารียรัตน หมั่น
หาทรัพย (2554, หนา 70) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติตอการออกนอกระบบ และความจงรักภักดีตอ
องคกรของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราช พบวา และสอดคลองกับ รัชรินทร เที่ยงตรงจิตต (2552, หนา 154)
ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของพนักงาน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด สํานักงาน
ใหญ พบวา ความภักดีที่ครูมีใหกับองคกรนั้นๆ จะตองเกิดจากองคประกอบหลายๆ อยาง มิใชเพียงผลตอบแทนที่เปนตัว
เงินตามที่เคยเขาใจกัน จะเห็นวาโดยสวนใหญแลวสิ่งที่จะทําใหครูมีความภักดีตอองคกรไดดีและเปนเวลาที่ยาวนั้น จะเปน
เรื่องของจิตใจและความรูสึกเปนหลัก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความภักดี
ตอองคกรของครูอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน ซึ่งจะสงผลไปยังผลผลิตหรือ
นักเรียนที่มีคุณภาพ เกิดเปนองคกรที่มีคุณภาพ
2. จากการวิจัยครั้งนี้พบวา ครูในโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
มีความภักดีตอองคกร โดยรวมอยูในระดับมาก และมีความภักดีตอองคกรดานจิตใจนอยที่สุด ซึ่งผูบริหารไมควรจะ
มองขาม เนื่องจากการที่ครูจะเกิดความภักดีตอองคกรหรือไมนั้นเรื่องของจิตใจและความรูสึกนั้นเปนเรื่องสําคัญ ดังนั้น
ผูบริหารควรจะใหความสําคัญดานจิตใจของครู โดยกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการทํางานใหเปนที่ยอมรับได
สรางเจตคติที่ดีตอองคกรและการทํางาน เพื่อใหครูมีความรูสึกวาองคกรนี้เปนองคกรที่ดีที่สุดที่จะทํางานดวย มีความ
ปรารถนาที่จะทํางานเพื่อองคกร ภูมิใจในองคกร ทุมเทและอุทิศตนใหกับองคกร และตองการเปนสวนหนึ่งในองคกรอยาง
ยาวนาน
3. ผูบริหารควรใหความสําคัญในการสงเสริมความภักดีทุกขั้นตอน โดยคํานึงถึงเรื่องความรักความชอบในการ
ทํางานของครูเปนอันดับแรกเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับงานตามความสามารถและความถนัด ตอดวยการสรางสังคมการ
ทํางานที่ดี สรางวัฒนธรรมการทํางานที่ดีใหเกิดขึ้นในองคกร มีการสรางแรงจูงใจในการทํางานของครูโดยการพิจารณา
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เลื่อนขั้นเงินเดือนอยางยุติธรรมและมีการจัดสวัสดิการที่ดีใหกับครู มีการสงเสริมการสรางสุขภาพกายและใจที่ดีของครู
โดยผูบริหารควรมีความยืดหยุนในเรื่องของเวลาการทํางานของครู ตามความเหมาะสม เปดโอกาสใหครูไดมีเวลาใชชีวิต
สวนตัว รวมทั้งเวลาสําหรับครอบครัว จัดกิจกรรมนันทนาการที่สรางสรรคให ครูและนักเรียนไดผอนคลายและพัฒนา
ความคิด มีการสรางสภาพแวดลอมขององคกรในดานอื่นๆ ไมวาจะเปน การสรางสภาพแวดลอมที่ดีในองคกรใหนาอยู นา
ทํางานและเกิดความปลอดภัยในการทํางาน สรางบรรยากาศในการทํางานที่อบอุน ทํางานรวมกันอยางมีความสุข และที่
สําคัญคือผูบริหารควรเปนผูนําองคกรที่มีวิสัยทัศนและความพรอมที่จะนําองคกรสูความเปนเลิศ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามกับความภักดีตอองคกรของครูและบุคลากรในโรงเรียน
2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความภักดีตอองคกรของครูและบุคลากรในโรงเรียน ปจจัยที่จะสามารถสงเสริมให
ครูเกิดความภักดีตอองคกร เพื่อความมั่นคงขององคกร

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมุงศึกษากระบวนการสงเสริมความภักดีตอองคกรของครูโรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหจาก
ผูชวยศาสตราจารยสุชาติ ลี้ตระกูล อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคน ควาดว ยตนเอง ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้ง ในพระคุณ จึง
ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทานเปนอยางสูง ขอขอบพระคุณ นายพิเศษ อาษา ผูอํานวยการโรงเรียนแมลาว
วิทยาคม นายชัยรินทร ชัยวิสิทธิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงมาน และดร.สมเกียรติ จรเกตุ รองผูอํานวยการโรงเรียน
เวียงปาเปาวิทยาคม ที่ไดใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย และขอขอบพระคุณ
ผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน คณะครูทุกทานในกลุมยอยที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
ขอขอบพระคุณคณาจารยผูสอนทุกทาน เพื่อน ๆ นิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษารุนที่ 3 มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงรายทุกคนที่ไดเสนอแนะ และเปนกําลังใจในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ทายนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวที่คอยใหกําลังใจและสนับสนุนการทําการศึกษาคนควา
ดวยตนเองในครั้งนี้
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การจัดการความรูตามมาตรการเรงรัดคุณภาพ การอานรูเรื่องและสื่อสารได กลุม
โรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
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under Phayao Primary Educational Service Area Office 2
ภาณุวงศ ชัยวร 1* และ สุนทร คลายอ่ํา 2
Panuwong Chaiworn1* and Sunthon Khlaium2
2

3

บทคัดยอ
การศึ กษาครั้งนี้ มีวัตถุ ประสงคเพื่ อศึกษาการจัด การความรู ปญหาและข อเสนอแนะ ตามมาตรการเรง รั ด
คุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารได กลุมโรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุมโรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถม ศึกษาพะเยา เขต 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 118 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามแบบ
เลือกตอบและแบบปลายเปด สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบวาการจัดการความรูตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารได กลุมโรงเรียน
ปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตามกระบวนการจัดการความรู 7 ดาน ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยพบวา คาเฉลี่ยสูง สุด 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
เรงรัดคุณภาพการอานรูเรือ่ งและสื่อสารได
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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 ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ประเทศไทยจะตอง
เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองพัฒนาเด็กและเยาวชน
ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายในสังคม โดยเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทําหนาที่จัดการเรียนรูใหกับ
นักเรียน เพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนพัฒนาความรูและสรางเสริมทักษะเพื่อสรางใหเยาวชนเปนคนดีและ
มีคุณภาพตอไปในอนาคต
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มุงหวังยกระดับการศึกษาของชาติใหไดคุณภาพและ
มาตรฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนตัวกลางสําคัญในการจัดการเรียนรูและการจัดการความรู ซึ่งประกอบดวย
การบง ชี้ค วามรู การสรา งและแสวงหาความรู การจัด การความรูใ หเ ปน ระบบ การประมวลและกลั่น กรองความรู
การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู และการเรียนรู จะชวยใหเขาใจถึงขั้นตอนในการรวบรวมและสงเสริม
การแลกเปลี่ยนความรู นําความรูมาทําการตอยอดภูมิปญญาที่มี และนําไปสูการเปนบุคคลเรียนรูในที่สุด
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบ จากแนวนโยบายดังกลาวนําไปสูการใหความสําคัญกับ
การเรี ย นรู ภ าษาไทย ซึ่ ง พบว า การอ า นยั ง เป น ป ญ หาของนั ก เรี ย นในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึ ง ได มี ก ารกํ า หนด
มาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารได เพื่อใหนักเรียนสามารถอานไดและเขาใจเรื่องที่อาน สามารถสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีค วามสนใจที่จ ะศึก ษาเกี่ย วกับ การจัด การความรูข องครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาตาม
มาตรการเรง รัด คุณ ภาพการอา นรูเ รื่อ งและสื่อ สารได กลุม โรงเรีย นปง 2 สัง กัด สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อนําขอมูลที่ไดนําไปใชเปนแนวทางและขอมูลสารสนเทศใหกับครูและบุคลากรทางการ
1649

ศึกษา นํามาปรับปรุง พัฒนา ในการปฏิบัติและปรับประยุกตใชใหดี ประสบความสําเร็จทั้งทางดานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาการจัดการความรูของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะตามมาตรการ
เรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารได กลุมโรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรตน
ครูและบุคลากรทาง
การ ศึกษา สถานศึกษา
ในกลุมโรงเรียนปง 2

ตัวแปรตาม
การจัดการความรูของครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ดานการบงชี้ความรู
2. ดานการสรางและแสวงหาความรู
3. ดานการจัดความรูใหเปนระบบ
4. ดานการประมวลและกลั่นกรองความรู
5. ดานการเขาถึงความรู
6. ดานการแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู
7. ดานการเรียนรู

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา เรื่องการบริหารจัดการความรูตามมาตรการเรงรัดคุณภาพ การอานรูเรื่องและสื่อสารได กลุม
โรงเรียนปง 2 สัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีเครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ
แบบสอบถามแบบเลื อ กตอบ แบบสอบถามแบบปลายเป ด สถิ ติที่ ใช ไดแ ก คาความถี่ ค าร อยละ ค าเฉลี่ ยและสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุมโรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 170 คน จากจํานวนสถานศึกษา จํานวน 18 แหง
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กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา กลุมโรงเรียนปง 2
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 118 คน จากจํานวนสถานศึกษา
จํานวน 18 แหง ซึ่งไดมาโดยการเปดตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซี่และมอรแกน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรูจํานวน 1 ชุด ไดแก แบบสอบถามการ
จัดการความรู ตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารได กลุมโรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความรู ตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารได กลุม
โรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตามองคประกอบกระบวนการจัด การ
ความรู 7 ประการไดแ ก 1. การบง ชี้ความรู 2. การสรางและแสวงหาความรู 3. การจัด การความรูใหเ ปนระบบ
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 5. การเขาถึงความรู 6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 7. การเรียนรู โดยลักษณะ
ของแบบสอบถามเปนแบบ มาตราประเมินคา (rating scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา ขอเสนอแนะของครู และผูบริหารสถานศึกษาในการจัดการความรูตาม
มาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารได กลุมโรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ตามองคประกอบกระบวนการจัด การความรู 7 ประการ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแนะนําตัวผูวิจัยในการติดตอหนวยงานที่เก็บขอมูล
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามสงไปยังผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางทุกคน โดยผูวิจัยจัดสงทางไปรษณีย
และดวยตนเอง
3. ผูวิจัยติดตามรับแบบสอบถามคืนทางไปรษณียและดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. นําแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณความถูกตอง กอนที่จะนําไปใชในการวิเคราะหและ
ประมวลผลขอมูล โดยกําหนดเกณฑการใหคาน้ําหนัก
2. การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป มีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
2.1 หาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ในการวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับสถานภาพ
ผูตอบแบบสอบถาม
2.2 หาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากแบบสอบถามตอนที่ 2
ซึ่งแปรความหมายของระดับคาเฉลี่ย
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบการบรรยายความเรียง

ผลการศึกษา
จากการศึก ษา พบวา การจัด การความรูต ามมาตรการเรง รัด คุณ ภาพการอา นรูเ รื่อ งและสื่อ สารได กลุม
โรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สรุปผลการศึกษา ดังนี้
ผลการศึกษาการจัดการความรู ตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารได กลุมโรงเรียนปง 2
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมากทุกดาน
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบง ชี้ความรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานการสรางและแสวงหา
ความรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานการจัดความรูใหเปนระบบ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานการประมวลและ
กลั่นกรองความรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานการเขาถึงความรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ดานการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ตามลําดับ
ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะพบวา ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรูความเขาใจรวมกัน ในดาน
การจัดการความรู ควรมีการปรับปรุง พัฒนาความรูและเรงรัด พัฒนาการเรียนรูข องครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารได ใหมากขึ้นเพื่อความเขาใจรวมกันมากยิ่งขึ้น

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึก ษา พบวา การจัดการความรูตามนโยบายเรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารได กลุม
โรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตามกระบวนการจัดการความรู 7 ดาน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดานสอดคลองกับงานวิจัยของรัชตพรรณ
ดิฐกมล (2553, หนา 91-95) ไดศึกษา เรื่อง สภาพปจจุบันและปญหาของการจัดการความรูของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1 - 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวาภาพรวม อยูในระดับมาก
ดา นการบง ชี้ความรู พบวาอยูใ นระดับ มาก ทั้ง นี้อ าจเปน เพราะวา ครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา รว มกัน
ศึกษา พิจารณา แสดงความคิดเห็นในวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมาย และมีการแบงงานรับผิดชอบ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของวีรพงศ คูวิบูลยศิลป (2556, หนา 45) ไดทําการศึกษา เรื่อง กระบวนการจัดการความรูในโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา จังหวัดพะเยา พบวา ดานการบงชี้ความรู อยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
งานวิจัยของรัชตพรรณ ดิฐกมล (2553, หนา 91 - 95) ไดทําการศึกษา เรื่อง สภาพปจจุบันและปญหาของการจัดการ
ความรูของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1 - 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
พบวาดานการบงชี้ความรู อยูในระดับมาก
ดา นการสรา งและแสวงหาความรู พบวา อยูใ นระดับ มาก ทั้ง นี้อ าจเปน เพราะวา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการสราง แสวงหาและรวบรวมความรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวัฒนา ทองกัญชร (2553, หนา 114 - 118)
ไดทําการศึกษา เรื่อง สภาพและปญหาการจัดการความรู ตามทัศนะของผูบริห ารและครู สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาอางทอง พบวา ดานการสรางและแสวงหาความรู อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สหพัฒน ไตรรัตนวนิช (2553, หนา 82 - 85) ไดทําการศึกษา เรื่อง สภาพการจัดการความรูของบุคลากรศูนย
เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานส ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ดานการการสรางและแสวงหาความรู อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ธนพัฒณ มีสุนทร (2553, หนา 71 - 76) ไดทําการศึกษา เรื่อง การจัดการความรูของครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 พบวา ดานการการสรางและแสวงหาความรู อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ
วีรพงศ คูวิบูลยศิลป (2556, หนา 45) ไดทําการศึกษา เรื่อง กระบวนการจัดการความรูในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร พะเยา จังหวัดพะเยา พบวา ดานการบงชี้ความรู อยูในระดับมาก
ดานการจัด การความรูใ หเปนระบบ พบวาอยูในระดับมาก ทั้ง นี้อาจเปน เพราะวา ครูแ ละบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมกันรวบรวม กําหนด แบงหมวดหมู ชนิด ประเภท และมีการจัดความรูใหเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของวีรพงศ คูวิบูลยศิลป (2556, หนา 45) ไดทําการศึกษา เรื่อง กระบวนการจัดการความรูในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา จังหวัดพะเยา พบวา ดานการจัดการความรูใหเปนระบบ อยูในระดับมาก และสอดคลอง
กับงานวิจัยของรัชตพรรณ ดิฐกมล (2553, หนา 91 - 95) ไดทําการศึกษา เรื่อง สภาพปจจุบันและปญหาของการจัดการ
ความรูของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1 - 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
พบวา ดานการจัดการความรูใหเปนระบบ อยูในระดับมาก
ดา นการประมวลและกลั ่น กรองความรู พบวา อยูใ นระดับ มาก ทั้ง นี้อ าจเปน เพราะวา ครูแ ละบุคลากร
ทางการศึกษามีการสรุป วิเคราะห ปรับปรุงและประเมิน ความรูใหเปนมาตรฐาน ถูกตอง สมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของวีรพงศ คูวิบูลยศิลป (2556, หนา 45) ไดทําการศึกษา เรื่อง กระบวนการจัดการความรูในโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา จังหวัดพะเยา พบวา ดานการประมวลและกลั่นกรองความรู อยูในระดับมาก
ดา นการเขา ถึง ความรู  พบวา อยู ใ นระดับ มาก ทั้ง นี ้อ าจเปน เพราะวา ครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษามี มี
เครื่องมือ อุปกรณ ตลอดจนระบบที่ดีในการสืบคนและสงขอมูลความรูที่มีมาตรฐาน เขาถึงไดงาย สะดวกและรวดเร็ว
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวีรพงศ คูวิบูลยศิลป (2556, หนา 45) ไดทําการศึกษา เรื่อง กระบวนการจัดการความรู
ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา จังหวัดพะเยา พบวา ดานการเขาถึงความรู อยูในระดับมาก
และสอดคลองกับงานวิจัยของรัชตพรรณ ดิฐกมล (2553, หนา 91 - 95) ไดทําการศึกษา เรื่อง สภาพปจจุบันและปญหา
ของการจัดการความรูของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1 - 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา ดานการเขาถึงความรู อยูในระดับมาก
ดา นการแบง ปน แลกเปลี่ย นความรู พบวา อยูใ นระดับ มาก ทั้ง นี้อ าจเปน เพราะวา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีระบบการสืบคน นําทักษะความรูทางวิชาการที่มีอยูมาแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัย ของวีร พงศ คูวิบูล ยศิล ป (2556, หนา 45) ไดทํา การศึก ษา เรื่อ ง กระบวนการจัด การความรูใ นโรงเรีย น
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา จังหวัดพะเยา พบวา ดานการเขาถึงความรู อยูในระดับมาก และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ สินีนาฏ โพธิจิญญาโน (2554, หนา 105 - 106) ไดทําการศึกษา เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ
ระหวางผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรูของครูในเครือขายที่ 22 สํานักงานเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
พบวา ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของรัชตพรรณ ดิฐกมล (2553, หนา
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91 - 95) ไดทําการศึกษา เรื่อง สภาพปจจุบันและปญหาของการจัดการความรูของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชวงชั้นที่ 1 - 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู อยูใน
ระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ มีสุนทร (2553, หนา 71 - 76) ไดทําการศึกษา เรื่อง การจัดการความรูของครู
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 พบวา ดานการแบงปนแลกเปลี่ยนความรู อยูในระดับมาก
ดา นการเรีย นรู พบวา อยูใ นระดับ มาก ทั้ง นี้อ าจเปน เพราะวา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการเรียนรู
เกิดความรูใหมและมีการประยุกตใชความรูและนําความรูมาใชประโยชน ทําใหมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของจิรพร ชายสวัสดิ์ (2550, หนา ก) ไดทําการศึกษา เรื่อง การจัดการความรูในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 1 พบวา ดานการเรียนรู อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของรัชตพรรณ ดิฐกมล (2553, หนา
91 - 95) ไดทําการศึกษา เรื่อง สภาพปจจุบันและปญหาของการจัดการความรูของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้น
ที่ 1 - 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวา ดานการเรียนรู อยูในระดับมาก
จากการศึกษาปญหา ของการจัดการความรูของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการ
อานรูเรื่องและสื่อสารไดตาม กลุมโรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา
มีปญหา โดยแยกเปนรายดาน ดังนี้
ดา นการบง ชี้ค วามรู พบวาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไมไดมีสวนในการพิจารณาการบงชี้ความรู รวมถึง
การพิจารณา กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและเปาหมาย ยังขาดระบบและทิศทางที่ชัดเจน ทําใหเกิดความไม
เขาใจของครู โดยเฉพาะครูรุนเกา จึงทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการบงชี้ความรู
ดานการสรางและแสวงหาความรู พบวา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไมมีการสรางและแสวงหาความรู
อยางจริงจัง ประกอบกับมีภาระงานมาก จึงทําใหการสรางและแสวงหาความรูไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ขาดเปาหมายที่
ชัดเจน
ดา นการจั ด ความรูใ หเ ป น ระบบ พบวา การจัดการความรูของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรการ
เรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารได ยังขาดความเปนระบบ
ดา นการประมวลและกลั่น กรองความรู พบวา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุมโรงเรียนปง 2 ไมมีการ
สรุ ป ประมวลและกลั่ น กรองความรู เ กี่ย วกับ เรื่อ งการบริห ารจั ด การความรูข องครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษาตาม
มาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารได
ดา นการเขา ถึง ความรู พบวา การเขาถึงความรูเปนปญหาสําหรับครุรุนเกาที่มีอายุมาก เพราะไมทันตอ
เทคโนโลยีสมัยใหม ประกอบกับในการเขาถึงความรูแตละครั้งตองใชเวลาในการศึกษา ทําใหตองเสียเวลามาก
ดา นการแบง ปน แลกเปลี่ย นความรู พบวาเปาหมายในการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูยังไมชัดเจน ประกอบกับ
ครุและบุคลากรทางการศึกษายังมีการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูกันนอยมาก
ดา นการเรีย นรู พบวา การเรียนรูยังไมไดผลดีเพราะมีลักษณะเปนการลองผิดลองถูก ไมมีการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบเทาที่ควร ประกอบกับมีจํานวนเนื้อหาวิชาที่มากเกินไป ทําใหไมมีการเนนย้ําอยางเติมที่

1654

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
กลุมโรงเรียนปง 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ควรใชเปนขอมูลสารสนเทศ และควร
มีการพิจารณาเปาหมาย วางแผน พัฒ นา ปรับปรุง และนําความรูไปใชประโยชนต ามการบริหารจัด การความรูตาม
มาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารได รวมกันใหชัดเจนและปฏิบัติได เพื่อทําใหการจัดการความรู ตาม
มาตรการอานรูเรื่องและสื่อสารไดสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรูของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ตลอดจนถึงความสัมพันธของการจัดการความรูในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาและครู รวมถึงสภาพ
และปญหาการจัดการความรูของสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดว ยตนเองเรื่อ ง “การจัดการความรู ตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสาร
ไดกลุมโรงเรียนปง 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2” ฉบั บ นี้ สํา เร็ จ เรี ย บร อ ยได ด ว ย
ความกรุ ณ าจากบุ ค คลหลายฝ า ย ผู ศึ ก ษาขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่มีสวนชวยเหลือในการทําการศึกษาในครั้งนี้
โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจารยดร. สุนทร คลายอ่ํา อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดสละเวลาใหคําแนะนําปรึกษาอยางใกลชิด นอกจากนี้
ขอขอบพระคุณอาจารยผสู อนทุกทาน ที่ไดใหการสนับสนุน ใหความรู และแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ ผูทรงคุ ณวุฒิ ผู เ ชี่ย วชาญทุ กท าน โดยเฉพาะ ดร.สัน ติ บู รณะชาติ รองคณบดีฝ ายวิ ชาการ
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายอิสรีย ทองภูมิพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนราชานุเคราะห นางชอเพชร วงศชัย
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําแกไขในการแกไ ข
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาจนสําเร็จลุลวงดวยดี
สุดทายขอขอบพระคุณผูบังคับบัญชา ผูบ ริห ารสถานศึก ษาที่ไ ดขอเก็บขอมูล รวมทั้งครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กลุมโรงเรียนปง 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ทุกทานที่ไดกรุณาใหความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม ซึ่งสงผลใหการจัดเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้มีความสมบูรณครบถวน
สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยรวมทั้งญาติพี่นอง เพื่อน ๆ ที่ใหกําลังใจ ใหการสนับสนุน
จนประสบความสําเร็จในการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้
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การจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียน
คุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการจัดการเรียนรูของครู
ตามแนวทางหองเรียนคุณภาพเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใชในการศึกษาประกอบดวย ครูในกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา จํานวน
231 คน สถิติที่ใชในการวิจัยคือ คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบอิง
มาตรฐาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดานการสรางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) มีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก ดานการมุงนําการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียนคุณภาพ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานการวิจัยในชั้น
เรียน (CAR) มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการใช ICT เพื่อการสอนและสนับสนุน
การสอน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
2. ปญหาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนมาก
พบวา งบประมาณในการดําเนินงานมีจํากัด
3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ ผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากเสนอวาควรเพิ่มงบประมาณในการดําเนินงาน
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู, หองเรียนคุณภาพ
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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
ที่สุด กระบวนการจัด การศึก ษาต องส ง เสริม ใหผู เ รีย นสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติแ ละเต็ ม ตามศั กยภาพ สง เสริ ม
สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู แผนการศึกษาแหงชาติเพื่อ
พัฒนาคนตลอดชวงชีวิต พ.ศ. 2557 – 2561 ในขอที่ 2 ไววา “การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน กิจกรรม การวัดและประเมินผลในทุกระดับที่สัมพันธกันและเอื้อตอการพัฒนา
ผูเรียน อยางรอบดาน พัฒนาผูเรียนใหสามารถคิด วิเคราะห แกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเรียนรูดวยตนเองและ
ใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีอัจฉริยภาพและผูมีความสามารถพิเศษดานตางๆ ให
มีความเปนเลิศ สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
ประสิทธิภาพการสอนของครู อยางทั่วถึง พัฒนาครูและผูบริหารใหมีระบบการชี้แนะทางปญญา (Coaching)” (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2557, สื่อออนไลน) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดแนวทางขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงเนนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในระดับ
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ปฏิบัติ คือ “ระดับหองเรียน” โดยใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีพื้นฐานความรู ความเขาใจและทักษะพื้นฐาน เกี่ยวกับ
“หองเรียนคุณภาพ” มี 5 ประการ ดังนี้ 1) การมุงนําการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียน 2) การออกแบบการจัดการเรียนรูอิง
มาตรฐาน 3) การวิจัยในชั้นเรียน (CAR) 4) การใช ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน 5) การสรางวินัยเชิงบวก
(Positive Discipline)
สํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพครูและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โดยใชหองเรียนคุณภาพเปนกลไกในการขับเคลื่อนเนื่องจากระบบหองเรียนคุณภาพเปนระบบที่สงเสริมให
ครูผูสอนไดมีการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบและมีคุณภาพ โดยเริ่มตั้งแตครูออกแบบหนวยการเรียนรูตอบสนอง
มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตร จัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียน
เปนสําคัญ มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธีที่หลากหลายและนําเสนอผลการพัฒนาผูเรียนดวยระบบคุณภาพ
(Rubrics) มีการนํา ICT มาใชในการจัดการเรียนการสอน มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบและแกปญหา
นักเรียนดวยกระบวนการวิจัย (CAR1 – CAR4) ทําใหครูสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง (สํานักงาน
เขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2, 2554, เอกสารนิเทศที่ 037 หนา 2)
จากการที่ผูวิจัย ไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ โดยเปนครูผูสอนรายวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา (วัดพระธาตุสบแวน) ซึ่งเปนโรงเรียนที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูตาม
แนวทางหองเรียนคุณภาพ ตามนโยบายของสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา ซึ่งโรงเรียนอนุบาลเชียงคํา (วัดพระธาตุสบแวน)เปนโรงเรียนหนึ่งที่อยูในกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา เพื่อใหไดขอมูลที่เปนระบบชัดเจน ที่จะชี้ใหเห็นวา การจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ
กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในปจจุบันสามารถปฏิบัติไดในระดับใด เพื่อนํามาเปนขอมูลในการ
พิจารณาปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา ใหมีประสิทธิภาพอันจะเกิดผลดีตอนักเรียนและครู เพื่อบรรลุมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาปญหาการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
หองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
หองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
บริบทและความเปนมาของ
กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
- มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
- แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับหองเรียนคุณภาพ
- ดานการมุงนําการเปลี่ยนแปลง
สูหองเรียนคุณภาพ
- ดานการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบ
อิงมาตรฐาน
- ดานการวิจัยในชั้นเรียน (CAR)
ดานการใช ICT เพื่อการสอนและ
สนับสนุนการสอน
ดานการสรางวินัยเชิงบวก (Positive
Discipline)
- งานวิจัยที่เกี่ยวของ

สภาพ ปญหาและขอเสนอแนะการจัดการเรียนรู
ของครู ต ามแนวทางห อ งเรี ย นคุ ณ ภาพ กลุ ม
โรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
5 ดาน ไดแก
1. ดานการมุงนําการเปลี่ยนแปลงสู
หองเรียน
2. ดานการออกแบบการจัดการเรียนรูอิง
มาตรฐาน
3. ดานการวิจัยในชั้นเรียน (CAR)
4. ดานการใช ICT เพื่อการสอนและ
สนับสนุนการสอน
5. ดานการสรางวินัยเชิงบวก (Positive
Discipline)

วิธีวิทยาการวิจัย
จากการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอ
เชียงคํา จัง หวัดพะเยา ผูวิจัยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ ประชากร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากร
จากการศึกษาผูวิจัยกําหนดประชากรจาก ครูกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ประจําป
การศึกษา 2557 จํานวน 231 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดหองเรียนคุณภาพ
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2. ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร ที่เกี่ยวกับการสรางเครื่องมือในการวิจัย
3. กําหนดกรอบโครงสรางของแบบสอบถาม
4. สรางแบบสอบถามแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความครอบคลุม และความชัดเจนของเนื้อหา
เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข
5. เสนอแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ไดแก
1. นางสาววราภรณ วงศใหญ
2. นางนงคราญ ไชยวงศ
3. นางพชรมนฑ ไชยสมบัติ
6. ทําการปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความสมบูรณ
7. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมที่ทําการวิจัย จํานวน 30 คน
8. หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97
9. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ และมีความสมบูรณไปใชในการเก็บขอมูลจาก
ประชากรตอไป
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง เพื่อสอบถามความคิดเห็น
ของครูเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอ
เชียงคํา จังหวัดพะเยา แบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสํารวจ
รายการ (Check List) จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาประสบการณในการสอน และระดับชั้น
ตอนที่ 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 ตามวิธีการของ Likert
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียน
คุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา แบงเปน 5 ดานคือ ดานการมุงนําการเปลี่ยนแปลงสู
หองเรียนคุณภาพ ดานการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน ดานการวิจัยในชั้นเรียน (CAR) ดานการใช ICT
เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน และดานการสรางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ
ปลายเปด
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยขอหนังสือถึงวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา สงหนังสือถึงผูอํานวยการโรงเรียนกลุมโรงเรียน
เชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เพื่อขอความรวมมือครูผูสอนตอบแบบสอบถาม
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2. ผูวิจัยดําเนินการนําแบบสอบถามไปสงใหครูผูสอนซึ่งเปนกลุมประชากร จํานวน 231 คน ไดรับกลับคืนมา
จํานวน 191 ฉบับ คิดเปนรอยละ 82.68
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้
ดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจหาความสมบูรณเพื่อจัดหมวดหมูตาม ตัวแปรที่ศึกษาและนําไป
วิเคราะห
2. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาแจกแจง
ความถี่และรอยละ
3. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรูของครูต ามแนวทางหองเรียน
คุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
4. ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

ผลการศึกษา
การวิจัยครั้ง นี้ ผูวิจัยดําเนินวิเ คราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และนําเสนอผลการวิจัยในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย เรียงตามลําดับ ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียน เชียงคํา 1
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียน
เชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการวิจัย การจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
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 รองลงมามีอายุ 41 - 50 ป จํานวน 43 คน คิดเปน รอยละ 22.50 และอายุ 31 - 40 ป
จํานวน 43 คน คิดเปน รอยละ 22.50 และมีอายุนอยที่สุดคือ 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 และนอยที่สุดคือต่ํากวาปริญญาตรี 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 และนอยที่สุดคือสอนอยูในระดับชั้นกอนประถมศึกษา จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 12.60
ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียน เชียงคํา 1
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
ผลการวิเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทาง
หองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (μ=4.16, σ=0.47)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก (μ=4.28,σ=0.51)รองลงมาไดแก ดานการสรางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) มีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก (μ=4.23, σ=0.54) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการใช ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการ
สอน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (μ=3.98, σ=0.59)
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียน
เชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
ผลการวิเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียน
คุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ดังนี้
1. ดานการมุงนําการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียนคุณภาพ ปญหาที่พบ คือ งบประมาณในการดําเนินงานมีจํากัด
ขาดสือ่ และอุปกรณในการจัดหองเรียนคุณภาพ
2. ดานการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน ปญหาที่พบ คือ หนวยการเรียนรูบางหนวยมีเนื้อหา
ยากตอการจัดการเรียนรูกับผูเรียน กลุมออน และครูบางสวนไมไดออกแบบหนวยการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
3. ดานการวิจัยในชั้นเรียน (CAR) ปญหาที่พบ คือ ครูขาดความรู และทักษะในการทําวิจัย ขาดความตอเนื่อง
ของการวิจัย ไมมีการสงตอในระดับตอไป
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
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา สามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้
สภาพการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการมุงนําการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียนคุณภาพ ดานการออกแบบการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน
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ดานการวิจัยในชั้นเรียน (CAR) ดานการใช ICTเพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน และดานการสรางวินัยเชิงบวก (Positive
Discipline) จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน ของครูกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
เปนการออกแบบการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสอดคลองกับสํานักทดสอบ
ทางการศึกษา (2554 : 13) ไดกําหนด แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ไวในมาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 3 โดยใหครูออกแบบและการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคล และพัฒนาการทางสติปญญา เมื่อพิจารณาความคิดเห็นรายดาน มีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้
ดานการมุงนําการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียนคุณภาพ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดบรรยากาศภายในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหาร กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ไดเห็น
ความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียนคุณภาพ โดยผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหครูกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอ
เชียงคํา จังหวัดพะเยา จัดบรรยากาศภายในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน สอดคลองกับ กลุมนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (2555 : 7) ไดกําหนดใหผูบริหาร
สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรู
และการนําภูมิปญญาทองถิ่น หรือเครือขายผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่น มามีสวนรวมในการจัด การเรียนการสอนตามความ
เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปภังกร หัสดีธรรม (2555 : 115) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิรูปการเรียนรูสูหองเรียนคุณภาพตามความคิดเห็น
ของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ดานนําการเปลี่ยนแปลงสู
หองเรียนคุณภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสนับสนุนใหครูและนักเรียน จัดทํา
หองเรียนคุณภาพที่เอื้อตอการเรียนรู มีความสะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยูในสภาพ
พรอมใชและมีความเพียงพอสําหรับผูเรียนทุกคน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ดานการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา ครู
กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มีการออกแบบหนวยการเรียนรูสอดคลองตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
มีการกําหนดเปาหมาย และองคประกอบภายในหนวยการเรียนรู ไดแก ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด
สาระสําคัญ สาระการเรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคชิ้นงาน / ภาระงาน กิจกรรมการ
เรียนการสอนและเกณฑการประเมินผล การออกแบบหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐานเปนสวนที่นํามาตรฐานการเรียนรู
ไปสูการปฏิบัติในการเรียนการสอนอยางแทจริงสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกศรินทร แกวประสิทธิ์ (2554 : 132) ไดทําการ
วิจัยเกี่ยวกับเรื่องการประเมินหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดานกระบวนการเรียนการสอน ผลการวิจัย
พบวา การจัดการเรียนการสอนเปนไปตามแนวการสอนที่กําหนดไว มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
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ดานการวิจัยในชั้นเรียน (CAR) พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา รายการที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ครูมีการประเมินผลการสอน โดยวิธีสังเกต สนทนา ซักถาม เพื่อนครูและนักเรียน มีความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การวิจัยในชั้นเรียน(CAR)เปนเครื่องมือในการเรียนรูและสรางความรูในการปฏิบัติงาน
ทําใหครูกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เกิดความเขาใจในสภาพผลสําเร็จและปญหาการปฏิบัติงาน
ในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง อันจะนําไปสูการพัฒนาความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครู เปนแนวทางพัฒนาวิชาชีพและเสริมสรางการเรียนรูของผูเรียน โดยครูสะทอนความคิดตองาน
เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ การวิจัยในชั้นเรียน(CAR) เกี่ยวของกับการที่ครูยอนกลับ
มามองการปฏิบัติงานของตน หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน อาทิ พัฒนาการ พฤติกรรม ปฏิสัมพันธทางสังคม ความยากลําบาก
ในการเรียนรู การมีสวนรวมของครอบครัว ตลอดจนสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู จากนั้นสะทอนความคิดและคนหา การ
สนับสนุน หรือสะทอนผลกลับ อาจกลาวไดวาการวิจัยในชั้นเรียน (CAR) เปนกระบวนการสรางความรูจากการปฏิบัติงาน
ของตนเอง เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองของครู ใหสามารถคิดและปฏิบัติงานการจัดการเรียนรูไดอยางถูกตอง สรางสรรค
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (กลุมนิเทศฯ.สํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2, 2555 : 27)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดระบุไวในมาตรา 24 (5) และ มาตรา 30 กําหนดใหสถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหผูส อนสามารถวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียนรูที่
เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรอบแกว จันทรทะระ (2557 : 75) ไดวิจัย
ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน โรงเรียนแมใจวิทยาคมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ผลการวิจัยพบวา ดานการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน มีความคิดเห็นในระดับมาก
ดานการใช ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหาร สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูโดยใช ICT ในการจัดการเรียนรู มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ICT เขามามีบทบาทในกระบวนการเรียนการสอน ทําใหผูบริหารกลุม
โรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เล็งเห็นความสําคัญของการใช ICT ในการจัดการเรียนการสอน โดยสงเสริม
ใหครูจัดการเรียนการสอนโดยใช ICT ในการจัดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงาน วิจัยของ ปภังกร หัสดีธรรม (2555 : 111
- 112, 118) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง 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
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ดานการสรางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 2 รายการ ไดแก ผูบริหารมีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางชัดเจน และครูมีการสรางขอตกลงกับนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
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เพราะวา ผูบริหารเห็นความสําคัญตอการสรางวินัยเชิงบวกใหกับนักเรียน มีการมอบหมายงานใหครูรับผิดชอบชัดเจนเพื่อ
นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล ใหครูสรางความสัมพันธที่ดีกับนักเรียน มีการสื่อสารดวยทาทีที่เปนมิตร
ใหความไววางใจกับนักเรียน มีการเสริมแรงในทางบวก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประยงค วงษดี (2553 : 98- 99)
ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การดําเนินงานเสริมสรางวินัยเชิงบวกใหแกนักเรียนของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการสรางวินัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ทานมีกฎระเบียบ
ในหองเรียนที่ชัดเจนและใหมีการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ จากผลการวิจัย ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานการมุงนําการเปลี่ยนแปลงสูหองเรียนคุณภาพ ควรเพิ่มงบประมาณในการดําเนินงาน ควรมีการ
สนับสนุนใหมีหองเรียนคุณภาพครบทุกชั้นเรียน
2. ดานการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐาน ผูบริหารควรมีการ นิเทศ กํากับ ติดตาม อยางตอเนื่อง
3. ดานการวิจัยในชั้นเรียน (CAR) ผูบริหารควรจัดอบรมการทําวิจัยใหกับครูทุกคนใหมีความรู ความเขาใจใน
เรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน (CAR) ควรมีการนําผลการวิจัยในชั้นเรียน (CAR)ไปใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนอยาง
แทจริง
4. ดานการใช ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน ควรจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดาน ICT มา
สนับสนุนเพื่อใหการบริหารจัดการสื่อ ICT เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ควรขอรับการสนับสนุนสื่อ ICTจากชุมชนและ
องคการปกครองสวนทองถิ่น
5. ดานการสรางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) ควรมีการประสานความรวมมือกับผูปกครองอยางตอเนื่อง
ควรจัดกิจกรรมสงเสริม ใหนักเรียนมีวินัยเชิงบวกอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาการวิจัยในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) เพื่อแกปญหา
และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ
2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียน
คุณภาพ
3. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ ของโรงเรียน
ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยการจัดการเรียนรูของครูตามแนวทางหองเรียนคุณภาพ กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความอนุเคราะหจาก ดร.น้ําฝน กันมา อาจารยที่ปรึกษาที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา
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ตรวจทาน ตลอดจน ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ
ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
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 ญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดเชียงราย
Usage of Local Wisdom to Provide the Learning and Instruction Management of
Local Administration Organization in Chiang Rai Province
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บทคัดยอ
การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงรายและเพื่อศึกษาขอเสนอแนะการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงรายกลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาคื อ ผูบริหารสถานศึกษา
และครูโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงรายจํานวน 610 คน ไดแก โรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดเชียงราย จํานวน 144 โรงเรียนโดยการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบวา
การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย
โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานแนวทางปฏิบัติหรือเทคโนโลยีชาวบาน มี
คาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุดรองลงมา คือ ดานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
และดานคติความคิดความเชื่อ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากตามลําดับสวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการประกอบอาชีพ
ในทองถิ่น
การศึกษาขอเสนอแนะ การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดเชียงรายพบวา ดานคติ ความคิด ความเชื่อ ที่สําคัญดังนี้ ครูควรใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงรองลงมาครูควร
ใช สื่ อ ประกอบการเรี ย นที่ ห ลากหลาย น า สนใจ และนั ก เรี ย นควรสามารถสื บ ทอดวิ ถี ชี วิ ต ของชาวบ า นได ด า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย ม ที่ สํ า คั ญ ดั ง นี้ ควรให วิ ท ยากรหรื อ ปราชญ ช าวบ า นมี ส ว นร ว มในการเรี ย นการสอน
รองลงมาควรจัดโครงการดานวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง และควรเนนการสอนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ทองถิ่นและอยูใกลตัวนักเรียน ดานการประกอบอาชีพในทองถิ่น ที่สําคัญดังนี้ ควรจัดโครงการอาชีพใหนักเรียนอยาง
1
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ตอเนื่อง รองลงมา ควรเชิญวิทยากรในทองถิ่นมาใหความรู และควรใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงดานแนวทางปฏิบัติหรือ
เทคโนโลยีชาวบานที่สําคัญดังนี้ ควรอนุรักษภูมิปญญาชาวบานโดยใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง รองลงมา ควรบรรจุใ น
หลักสูตร 8 สาระการเรียนรู และควรใหนักเรียนเรียนรูการใชภูมิปญญาทองถิ่นและนํามาดัดแปลงเขากับปจจุบันได
คําสําคัญ: การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอน

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
จนถึงปจจุบันอยางตอเนื่องตามพื้นฐานของสังคมไทยภูมิปญญาทองถิ่นจึ งเปนแหลงความรูในทองถิ่นที่อยูใกลชิดกับ
โรงเรียนมากที่สุดการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นไมวาจะเปนการใช
ปราชญทองถิ่นเปนวิทยากรใหความรูดานอาชีพแกผูเรียนการใชแนวคิดกระบวนการและหลักปฏิบัติของปราชญทองถิ่นที่
เกี่ยวของมาเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร (มณฑิชา ชนะสิทธิ์, 2539, หนา 3) จึงเปนแนวทางในการจัดแหลงการ
เรียนรูเพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรูขอมูลขาวสารและรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและความ
ตองการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2543,หนา 3)
โรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงรายทําหนาที่จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาเพื่อใหการจัด
การศึกษาดําเนินไปอยางทั่วถึงภูมิปญญาทองถิ่นเปนแหลงความรูแหลงหนึ่งที่อยูใกลโรงเรียนที่หลายคนมักมองขาม
ความสําคัญสวนนี้จึงนับวาเปนปรากฏการณใหมทางการศึกษาที่นาสนใจและมีความสําคัญตอการศึกษาเพื่อสรางองค
ความรูของทองถิ่นเปนการเปดโอกาสใหทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่นโดยใชทรัพยากรและแหลงวิชาการในทองถิ่นภูมิปญญาทองถิ่นจึงเปนแหลงความรูที่มีความสัมพันธกับการ
ดําเนินการชีวิตของผูเรียนมากที่สุดเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นซึ่งมีประโยชนและมีคุณคาตอการพัฒนา
ชีวิตใหเปนสุขในทองถิ่นของตนเองการศึกษาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเชียงราย จังหวัดเชียงราย
จากเหตุผลและขอมูลเบื้องตนดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวามีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่นเพียงใดและเพื่อนําขอเสนอแนะที่ได มาวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นในโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชียงราย จังหวัดเชียงรายทั้งนี้ผลที่ไดจากการวิจัยจะเปน
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหเกิดความตระหนักเห็นความสําคัญและ
คุณคาของการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอนสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหชุมชนมีสวน
รวมในการกําหนดและพัฒนาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆอันจะทําใหการพัฒนาการศึกษาเปนไปตามเจตนารมณของ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดเชียงราย
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดเชียงรายเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ที่ทําการศึกษาไดแก โรงเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงรายโดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนา
และการสรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใ ชใ นการศึกษาในครั้ง นี้ไ ด แ กผู บริห ารจํ านวน 27 คนและครูจํา นวน 583 คนในโรงเรีย นองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงรายจํานวน 144 โรงเรียนในปการศึกษา 2557 จํานวน 610คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริหาร และครูในโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย
โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่ และ มอรแกน (Krejcie and Morgan)ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 242 คนโดยวิธีแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ดังนี้

ตาราง 1 แสดงจํานวนประชากรที่ใชในการวิจัย
ประเภท
ผูบริหาร
ครู
รวม

ประชากร
27
583
610

กลุมตัวอยาง
11
231
242

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชแบบตรวจสอบรายการ
(Check list )
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา ( Rating Scale ) แสดงคา 5 ระดับของลิเคิรท (Likert) แบงแบบสอบถามออกเปน 4 ดานตามเนื้อหาสาระดังนี้
1. ดานคติความคิดความเชื่อ
2. ดานศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
3. ดานการประกอบอาชีพในทองถิ่น
4. ดานแนวทางปฏิบัติหรือเทคโนโลยีชาวบาน
ในการพิจารณาแบบสอบถามระดับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนผูวิจัยกําหนดเกณฑของ
ชวงไวดังนี้
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คะแนน 5 หมายถึงใชภูมิปญญาทองถิ่นอยูในระดับมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึงใชภูมิปญญาทองถิ่นอยูในระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึงใชภูมิปญญาทองถิ่นอยูในระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึงใชภูมิปญญาทองถิ่นอยูในระดับนอย
คะแนน 1 หมายถึงการใชภูมิปญญาทองถิ่นอยูในระดับนอยที่สุด
ในการวิเคราะหคาคะแนนเฉลี่ย การใชภูมิปญญาทองถิ่นในงานวิชาการของโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดเชียงรายผูวิจัยไดแปลความหมายระดับของการมีสวนรวมซึ่งใชเกณฑของ ประคอง กรรณสูต (2542,หนา 117)ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับการใชภูมิปญญาทองถิ่น
4.50 – 5.00
ใชภูมิปญญาทองถิ่นอยูในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
ใชภูมิปญญาทองถิ่นอยูในระดับมาก
2.50 – 3.49
ใชภูมิปญญาทองถิน่ อยูในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
ใชภูมิปญญาทองถิ่นอยูในระดับนอย
1.00 - 1.49
ใชภูมิปญญาทองถิ่นอยูในระดับนอยที่สุด
สวนที่ 3เปนแบบสอบถามที่เปนขอคําถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ
การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ ใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอน
2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวลเปนกรอบแนวคิดหลัก กําหนดขอบเขตขอบการวิจัย และกําหนด
โครงสรางเครื่องมือในการวิจัย และสรางแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
3. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามจากขอมูลที่รวบรวมทั้งหมด โดยใชแบบสอบถามของ วุช กาวงคกลาง
(2547,หนา88-85) มาปรับปรุงเพิ่มเติมใหครอบคลุมการใชภูมิปญญาทองถิ่น
4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขแลวนําเสนอประธานและกรรมการผูควบคุม งานวิจัยและผูเชี่ยวชาญ
3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Conten Validity ) และภาษาที่ใช(Wording)แลวหาคาดัชนีความสอดคลอง
IOC (Index of Item Objective Congruence )ของแบบสอบถามเฉลี่ยทั้งฉบับมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเทากับ 0.94
ขอคําถามแตละขอสอดคลองหรือไมมีเกณฑใหคะแนนดังนี้
ใหคะแนน +1 แนใจขอคําถามนั้นวัดตรงตามจุดประสงคของการวัด
ใหคะแนน 0 ไมแนใจขอคําถามนั้นวัดตรงตามจุดประสงคของการวัด
ใหคะแนน -1 แนใจขอคําถามนั้นวัดไมตรงตามจุดประสงคของการวัด
วิเคราะหดัชนีความสอดคลอง(IOC)ระหวางขอคําถามกับความตองการโดยใชสูตรดังนี้พวงรัตนทวีรัตน (2540,
หนา 117)
เมื่อ IOC แทนคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับความตองการ
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ΣR
แทนผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญ
N
แทนจํานวนผูเชี่ยวชาญ
แลวนํามาหาคาเฉลี่ยเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ถือวาเปนขอคําถามที่อยูในเกณฑความตรงเชิง
เนื้อหาที่ใชได
5. นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช (Try Out) กับครูในโรงเรียนประถมศึกษา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน
30 คน (โรงเรียนเทศบาล 2หนองบัว จังหวัดเชียงราย) เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) แลวนําผลที่ไดจากทดลอง
มาไปคํ า นวณหาค าความเชื่ อมั่ น ของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บโดยการหาคา สั ม ประสิ ทธิ์ อัล ฟ า (Alpha(∝)-Coefficient)
ของครอนบาค(Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับไดเทากับ 0.8951
วิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดังตอไปนี้
1. ดานคติความคิดความเชื่อมีความเชื่อมั่นไดเทากับ 0.9035
2. ดานศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีมีความเชื่อมั่นไดเทากับ 0.8560
3. ดานการประกอบอาชีพในทองถิ่นมีความเชื่อมั่นไดเทากับ 0.8483
4. ดานแนวทางปฏิบัติหรือเทคโนโลยีชาวบานมีความเชื่อมั่นไดเทากับ 0.7617
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บขอมูลดําเนินการใน ปการศึกษา 2557 มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. ทําบันทึกถึงมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความอนุเคราะหหนังสือราชการของมหาวิทยาลัย ถึงโรงเรียนในกลุม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเชียงราย เพื่อขออนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. จัดสงหนังสือของมหาวิทยาลัยพะเยา พรอมดวยแบบสอบถามไปให โรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเชียงราย ที่เปนกลุมตัวอยาง ดวยตนเอง จํานวน 144 โรงเรียน 242 ฉบับ ไดรับกลับคืนมีความสมบูรณ 242 ฉบับ
คิดเปนรอยละ 100
3. ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง รวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลวนํามา
วิเคราะหขอมูลตอไป
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลแบงเปน 3 สวน
1. การวิเคราะหขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่คาเฉลี่ยคารอยละแลวนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง
2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน โดยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต ( X )
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกณฑในการแปลความหมายของขอมูลคาจากคาเฉลี่ยซึ่งใชเกณฑของ ประคอง กรรณ
สูต (2542, หนา 117) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับการใชภูมิปญญาทองถิ่น
4.50 – 5.00
ใชภูมิปญญาทองถิ่นอยูในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
ใชภูมิปญญาทองถิ่นอยูในระดับมาก
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2.50 – 3.49
ใชภูมิปญญาทองถิ่นอยูในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
ใชภูมิปญญาทองถิ่นอยูในระดับนอย
1.00 - 1.49
ใชภูมิปญญาทองถิ่นอยูในระดับนอยที่สุด
3. วิเ คราะหแ บบสอบถามปลายเปด ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงรายวิเคราะหโดยการหาคาความถี่นําเสนอขอมูล ในรูปตาราง

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดเชียงราย
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเรื่องการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ตอนที่ 1ผลการวิเคราะห ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 57.02 ที่เหลือเปนเพศชาย 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
เมื่อจําแนกตามตามระดับการศึกษาพบวามีระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี 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
และมีประสบการณสอนต่ํากวา 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 / ครูที่อยูในโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 72 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 29.75
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จังหวัดเชียงราย
1. การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย
โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.22, SD=0.10) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานแนวทางปฏิบัติหรือ
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เทคโนโลยี ช าวบ า น มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X =4.62,SD=0.18) รองลงมา คื อ ด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.25, SD=0.12) และดานคติความคิดความเชื่อ มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( X =4.19, SD=0.21) ตามลํา ดั บ ส ว นด า นที่ มี ค า เฉลี่ ย ต่ํา สุ ด คื อ ด า นการประกอบอาชี พ ในท อ งถิ่ น
( X =3.80, SD=0.19) ตามลําดับ
1.1 การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
เชียงรายดานคติความคิดความเชื่อโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมาก ( X =4.19, SD=0.21) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความ
เ ชื ่ อ แ บ บ พิ ธ ี พ ุ ท ธ เ ช น ก า ร ทํา บุ ญ ตั ก บ า ต ร ไ ห ว พ ร ะ ก า ร ฟ ง เ ท ศ น ม า ใ ช ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น มี
ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ( X =4.87, SD=0.35) รองลงมา คือ คติคําคมสุภาษิตคําพังเพย มาใชในการจัดการเรียนการสอน มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.81, SD=0.39) และ ไดนํานิทานตํานานพื้นบานมาใชในการจัดการเรียนการสอน มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.50, SD=0.50) ตามลําดับสวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือความเชื่อแบบผีเชนการเซน
ไหวผีบานผีเรือนมาใชในการจัดการเรียนการสอน ( X =2.28, SD=0.45)
1.2 การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงรายดาน
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมาก ( X =4.25, SD=0.12) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ประเพณีสําหรับตัวบุคคลเชนการทําบุญขึ้นบานใหมการบวช การโกนผมไฟประเพณีการทําศพมาใชในการจัดการเรียน
การสอน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X =4.86, SD=0.34) รองลงมา คือ ประเพณีที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิต เชน ประเพณี ก าร
เกิ ด ประเพณี ก ารแต ง งาน มาใช ใ นจั ด การเรี ย นการสอนมี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( X =4.86, SD=0.34) และ ศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบานภาคเหนือเชนวงสะลอซอซึงมาใชในการจัดการเรียนการสอนมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.85, SD=0.38) ตามลําดับสวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือประเพณีเกี่ยวกับการถือผีมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน ( X =2.05, SD=0.28)
1.3 การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงรายดานการ
ประกอบอาชีพในทองถิ่นโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมาก ( X =3.80, SD=0.19) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบว า การทํา
สมุ น ไพรรั ก ษาโรคเช น ตะไคร ขมิ้ น ฟ า ทะลายโจร ใบเตย มาใช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนมี ค า เฉลี่ ย
มากที่ สุ ด ( X =4.75, SD=0.43) รองลงมา คือ การประกอบอาหารพื้นบาน มาใชในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.62, SD=0.51) และ การทําขนมพื้นเมืองเชนขนมเทียน ขาวตมมัด ขนมกลวย มาใชในการ
จัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.60, SD=0.51) ตามลําดับสวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือการทําเครื่อง
เขิน เชน การทําเครื่องประดับ มาใชในการจัดการเรียนการสอน ( X =2.18, SD=0.70)
1.4 การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
เชียงรายดานแนวคิด หลักปฏิ บัติแ ละเทคโนโลยีชาวบานโดยภาพรวมมีคา เฉลี่ยมากที่สุด ( X =4.62, SD=0.18) เมื่ อ
พิ จ าร ณา เป น รา ยข อ พ บว า การทําเกษตรแบบผสมผสานมาใชในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( X
=4.90, SD=0.34) รองลงมา คือ การทําไรนาสวนผสมการทําการเกษตรทฤษฎีใหม มาใช ใ นการจั ด การเรี ย นการ
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สอนมี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X =4.87, SD=0.39)และ เกษตรธรรมชาติ มาใช ใ นการจั ด การเรี ย นการ
สอนมี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มาก ( X =4.83, SD=0.42) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือการแปรรูปอาหารเปน
อาหารกระปองมาใชในการจัดการเรียนการสอน( X =4.07, SD=0.70)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย
1. ขอเสนอแนะการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย
ดานคติ ความคิด ความเชื่อที่สําคัญดังนี้ ครูควรใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง รองลงมา ครูควรใชสื่อประกอบการเรียนที่
หลากหลาย นาสนใจ และ นักเรียนควรสามารถสืบทอดวิถีชีวิตของชาวบานได
2. ขอเสนอแนะการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
เชียงรายดานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมที่สําคัญดังนี้ ควรใหวิทยากรหรือปราชญชาวบานมีสวนรวมในการเรียนการ
สอน รองลงมา ควรจัดโครงการดานวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง และควรเนนการสอนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถิ่นและอยูใกลตัวนักเรียน
3. ขอเสนอแนะการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดเชียงราย ดานการประกอบอาชีพในทองถิ่น ที่สําคัญดังนี้ ควรจัดโครงการอาชีพใหนักเรียนอยางตอเนื่อง รองลงมา
ควรเชิญวิทยากรในทองถิ่นมาใหความรู และควรใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง
4. ขอเสนอแนะการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
เชียงราย ดานแนวทางปฏิบัติหรือเทคโนโลยีชาวบานที่สําคัญดังนี้ ควรอนุรักษภูมิปญญาชาวบานโดยใหนักเรียนได
ปฏิบัติจริง รองลงมา ควรบรรจุในหลักสูตร 8 สาระการเรียนรู และควรใหนักเรียนเรียนรูการใชภูมิปญญาทองถิ่นและ
นํามาดัดแปลงเขากับปจจุบันได
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดเชียงรายมีประเด็นที่สําคัญควรนํามาอภิปรายดังนี้
การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย
โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานแนวทางปฏิบัติหรือเทคโนโลยีชาวบาน มี
คาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมากที่สุดรองลงมา คือ ดานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
และดานคติความคิดความเชื่อ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานการประกอบอาชีพในทองถิ่น
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ ประยูรศรี เจียวกก (2546) ไดวิจัยเรื่องการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ พบวาผูบริหารโรงเรียนและครูหัวหนาฝาย
วิชาการมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษา
จังหวัดกระบี่ทั้ง 4 กลุมเรียงตามลําดับมากที่สุดคือ 1. กลุมแนวความคิดหลักปฏิบัติและเทคโนโลยีชาวบาน 2. กลุมคติ
ชาวบานความเชื่อความคิดภาษาและหลักการที่เปนพื้นฐานของความรู 3. กลุมศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี 4. กลุมประกอบอาชีพในทองถิ่นที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเองสวนใหญมีการนํามาใชในลักษณะการปรับกิจกรรม
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การเรียนการสอนสําหรับปญหาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรพบวาโรงเรียนสวนใหญมีปญหาในเรื่อง
ของการขาดแคลนงบประมาณรองลงมาคือบุคลากรมีภาระงานมากเกินไปไมมีเวลาใชภูมิปญญาทองถิ่นและการขาด
แหลงภูมิปญญาทองถิ่นกลาวโดยสรุปสวนใหญมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นไมวาจะเปนในเรื่องการจัดการเรียนการสอนหรือ
ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นสวนปญหาที่พบคือขาดแคลนงบประมาณเจาของภูมิปญญาทองถิ่นขาดทักษะในการ
ถายทอดไมมีเวลาครูภารกิจมากไมมีเวลาใชภูมิปญญาทองถิ่นและขาดแหลงภูมิปญญาทองถิ่น
การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย
ดานคติความคิดความเชื่อ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความเชื่อแบบพิธีพุทธเชนการทําบุญ
ตักบาตรไหวพระการฟงเทศนมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมา คือ คติคําคมสุภาษิตคํา
พังเพย มาใชในการจัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด และ ไดนํา นิทานตํานานพื้นบานมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือความเชื่อแบบผีเชนการเซนไหวผีบานผี
เรือนมาใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับ อังกูล สมคะเนย (2535,หนา 150-151)ความคิดความเชื่อที่เปน
พื้นฐานขององคความรูที่ปรากฏใหเห็นไดในปจจุบันทั้งที่เปนการประกอบพิธีกรรมการปลูกพืชการเลี้ยงสัตวและการใช
แรงงานของตนเองรวมถึงการหาผลผลิตตางๆที่มีอยูในธรรมชาติมาใชประโยชนเพื่อการยังชีพประกอบกับความเชื่อทาง
ศาสนาพุทธและพราหมณไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของดวยจึงกอใหเกิดความเชื่อเรื่องผีความเชื่อทางศาสนาพราหมณและพุทธ
ซึ่งสวนผสมของความเชื่อเหลานี้จะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับพื้นฐานการพัฒนาของแตละบุคคลในแตละทองถิ่นความ
เชื่อดั้งเดิมนั้นเกิดขึ้นสืบทอดและพัฒนาการมานานซึ่งเปนผลมาจากการพึ่งพาและใหคุณคากับธรรมชาติการใหความ
เคารพในสิ่งที่บรรพบุรุษสั่งสมและถายทอดไวใหดังจะพบไดในแตละชุมชนเชนชุมชนภูเขาจะมีความเชื่อใน
เรื่องผีปาเจาเขาเทพารักษผูที่อยูในที่ราบก็จะมีความเชื่อในเรื่องพระภูมิเจาที่การสูขวัญการใหความเคารพแกแมโพสพอยู
ที่ตามแมน้ําริมทะเลมักจะเชื่อในเรื่องของแมยานางเปนตน
การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย
ดานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ประเพณี
สําหรับตัวบุคคลเชนการทําบุญขึ้นบานใหมการบวช การโกนผมไฟประเพณีการทําศพมาใชในการจัดการเรียนการสอน มี
คาเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมา คือ ประเพณีที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิต เชน ประเพณีการเกิด ประเพณีการแตงงาน มาใชใน
จัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด และ ศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบานภาคเหนือ เชน วงสะลอซอซึงมาใช
ในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือประเพณีเกี่ยวกับการถือผี มาใชในการ
จัดการเรียนการสอนตามลําดับ ซึ่งตรงกับ อังกูล สมคะเนย (2535, หนา 150-151) ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี จ ะเป น ตั ว ชี้ ที่ สํา คั ญ ต อ การแสดงออกถึ ง ภู มิ ป ญ ญาชาวบ า นแต ล ะหมู บ า นต อ การดํา เนิ น ชี วิ ต ซึ่ ง ก็ คื อ
ผลงานหรือกิจกรรมที่เกิดจากความคิดของชาวบานที่แสดงใหเห็นคุณคาแหงการดําเนินชีวิตวิถีชีวิตความเปนอยูที่ไดรับ
การถายทอดสืบตอกันมาเฉพาะกลุมชนหรือทองถิ่นนั้น ๆ ซึ่งเปนการแสดงถึงความเจริญงอกงามและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของกลุมชนหรือทองถิ่นนั้น ๆ
การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย
ดานการประกอบอาชีพในทองถิ่นโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การทําสมุนไพรรักษาโรคเชน
ตะไคร ขมิ้น ฟาทะลายโจร ใบเตย มาใชในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ การประกอบอาหาร
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พื้นบาน มาใชในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด และ ศิการทําขนมพื้นเมืองเชนขนมเทียนขาวตม
มัดขนมกลวยมาใชในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือการทําเครื่องเขิน
เชน การทําเครื่องประดับ มาใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับ อังกูล สมคะเนย (2535, หนา 150-151) ใน
อดีตวิถีชีวิตของคนไทยมีความเปนอยูโดยอาศัยธรรมชาติทํามาหาเลี้ยงชีพดวยการเพาะปลูกเลี้ยงสัตวปลูกพืชสมุนไพรใน
การประกอบอาชีพนั้นเปนการทําเพื่อใหมีอยูมีกินมากกวาที่จะทําเพื่อความมั่งมีความร่ํารวยโดยที่ไมจําเปนตองอาศัย
ปจจัยจากภายนอกมาเปนตัวกําหนดหรือมีอิทธิพลในการผลิตแตในปจจุบันวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป
มากซึ่งเปนผลมาจากการมุงเนนพัฒนาประเทศเพื่อเปลี่ยนแปลงจากประเทศเกษตรกรรมเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมทํา
ใหระบบการผลิตเปลี่ยนแปลงไปจากการผลิตเพื่อการยังชีพเปนการผลิตเพื่อการคาระบบการผลิตยึดติดกับระบบธุรกิจ
ภายนอกเมื่อระบบธุรกิจภายนอกลมเหลวทําใหระบบการผลิตของชาวบานไดรับผลกระทบไปดวยจึงกอใหเกิดความ
ลมเหลวทางเศรษฐกิจในชนบทอยางรุนแรงผลจากความลมเหลวและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจึงไดมีบุคคลหนึ่งนําไปการ
ริเริ่มฟนฟูทรัพยากรในทองถิ่นที่ไดสูญเสียไปใหมีสภาพอุดมสมบูรณพรอมกับปรับสภาพการดําเนินชีวิตที่เคยถูกครอบงํา
ดวยระบบธุรกิจการคากลับมาสูอาชีพเกษตรกรรมเพื่อความอยูรอดโดยอาศัยความสมดุล ทางธรรมชาติกลุม บุคคล
ดังกลาวยืนหยัดตอสูดวยความเขมแข็งกับความลมเหลวและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยางภาคภูมิดวยกําลังกายสติปญญา
สั่งสมประสบการณจากการผสมสานกลมกลืนไดอยางเหมาะสมสามารถยืนหยัดอยูไดดวยการพึ่งพาตนเองซึ่งนับวาบุคคล
เหลานี้เปนผูที่สมควรไดรับการยกยองและนําเอาหลักการความรูแนวคิดและประสบการณไปถายทอดใหกับอนุชนรุนตอไป
การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย
ดานแนวคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีชาวบานโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การทํา
เกษตรแบบผสมผสานมาใชในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ การทําไรนาสวนผสมการทํา
การเกษตรทฤษฎีใหม มาใชในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด และ เกษตรธรรมชาติ มาใชในการ
จัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือการแปรรูปอาหารเปนอาหาร
กระปองมาใชในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับ อังกูล สมคะเนย (2535,หนา 150-151) สืบเนื่องจากสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสูสังคมอุตสาหกรรมจึงมีผลทําใหสภาพการ
ดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากการผลิตเพื่อยังชีพ เปนการผลิตเพื่อการคาทําใหเ กิด การนําแนวความคิด ความรูแ ละ
วิทยาการที่เคยปฏิบัติมาผสมผสานกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อนํามาในการเพิ่มผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ
หรือประกอบกิจกรรมในการดําเนินชีวิตในครอบครัวและทองถิ่นไดอยางเหมาะสมซึ่งนับวาบุคคลเหลานี้เปนอีกกลุมหนึ่งที่
เปนผูมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองและชวยเหลือสังคมไดอยางดียิ่ง
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยดังนี้
1.1 ควรกําหนดนโยบายใหครูผูสอนในโรงเรียนทุกรายวิชามีหนาที่สนับสนุนการคนควาและถายทอดความรู
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นใหกับนักเรียนทั้งในสวนของการสอดแทรกในเนื้อหาวิชาที่สัมพันธกันเพื่อใหนักเรียนเกิดความ
ตระหนักในคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น
1.2 ควรสนับสนุนดานงบประมาณการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอนของครูผูสอนตลอดจน
อํานวยความสะดวกดานสถานที่สื่อวัสดุอุปกรณเชนการขอยืมสื่อวัสดุอุปกรณจากหนวยงานอื่นการออกหนังสือเชิญ
หนังสือขอบคุณเจาของภูมิปญญาทองถิ่นและการใหบริการรถรับ-สงเจาของภูมปิ ญญาทองถิ่น
1.3 ควรสนับสนุนและสงเสริมใหครูผูสอนไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นโดยการจัดอบรม
สัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการเชิญภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนบุคคลในดานตาง ๆ มาเปนวิทยากรเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 ควรสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับทองถิ่นและใหความสําคัญแกภูมิปญญาทองถิ่นโดยเชิญ
เขามารวมกิจกรรมในโรงเรียนหรือยกยองใหไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการโรงเรียน
1.5 ครูผูสอนควรศึกษาแผนการศึกษาแหงชาติหลักสูตรแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและศึกษาปญหาความ
ตองการของทองถิ่นเกี่ยวกับนโยบายการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียนเพื่อให
สอดคลองกับแนวนโยบายของหลักสูตรสภาพความตองการและความจําเปนของทองถิ่น
1.6 ครูผูสอนควรศึกษาพัฒนาตนเองอยูเสมอดวยการคนควาหาความรูเพิ่มเขารวมประชุมอบรมสัมมนา
เกี่ยวกับความรูเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น
1.7 ครูผูสอนควรสรางความสัมพันธอันดีกับแหลงวิทยาการภายในทองถิ่นเพื่อขอความชวยเหลือสนับสนุนใน
ดานสื่อวัสดุอุปกรณและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.8 ครูผูสอนควรสํารวจและรวบรวมรายชื่อภูมิปญญาทองถิ่นในทองถิ่นที่ตนอยูและทองถิ่นที่อยูใกลโรงเรียน
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอพรอมกับวางแผนการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
1.9 ครูผูสอนควรตระหนักและเห็นความสําคัญของการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเชิญเจาของภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนวิทยากรถายทอดความรูใหนักเรียนที่โรงเรียนหรือจัดนํานักเรียน
ออกไปหาแหลงเรียนรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อศึกษาดูงานหรือรับการถายทอดความรู
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทําการวิจัยการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรีย นประถมศึก ษาโดยแยกเปน กลุม วิช า
เพื่อเปรียบเทียบการนําไปใชไดชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2 ควรทําการวิจัยการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนในทุกสังกัดและทุกระดับการศึกษา
ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่น ๆ
2.3 ควรทํ าการวิ จั ยเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น กั บ วิ ธี ก ารถ า ยทอดความรู ใ นโรงเรี ย น
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ดร.ธิดาวัลย อุนกอง ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการทุกทาน ที่ไดใหคําแนะนํา ปรึกษาพรอมทั้งตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง
และผูเชี่ยวชาญดังมีรายนามในภาคผนวกที่ไดกรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม แกไข และใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงใหดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งผูบริหารและครูโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความ
สะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม
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การใชภูมิปญ
 ญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 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
การศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการ
สอน ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยจําแนกตามเพศและระดับ
การศึกษา ประชากรไดแก ครูวิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ปการศึกษา 2557 จํานวน 385 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดย
ใชตารางของเครจชี่และมอรแกน (KreJcie & Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % จํานวน 196 คน เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัด การเรียนการสอน ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานคติ ความคิด ความเชื่อ ดานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี ดานการประกอบอาชีพในทองถิ่นที่ยึดหลักการพึ่งตนเอง ดานแนวคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีชาวบาน คือ
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายเปนระดับการปฏิบัติ พรอมทั้ง
นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
ผลการศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 พบวาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดคือ ดานคติ ความคิด ความเชื่อ มีการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก รองลงมาคือ ดานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี มีการปฏิบัติอยูในระดับมากและดานที่นอยที่สุดคือ
ดานแนวคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีชาวบาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการใช ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ในการจั ด การเรี ย นการสอน ของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามสถานภาพ เพศและระดับการศึกษา พบวา
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ครูวิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 มีความคิดเห็นการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : ภูมิปญญาทองถิ่น 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
ในสภาพปจจุบันสังคมมีความสนใจเรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่น องคความรูในทองถิ่นและชุมชนที่เปนรากเหงาของ
สังคมและวัฒนธรรม เพื่อนําไปประยุกตใหเกิดประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เพื่อใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงและการผลักดันประเทศเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558
ภูมิปญญาทองถิ่นนั้นมี
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ความสําคัญตอการศึกษา ซึ่งจะชวยสรางและเพิ่มพูนองคความรูทองถิ่นรวมทั้งการสรางคุณคาและมรดกทางปญญาเพื่อ
คนไทยรุนหลัง อยางไรก็ตามภูมิปญญาทองถิ่นบางอยางนั้นไมไดมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ ไมไดมีการบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษร ทําใหไมสามารถคนหาองคความรูเพื่อนําไปใชประโยชนไดอยางรวดเร็วและเปนระบบ นอกจากนี้องคความรู
บางอยางไดกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล ซึ่งประกอบดวย ผูสูงอายุและปราชญชาวบาน ที่มีการถายทอดองคความรูสูรุน
ลูกหลานดวยวิธีมุขปาฐะ ทําใหองคความรูบางอยางไดสูญหายไปจากโลกนี้เมื่อบุคคลเหลานี้สิ้นชีวิตลง ภูมิปญญาทองถิ่น
ถือเปนรากเหงาที่บงบอกถึงความเปนมาของทองถิ่นหรือสังคมนั้น ๆ มีบทบาทหนาที่ที่สําคัญในการสงเสริมหรือพัฒนาภูมิ
ปญญาของคนในทองถิ่นใหดํารงอยูและเกิดความภาคภูมิใจในผลผลิตของบรรพบุรุษ (รีนา ศรีวรสาร 2556)
ภูมิปญญาทองถิ่น (Local wisdom) ปจจุบันยังไมมีผูใดใหความหมายไวอยางชัดเจนแตพอทําความเขาใจไดดังนี้
หมายถึง ความรูหรือประสบการณดั้งเดิมของประชาชนในทองถิ่นที่ไดรับการถายทอดสืบ ตอกันมาจากบรรพบุรุษหรือ
ถายทอดตอกันจากสถาบันตาง ๆ ในชุมชน เชน จากสถาบันครอบครัว สถาบันความเชื่อและศาสนา สถาบันการเมืองการ
ปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ นอกจากนี้ กรมการศึกษานอกโรงเรียนใหความหมาย คําวา “ภูมิ
ปญญาชาวบาน” นั้นเปนการเชื่อมโยงไปถึงความรูประสบการณตรงของคนในทองถิ่น ที่ไดจากการสะสมประสบการณ
จากการทํางาน การประกอบอาชีพและการเรียนรูจากธรรมชาติแวดลอมตาง ๆ และถาจะพิจารณาภูมิปญญาทองถิ่น
เฉพาะดานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีแลว นั้นหมายถึง เทคนิควิทยาพื้นบานไดดวย โดยสถานวิจัยสังคมไดใหคําจํากัดความ
วา เทคโนโลยีนั้นเปนความรูวาจะทําสิ่งตางๆ อยางไร โดยมีองคประกอบ 2 ประการคือ เครื่องมือในการทําสิ่งนั้น ๆ และ
กระทบกันขั้นตอนในการทําสิ่งนั้น ๆ ซึ่งสามารถแยกไดในลักษณะความรูที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ที่มีความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมและความจําเปนในทองถิ่น เชน การประยุกตใชพลังคน สัตว และธรรมชาติ ตลอดจนองคความรูตาง ๆ ที่
มีอยูในแตละทองถิ่นหรือชุมชน ในอันที่จะเปนทางเลือกในการดํารงชีวิตของมนุษย เชน การประยุกตใชพลังคน สัตว และ
ธรรมชาติ ตลอดจนองคความรูตางๆ ที่มีอยูในแตละทองถิ่นหรือชุมชน ในอันที่จะเปนทางเลือกในการดํารงชีวิตของมนุษย
เชน การประยุกตแนวความคิดที่เปนมรดกของคนไทยในการประกอบอาชีพ โดยใชทรัพยากรในทองถิ่นเปนหลักพิจารณา
กิจกรรมหรืออาชีพของชุมชน เชน แถบพื้นที่หรือทองถิ่นใดเปนที่ราบลุม กิจกรรมของชุมชนก็คือ การ ทํานา หรือการปน
โองและตุมน้ําจากดินเหนียว หรือการแกะสลักไมเปนเครื่องใชตาง ๆ โดยใชไมที่มีอยูในทองถิ่น เปนตน (รีนา ศรีวรสาร
2556)
เมื่อกลาวถึงภูมิปญญาชาวบาน คนสวนใหญมักจะมองวาการศึกษาในระบบเทานั้น ที่ดีที่สุด เพราะหลักสูตร
การเรียนการสอนถูกจัดไวอยางเปนระบบ ไมวาจะเปนระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา แตขอเท็จจริงกลับตรงกันขาม
การศึกษาของชาติกําลังประสบกับภาวะวิกฤต เชน เด็กจบประถมศึกษาแลวไมสามารถอานเขียนไดคลอง เด็กมัธยมศึกษา
บางคนหุงขาวไมเปน ไมสามารถแกปญหางาย ๆ ในชีวิตประจําวันได ดังนั้นจึงไมสามารถหาวิธีการ ที่จะปรับปรุงอาชีพ
และความเปนอยูของตนใหดีขึ้น หากมีการนําเอาความรูจากภูมิปญญาชาวบานมาหลอหลอมรวมกับวิทยาการของ
สถานศึกษาก็จะสามารถสรางชุมชนใหเขมแข็งได ดังนั้นการศึกษาจึงมี 2 วิถีทาง (Two – Way Communication) คือการ
ถ า ยทอดความรู จ ากสถานศึ ก ษาไปสู ชุ ม ชนและการนํ า ความรู จ ากชุ ม ชนมาสู ส ถานศึ ก ษา จึ ง จะเป น การบู ร ณาการ
การศึกษาแผนใหม (รีนา ศรีวรสาร 2556)
การนําวิธีการจัดการความรู (Knowledge Management) มาใชกับภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อใหภูมิปญญาทองถิ่น
เขาสูสถานศึกษานั้น มีความเกี่ยวของกับการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในทองถิ่นซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือ
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เอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการพัฒนาคลังความรูในการรวบรวมจัดเก็บเพื่อให
ทุกคนในชุมชนสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรูรวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให
ชุมชนมีความสามารถในการประกอบอาชีพและมีวิถีชีวิตที่ดีงามสอดคลองกับสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
ความรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นนี้มี 2 ประเภทคือ ความรูที่อยูในตัวบุคคลและความรู ที่ชัดแจง ความรูที่อยูใน
ตัวบุคคลเกิด จากประสบการณเ ปนผลมาจากการเรียนรูจากประสบการณที่ยาวนานและสั่งสม ทดลองใช ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งมีความสอดคลองกับสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณีและเกิดประโยชนตอชุมชน สวนภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เปนความรูชัดแจง เปนความรูที่ถายทอดออกมาจากตัวบุคคลโดยผานวิธีการตาง ๆ เชน ทักษะในการทํางาน
การบันทึกความรูไวในสื่อรูปแบบตาง ๆ ซึ่งจะเปนตัวนําไปสูการถายทอดไปยังสมาชิกที่อยูในชุมชนตอไป ความรูประเภทนี้
จะตองผานกระบวนการศึกษาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เพื่อใหผูที่ตองการศึกษาสามารถนํามาใชประโยชนไดทันทีซึ่ง
ตองอาศัยกระบวนการจัดการความรูเขาไปดําเนินการ การจัด การความรูจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของชุมชน
(Community Participation) เพราะถาบุคคลในชุมชน ไมมีการทํางานรวมกันหรือคิดรวมกัน ก็จะไมสามารถเกิดองคความรู
ใหม ๆ หรือมีการปฏิสัมพันธกันได ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันนอยลง (รีนา ศรีวรสาร 2556)
ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดที่มีความสําคัญในภาคเหนือ ซึ่งที่ผานมามีการศึกษารูปแบบการ
พัฒนาหลายดาน เนื่องจากเปนจังหวัด ที่มีโครงการพระราชดําริหลายประการ อีกทั้ง มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นของ
ชาวบานในการประกอบอาชีพดานการเกษตร ไดแก แหลงการพัฒนาสินคาพื้นบานเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
(OTOP)และเปนจังหวัดที่มีสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีลักษณะเดนทางธรรมชาติและอาชีพหลายแหง เชน น้ําตก รีสอรท
โฮมสเตย ทางดานอาชีพ ประชาชนมีอาชีพทางดานศิลปหัตถกรรมพื้นบาน ที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นที่ทํารายไดหลัก
ใหกับชุ มชน ไดแก การทําไมกวาด ผลิตภัณฑจากไมไผ เปน ตน ทางดานการศึกษาจัง หวัด เชียงรายมีสถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่สําคัญหลายแหง เชน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีวิทยาลัยการอาชีพใน
อําเภอตาง ๆ เชนที่ อ.เมือง อ.เทิง มีโครงการพัฒนาการศึกษาตามโครงการพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีและมีโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาสที่อยูในเครือขายการพัฒนาการศึกษาจํานวนมาก
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงเนนการศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยใชกระบวนการในการแสวงหาความรูภูมิปญญา
ทองถิ่นตาง ๆ โดยความรวมมือของชุมชนและศึกษาวิธีการนํามาจัดเก็บไวในรูปแบบของคลังความรูสวนกลางที่ชุมชน
สามารถเขามาสืบคนได
ทั้งนี้ผลที่ไดจากการวิจัยจะเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทํา
ใหเกิดความตระหนักเห็นความสําคัญและคุณคาของการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน สราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดและพัฒนาปรับปรุง แกไข ขอบกพรองตางๆ อัน
จะทําใหการพัฒนาสถานศึกษาเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
1684

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูวิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา
ตอการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 โดยจําแนกตาม เพศและระดับการศึกษา
กรอบแนวคิด
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา

การใชภูมปิ ญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการ
สอน 4 ดาน คือ
1. ดานคติ ความคิด ความเชื่อ
2. ดานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี
3. ดานการประกอบอาชีพในทองถิ่นทีย่ ึดหลักการ
พึ่งตนเอง
4. ดานแนวคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีชาวบาน

สมมติฐานของการวิจัย
1. ครูวิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็น
ตอการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 แตกตางกัน
2. ครูวิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมี
ความคิด เห็นของตอการใชภู มิปญญาทองถิ่น ในการจัด การเรียนการสอนของสถานศึก ษา สัง กัด สํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 แตกตางกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ประชากร ไดแก ครูวิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ปการศึกษา 2557 มีประชากร จํานวน 385 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ครูวิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ปการศึกษา 2557 ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยาง
โดยใชตารางของเครจชี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) จํานวน 196 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศและระดับ
การศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครู
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วิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา ตอการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จํานวน 30 ขอ
การวิเคราะหขอ มูล
การวิเ คราะหขอมูล เกี่ยวกับ การใชภู มิปญญาทองถิ่ น ในการจัด การเรียนการสอน ของสถานศึกษาสัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดําเนินการดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามซึ่งครบถวนและสมบูรณทุกฉบับ
จํานวน 385 ฉบับ
2. นําแบบสอบถามที่มีขอความสมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส
3. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศและระดับการศึกษา เกี่ยวกับความคิดเห็น
ของครูวิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาที่มีตอการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอน ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
4. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยหาคาเฉลี่ย (𝑥̅ ) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอ
รายดานและโดยรวมและแปลความหมายคาเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนดแลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
5. วิเคราะหเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามเพศ วิเคราะห โดยคา t – test กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
6. วิเคราะหเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามระดับการศึกษา วิเคราะหโดยใช One Way Analysis of
variance ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 จึงนําคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูใชการทดสอบโดย
วิธีเชฟเฟ (Scheffe’sPost hoc Comparison)
สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 พบวาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดคือ ดานคติ ความคิด ความเชื่อ มีการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก รองลงมาคือ ดานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และดานที่นอยที่สุด
คือ ดานแนวคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีชาวบาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
1.1 ดานคติ ความคิด ความเชื่อ
ความคิดเห็นของครูวิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา เกี่ยวกับการใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต
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4 ดานคติ ความคิด ความเชื่อ มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีการปฏิบัติอยู
ในระดับมากที่สุดคือ ความเชื่อแบบพิธีพุทธ เชน การทําบุญ ตักบาตร ไหวพระ ฟงเทศน คติ คําคม สุภาษิต คําพังเพย มี
การปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ คติ คําคม สุภาษิต คําพังเพย มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และดานที่นอยที่สุดคือ
ความเชื่อแบบผี เชน การเซนไหวผีบาน ผีเรือน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
1.2 ดานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ความคิดเห็นของครูวิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา เกี่ยวกับการใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต
4 ดานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาขอที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทีส่ ุดคือ ประเพณีสําหรับตัวบุคคล เชน การทําบุญขึ้นบานใหม การบวช การโกนผม
ไฟ ประเพณีทําศพ เปนตน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ประเพณีทองถิ่นในรอบ 12 เดือน เชน การทําบุญป
ใหม วันสงกรานต ทําบุญวันเขาพรรษาและวันออกพรรษา วันลอยกระทง เปนตน มีการปฏิบัติอยูในระดับมากและดานที่
นอยที่สุดคือ ศิลปะการละเลนพื้นบาน เชน การเลนมอญซอนผา ตี่จับ ลูกชวง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
1.3 ดานการประกอบอาชีพในทองถิ่นที่ยึดหลักการพึ่งตนเอง
ความคิดเห็นของครูวิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา เกี่ยวกับการใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต
4 ดานการประกอบอาชีพในทองถิ่นที่ยึดหลักการพึ่งตนเอง มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาขอที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุดคือ การทําสมุนไพรรักษาโรค เชน ตะไคร ขมิ้น ฟาทะลายโจร ใบเตย มี
การปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ การเกษตร เชน การทํานา การทําสวนผลไมตาง ๆ และการเลี้ยงสัตว มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก และที่นอยที่สุดคือ การทําเครื่องทองเหลือง เชน การหลอพระพุทธรูป การทําชอน มีการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก
1.4 ดานแนวคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีชาวบาน
ความคิดเห็นของครูวิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา เกี่ยวกับการใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต
4 ดานแนวคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีชาวบาน มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ขอที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุดคือ การเลี้ยงสัตวใหโตเร็ว มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ การทําเกษตร
แบบผสมผสาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมากและที่นอยที่สุด คือ การแปรรูปเปนอาหารกระปอง มีการปฏิบัติอยูในระดับ
ปานกลาง
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
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2.1 จําแนกตามเพศ
พบวาครูวิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย
เขต 4 จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวาดานคติ ความคิด ความเชื่อ แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณี ดานการประกอบอาชีพในทองถิ่นที่ยึดหลักการพึ่งตนเอง ดานแนวคิด หลักปฏิบัติและ
เทคโนโลยีชาวบาน ไมแตกตางกัน
2.2 จําแนกตามระดับการศึกษา
พบวาครูวิชาการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา และครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย
เขต 4 จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 สามารถนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลไดดังนี้
การศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัด การเรียนการสอนของสถานศึกษา สัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดมีการสงเสริมใหครูไดทําผลงานทางวิชาการ ในการจัดการเรียนรูภูมิปญญาของทองถิ่น ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุดสวาท กุมารจันทร (2551) ไดศึกษาการพัฒ นาการเรีย นรูภูมิปญ ญาทอ งถิ่น ดา น
ประวัติศาสตร ประเพณี และวัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชโครงงานสืบจากบรรพชน
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายใน 4 ดานดังนี้
1. ดานคติ ความคิด ความเชื่อ
การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานคติ ความคิด ความเชื่อ มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากความเชื่อ
สวนบุคคลยังคงยึดถือปฏิบัติกันอยู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วัฒนะ จูฑะวิภาต (2552) ไดกลาววา มนุษยคิดคนสิ่งตาง
ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของตนเองและกลุมชนของตน คิดคนจากสิ่งที่อยูใกลตัว ที่มีอยูในธรรมชาติ มนุษยจะนําสิ่ง
ตาง ๆ ที่ มีอยู รอบตัว ในธรรมชาติม าประดิษ ฐห รื อนํา มาเปนสื่ อเพื่ อพัฒ นาความเปน อยูแ ละการดํ ารงชีวิต ของตนให
สะดวกสบายขึ้น เปนการตอบสนองความตองการทางรางกาย สังคม จิตใจ สุนทรียภาพและสังคม สิ่งที่มนุษยคิดคนขึ้นมี
ลักษณะงาย ๆ ซื่อ ๆ ไมซับซอนโดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยแตมีความงามอยูในตัว ความตองการของมนุษยในการทํามา
หากิน
2. ดานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี
การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับ
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มาก เนื่องจากมีการสืบสานในเรื่องของศิลปะ ประเพณีตาง ๆ มาชานาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กอบกุล พรหมทอง
(2550 หนา 25) อธิบายวา ลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่นจะตองมีการสืบทอดกันมาเปนเวลาที่ยาวนาน ซึ่งวัฒนธรรมเปน
พื้นฐาน ไมใชเทคนิคหรือความรูใหม ๆ ที่เพิ่งจะคิดได ซึ่งมีอยู 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่เปนนามธรรมและรูปธรรม
3. ดานการประกอบอาชีพในทองถิ่นที่ยึดหลักการพึ่งตนเอง
การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานการประกอบอาชีพในทองถิ่นที่ยึดหลักการพึ่งตนเอง มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของ วิบูลย ลี้สุวรรณ (2554 หนา 10-11) ไดกลาวถึง การทํามาหากิน ประกอบดวย
เครื่องมื อและเครื่องใช เครื่องมื อ คื อ เครื่องที่สําหรับใชดว ยมื อ เครื่องใช คือ เครื่องภาชนะทั้ง ปวงที่สําหรับใชส อย
เครื่องมือเครื่องใชคือ สิ่งที่ทําขึ้นดวยวัสดุตาง ๆ ใหมีรูปแบบสอดคลองกับการใชสอย และยังสอดคลองกับแนวคิดของ
ทัตฐิตา นาคเกษม (2550 หนา 169) ไดกลาวถึงภูมิปญญาการทํามาหากิน มาจากการปรับตัวในวิถีชีวิตของประชาชนให
สามารถดํารงชีวิตที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เพื่อแกไขปญหาในการ
ดํารงชีวิตและการพัฒนาใหดีกวาเดิม
4. ดานแนวคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีชาวบาน
การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานแนวคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีชาวบาน มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
สอดคลองกับแนวคิดของ วิบูลย ลี้สุวรรณ (2554 หนา 10-11) ไดกลาวถึง การทํามาหากิน ประกอบดวยเครื่องมือและ
เครื่องใช เครื่องมือ คือ เครื่องที่สําหรับใชดวยมือ เครื่องใช คือ เครื่องภาชนะทั้งปวงที่สําหรับใชสอย เครื่องมือเครื่องใชคือ
สิ่งที่ทําขึ้นดวยวัสดุตาง ๆ ใหมีรูปแบบสอดคลองกับการใชสอย และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาพร ชาววัง (2550)
การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑขาวใหมมงของชาวไทยภูเขาเผามงเพื่อการทองเที่ยวบานเข็กนอย
ผลการศึกษาการเปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน
ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกิจ บัวแพง (2550) ไดศึกษาการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการ
สอนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ผลการวิจัยพบวาการนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาครูที่มีเพศ อายุ ประสบการณในการทํางานระดับชั้นที่สอนและปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดตางกัน มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ในภาพรวมและรายดาน ใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1. ควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนภูมิปญญาทองถิ่นใหมากขึ้น
1.2. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณและเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อมาใชในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1. ควรมีการศึกษาการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาอื่น ๆ
2.2. ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การพั ฒ นาภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ให ยั่ ง ยื น สู ก ารเรี ย นการสอนใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ดร.อนวัช อุนกอง ที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุกทาน คณาจารยผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งครูวิชาการ
หั ว หน า กลุ ม สาระสั ง คมศึ ก ษา และครู ผู ส อนวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 และมหาวิทยาลัยพะเยา
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การใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
Using the media for learning and teaching of the teachers Phayao Vocational Collage
พรชัย สวางทิศ 1* และพงษกร หงษกราย 2
Pornchai sawangtis1* and Pongsakron hongkrai2
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11

บทคัดยอ
การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2557
ผลการศึกษาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2557
จําแนกตามหลักการใชสื่อทั้ง 4 ดาน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.04) เมื่อพิจารณารายขอโดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยความคิดเห็นพบวาดานที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ ดานการเลือกสื่อ ( X = 4.07) รองลงมาคือ ดานการนํา
เสนอสื่อ ( X = 4.05) ดานการเตรียมสื่อ ( X = 4.03) ตามลําดับ และนอยที่สุดคือ ดานการประเมินสื่อ ( 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
การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาแกไขปญหา และพัฒนาประเทศใน
ดานตาง ๆ เพราะการศึกษาเปนเรื่องที่มีความสัมพันธโดยตรงตอการพัฒนาบุคลากรของประเทศใหเปนผูรูจักคิด รูจักทํา รูจัก
แกปญหาตลอดจนรูจักใชทรัพยากรของประเทศที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและสิ้นเปลืองนอยที่สุด การที่ประเทศ
จะเจริญกาวหนาไดนั้นจําเปนจะตองมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถเปนจํานวนมาก ดังนั้นการศึกษาจึงเปนกระบวนการ
สําคัญในการเสริมสรางบุคคลใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมาย
แมบททางการศึกษาของไทยฉบับแรกบัญญัติจากรัฐธรรมนูญแหงราช อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
ในการสรางความรูและมุงเนนการสรางเสริมปญญาและพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนใหสามารถคิดไดอยางมีระบบคิด
สรางสรรคและมีวิจารณญาณ กระทรวงศึกษาธิการ (2542) สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2545 ไดเสนอวิธีคิดและวิธีการศึกษาที่ทาทายหลายดานจึงเปนเสมือนกฎหมายปฏิรูปการศึกษาการปฏิรูป
ตาง ๆ ดังกลาวจะนําไปสูจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คาดหวังวาการศึกษาไทยจะนําไปสู
ความงอกงามของบุคคลและสังคมใหความเสมอภาคแกเด็กและเยาวชนไทยทุกคนที่จะไดพัฒนาตนเอง ทั้งเพื่ออนาคต
ตนเองและชาติหากไมปฏิรูปการศึกษาแนนอนวาโอกาสสําคัญของเด็กและเยาวชนไทยจะพลาดโอกาสไปอยางนาเสียดาย
ประเวศ วะสี (2547) กลาววาหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรูคือ
การยึดวิชาเปนตัวตั้งมายึดมนุษย หรือผูเรียนเปนตัวตั้ง หรือที่เรียกวาผูเรียนสําคัญที่สุด การเรียนรูเปนกิจกรรมที่สําคัญ
อยางหนึ่งของชีวิตและแสดงวาบุคคลนั้นมีความเจริญเติบโต การเรียนรูเปนหัวใจของการศึกษาจะเห็นไดวาปจจุบัน ICT ได
เขามาเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของเราและเกี่ยวของกับระบบงานตาง ๆ มากมายทั้งในทางตรงและทางออมแตในที่นี้จะขอ
กลาวถึงปจจัยที่สงผลให ICT เขามาเกี่ยวของกับการศึกษาโดยตรงคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยเฉพาะหมวด 9
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนี้ มาตรา 64 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทาง
วิชาการ สื่อสิ่งพิมพ วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงิน
สนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรม มาตรา 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อใหมีความรู ความสามารถ
และทักษะในการผลิตรวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนา
ขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําไดเพื่อใหมีความรู และทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 67 รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา
การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย มาตรา 69 รัฐตองจัดใหมีหนวยงาน
กลางทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนสงเสริมและประสาน การวิจัย การพัฒนาและการใชรวมทั้งการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการผลิต และการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
ในการสรางความรู และมุงเนนการสรางเสริมปญญา และพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนใหสามารถคิดไดอยางมีระบบ
คิดสรางสรรค และมีวิจารณญาณ สื่อการเรียนรูเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยพัฒนาระบบการเรียนการสอนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาใหไปสูเปาหมายที่ตองการ สนอง โลหิตวิเศษ (2547) คุณภาพของการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่มุงผลิตนักศึกษาใหมีคุณภาพเพื่อใหสามารถนําความรูความสามารถไปใชประกอบอาชีพและเปน
1692

ประโยชนตอสังคมไดและในปจจุบันอิทธิพลของความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีทําใหสภาพแวดลอมทาง
การเรียนการสอนและสถานการณของการเรียนการสอนแตกตางไปจากเดิม การเรียนการสอนในปจจุบันถูกกําหนดดวย
เทคโนโลยีที่ไดมีการพิจารณานําเขามาใช เชน สื่อการศึกษาชนิดตาง ๆ การเรียนการสอนทางไกลแบบสองขา การเรียนดวยโทรทัศน
ผานดาวเทียม เปนตน การนําเทคโนโลยีเขามาใชทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการศึกษาไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงวิธีการ การเปลี่ยนแปลงสถานการณทั้งผูเรียนและผูสอน การนําเทคโนโลยีเขามาเพื่อชวยการเรียนรู
จะมีบรรยากาศการเรียนและเงื่อนไขการเรียนที่แตกตางจากเดิม ผูเรียนสามารถเลือกเรียนในสถานการณและเงื่อนไขที่
ตนเองตองการมากขึ้น สถานการณที่ทําใหเกิดการเรียนรูไมจําเปน ตองสรางขึ้นดวยครูผูสอนเทานั้นอยางแตกอนแตสื่อการเรียนรู
สามารถจะสรางสถานการณของการเรียนใหเกิดขึ้นได และมีความหลากหลายอีกดวยจากการเปลี่ยนแปลงนี้จึงทําใหสถานศึกษา
ตองมีการวางแผนและจัดการกับสื่อการเรียนรูที่เปนตัวกําหนดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือ การพัฒนาสื่อการเรียนรู
โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อที่สามารถสนองความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลา
ทุกสถานที่และเรียนรูไดจากสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรูทุกประเภทรวมทั้งจากเครือขายการเรียนรูและแหลง การเรียนรู
ทุกประเภทรวมทั้งจากเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัวและในระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนรูโดยใชวิจารณญาณใน
การเลือกใชสื่อและแหลงความรูจากการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนมาเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญสงผลใหสื่อการเรียนรูและกระบวนการเลือก การผลิต การใช การออกแบบ และการประเมินผลของอาชีวศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษาซึ่ ง เป น หน ว ยงานหน า ที่ ห ลั ก หลั ก ของรั ฐ ที่ มี ใ นการจั ด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ให แ ก นั ก เรี ย น
นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปไดจัดทําแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาระยะที่ 9 เพื่อเปนแนวทางในการผลิตและพัฒนา
กําลังคนทั้งในระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2545 ตลอดจนความสอดคลองของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตนดังในมาตราที่ 20 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติไววาการจัดการอาชีวศึกษาการฝกอบรมวิชาชีพใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถาน
ประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา
และกฎหมายที่เกี่ยวของ การจัดการอาชีวศึกษาตอไปนี้จะตองจัดในลักษณะของความรวมมือและตองผสานความรวมมือกับ
อยางกลมกลืนและเหนียวแนนระหวางสถานศึกษากับองคกร หรือสถานประกอบการเปนการจัดการศึกษาที่เปดกวางให
สังคม หรือชุมชนทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการจัดการเพื่อใหตรงตามความตองการของตลาด และสอดคลองกับสภาพ
สังคมและชุมชนในทองถิ่นซึ่งในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาแนวโนมการเปลี่ยนแปลง ดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศมีการขยายตัวอยางรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนเทคโนโลยีสมัยใหมมากยิ่งขึ้นทั้งภาคอุตสาหกรรมและ
การบริการ ในภาคธุรกิจนั้นมีการตื่นตัวในการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องกลใหทันสมัยและพัฒนาอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา
เพื่อหวังผลในดานปริมาณและคุณภาพของการผลิตตลอดจนการเอาชนะคูแขงขัน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เองที่สงผล
กระทบตอสภาพของตลาดแรงงานซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญในการจัดการอาชีวศึกษาที่จะตองมีการพัฒนาทั้งรูปแบบและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ
ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจและตองการจะ
ทําวิจัยเรื่องดังกลาวเปนอยางยิ่งเพื่อศึกษาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2557
2. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการแกปญหาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2557
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
ขอมูลทั่วไป
- สังกัดสถานศึกษา
- ระดับการศึกษา
- ประเภทวิชา สาขาวิชา

การใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนใน
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2557 ประกอบ
ดวยหลักการใชสื่อทั้ง 4 ดาน ไดแก
- ดานการเลือกสื่อ
- ดานการเตรียมสื่อ
- ดานการนําเสนอสื่อ
- ดานการประเมินสื่อ

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา มีวิธีดําเนินการวิจัย
ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ครูผูสอนที่ทําการสอนอยูในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาในปการศึกษา 2557 จํานวน
5 สถานศึกษา มีครูผูสอนรวมทั้งสิ้น จํานวน 221 คน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557)
กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนที่ทําการสอนอยูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาในปการศึกษา 2557 จํานวน
5 สถานศึกษา ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane)
สูตรทาโรยามาเน N
1 + Ne2
กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนที่ทําการสอนอยูในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาในปการศึกษา 2557 จํานวน 221 คน
N = 221 (ประชากรรวม)
e = 0.05 (คาความคลาดเคลื่อน)
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แทนคาตามสูตร
=
221
1 + (221)(0.05)2
= 142.35 หรือ 142 คน
ไดกลุมตัวอยางครูผูสอน จํานวน 142 คน และเนื่องจากประชากรไดจําแนกเปน 5 สถานศึกษาจึงทําการเทียบ
บัญญัติไตรยางศตามสังกัดสถานศึกษาดังตาราง 1
ตาราง 1 จําแนกกลุมตัวอยางตามสังกัดสถานศึกษา
ลําดับที่
1
2
3
4
5

สังกัดสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต
วิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
รวม

จํานวนประชากร
109
24
27
16
45
221

จํานวนกลุมตัวอยาง
70
16
17
10
29
142

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) แบบสอบถามชนิด
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบสอบถามปลายเปด โดยผูศึกษาคนควาไดกําหนด และสรางแบบสอบถาม
ตามประเด็นและตัวแปรที่วิเคราะห โดยศึกษารูปแบบ การออกแบบ สอบถามจากตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของทําการออก
แบบสอบถามตามประเด็นที่แยกไว แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ระดับการศึกษา ประเภทวิชา/สาขาวิชา สังกัดสถานศึกษา
เปนคําถามชนิดเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนขอคําถามที่เกี่ยวกับการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
ปการศึกษา 2557 ประกอบไปดวยหลักการใชสื่อ 4 ดาน คือ ดานการเลือกสื่อ ดานการเตรียมสื่อ ดานการนําเสนอสื่อ
ดานการประเมินสื่อ ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 44 ขอ เปนคําถามมาตราสวนประมาณคาชนิด 5 ระดับ (Rating Scale)
ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ
การสรางเครื่องมือในการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือวิจัย โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การสรางแบบสอบถาม
1.1 ศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
การใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนเพื่อกําหนดคําถามแตละประเด็นที่ศึกษาใหสอดคลองกับกรองของตัวแปรตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย
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1.2 ศึกษาหลักการสรางแบบสอบถามจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.3 วิเคราะหประเด็นหลัก ประเด็นรองใหครอบคลุมตามวัตถุประสงค ซึ่งขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษาการใชสื่อใน
การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ประกอบดวยตัวแปรตนคือ ขอมูลสวนตัวของครูผูสอน และตัวแปรตามโดยแยกประเด็น
ตามตัวแปรและวัตถุประสงคของการวิจัยคือ ศึกษาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ประกอบไปดวย
หลักการใชสื่อ 4 ดาน คือ ดานการเลือกสื่อ ดานการเตรียมสื่อ ดานการนําเสนอสื่อ ดานการประเมินสื่อ
1.4 ออกแบบแบบสอบถาม ตามประเด็นและตัวแปรที่วิเคราะห โดยศึกษารูปแบบ การออกแบบสอบถามจาก
ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําการออกแบบสอบถามตามประเด็นที่แยกไวเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงเปน 4 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ระดับการศึกษา ประเภทวิชา/สาขาวิชาสังกัดสถานศึกษา
เปนคําถามชนิดเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนขอคําถามที่เกี่ยวกับสภาพการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ประกอบไปดวย
หลักการใชสื่อ 4 ดานคือ ดานการเลือกสื่อ ดานการเตรียมสื่อ ดานการนําเสนอสื่อ ดานการประเมินสื่อ ประกอบดวยขอคําถาม
จํานวน 44 ขอ เปนคําถามมาตราสวนประมาณคาชนิด 5 ระดับ (Rating Scale)
ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1.5 รางแบบสอบถามตามตัวแปรที่ไดออกแบบไวเสนอประธานกรรมการและประธานรวมพิจารณาเพื่อให
คําแนะนําแกไข
1.6 แกไขปรับปรุงและเสนอประธานกรรมการและประธานรวมพิจารณาใหความเห็นชอบ
1.7 นําแบบสอบถามที่ผานการเห็น ชอบจากอาจารยที่ปรึกษาใหผูเ ชี่ยวชาญตรวจแกไขและใหคําแนะนํา
เพิ่มเติมเพื่อความเที่ยงตรงดานเนื้อหาแลวทําการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา โดยมีผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน คือ
1.7.1 ดร.อนวัช อุน กอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอยแสนใจ
1.7.2 นายธนวัฒน กณะบุตร ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
1.7.3 นายเกษม สายสําราญ รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
1.8 นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอประธานกรรมการวิจัยเพื่อพิจารณาแกไขขอบกพรอง และขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมไดคา IOC > 0.5 ทุกขอคําถาม
1.9 นําแบบสอบถามที่ประธานกรรมการวิจัยตรวจสอบแกไขและเห็นชอบแลวไปทดลอง (Try Out) กับกลุมประชากรที่
ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
1.10 นําแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ไดคารวม 0.953
1.11 จัดทําแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาคนควาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการทั้ง 5 วิทยาลัยในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ไดแก วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต วิทยาลัยการอาชีพ
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เชียงคํา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาเพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียน
2. แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และใชคาสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. สถิติที่ใชหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 สถิติที่ใชหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Item Objective Congruence: IOC)
1.2 สถิ ติ ที่ ใ ช ห าค า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามใช วิ ธี ห าค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ต ามวิ ธี ก ารของครอนบาค
(Cronbach)
2. สถิติพื้นฐาน
2.1 คารอยละ (Percentage)
2.2 คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean: X )
2.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D)

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2557
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาคนควาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2557
ผูศึกษาพบวาประเด็นที่นํามาอภิปรายตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี้
กลุมเปาหมายสวนใหญสังกัดอยูในวิทยาลัยเทคนิคพะเยาเพราะวาเปนสถาบันอาชีวศึกษาประจําจังหวัด ระดับ
การศึกษาสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีซึ่งเปนวุฒิการศึกษาขั้นตนของครูผูสอน สวนสาขาวิชาที่ทําการสอนนั้น
สวนใหญทําการสอนประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมเพราะผูเรียนของสายอาชีพสวนใหญเปนชางอุตสาหกรรม
การใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2557 โดยรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดานที่ผลวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะครูผูสอนมีความรู ความเขาใจในการที่จะใชสื่อ
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรูจนไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่
วางไวสอดคลองกับทิพากร ชินสาร (2544) ที่ทําการวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการใชสื่อการสอนของเจาหนาที่และ
วิทยากรศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน จังหวัดนครพนมพบวา การใชสื่อการสอนอยูในระดับมากทุกดาน
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เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา จากคาเฉลี่ยแปรผลจากมากไปหานอยปรากฎผลดังนี้ ดานที่มีระดับความคิดเห็น
มากที่สุดคือ ดานการเลือกสื่อ รองลงมาคือ ดานการนําเสนอสื่อ ดานการเตรียมสื่อ และดานที่มีระดับความคิดเห็นนอย
ที่สุดคือ ดานการประเมินสื่อ ซึ่งจะไดอภิปรายเปนรายดานดังนี้
1. ดานการเลือกสื่อ
จากการศึกษาพบวาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ปการศึกษา
2557 ดานการเลือกสื่อมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ ชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหา
ไดดีขึ้น รองลงมาคือ สามารถกระตุนใหผูเรียนพัฒนาทางดานความคิดได ชวยสรางเสริมเจตคติที่ดีแกผูเรียน ตามลําดับ
และนอยที่สุดคือ เหมาะสมกับประสบการณเดิมของผูเรียนที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากวาครูเลือกสื่อการการเรียนการสอนนั้นยัง
ไมเหมาะสมกับประสบการณเดิมของผูเรียนอาจเปนเพราะพื้นฐานประสบการณเดิมของผูเรียนแตละคนนั้นมีความแตกตางกัน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพชร แกวดี (2550) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปจจุบันการใชสื่อการเรียนรูของครูผูสอน
ในสถาบันการอาชีวศึกษา จังหวัดยโสธร ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนไดนําหลักการเกี่ยวกับการเลือกสื่อการเรียนรู การออกแบบสื่อ
การเรียนรู การนําสื่อการเรียนรูไปใช และการประเมินผลสื่อการเรียนรูไปปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยดานการเลือกสื่อการเรียนรู
ครูผูสอนจะคํานึงถึงการเลือกใชสื่อที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค จุดมุงหมายและเนื้อหาการเรียนรู ดานการออกแบบสื่อ
ครู ผูส อนจะออกแบบสื่อ การเรี ย นรู ใ หมี ค วามสอดคล อ งกั บการจั ด ประสบการณ เ รี ย นรู ข องผูเ รี ยนและลั กษณะของ
เนื้อหาวิชา
2. ดานการเตรียมสื่อ
จากการศึกษาพบวาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ปการศึกษา
2557 ดานการเตรียมสื่อ มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวามีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ
พิจารณาความสนใจและความตองการของผูเรียน รองลงมาคือ สรางกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสื่อการสอน
พัฒนาความพรอมเฉพาะอยางเชนจะใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนตอนไหนอยางไรพิจารณาถึงวิธีที่จะใชสื่อ
การสอนนั้นใหไดผลดีที่สุด ตามลําดับ และนอยที่สุดคือ สามารถปองกันและแกไขขอขัดของของเครื่องมือตาง ๆ ไดที่เปนเชนนี้
อาจเนื่องจากวาครูผูสอนขาดความรูความชํานาญในการใชสื่อ โดยเฉพาะสื่อประเภทอิเล็กทรอนิกสจึงทําใหไมสามารถแกไข
ปญหาเบื้องตนในกรณีที่สื่อมีการขัดของ อีกทั้งยังขาดผูเชี่ยวชาญดานสื่อการสอนโดยตรงในการที่จะมาปองกันและแกไข
ขอขัดของของเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทิพากร ชินสาร (2544) ที่พบวาปญหาการใชสื่อ
การสอนนอกจากการสอนทําใหไมมีการผลิตสื่อการสอนขึ้นมาใชประกอบการสอน ขาดงบประมาณในการจัดหาและผลิต
สื่อการสอนไมมีผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําและแกไขปญหาเบื้องตนอีกทั้งยังไปสอดคลองกับประกอบ จันทรประโคน (2547) ได
ทําวิจัยเรื่อง สภาพปจจุบันการใชสื่อการเรียนรูของครูผูสอนในโรงเรียนเครือขาย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบวาสภาพการใชสื่อการเรียนรูในสาระการเรียนรูทั้ง 8 สาระการเรียนรู ครูผูสอนไดนําสื่อการเรียนรู
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ สื่อของจริง และสื่อทองถิ่นไปใชในระดับมากแตปรากฏวาการใชสื่อประเภทอิเล็กทรอนิกสอยูในระดับนอย
3. ดานการนําเสนอสื่อ
จากการศึกษาพบวาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ปการศึกษา
2557 ดานการนําเสนอสื่อมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวามีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ
นํ า เสนอสื่ อ การออกใช ต ามที่ กํ า หนดไว ใ นแผนการสอน โดยให ผู เ รี ย นได เ ห็ น ได ยิ น หรื อ มี กิ จ กรรมร ว มอย า งทั่ ว ถึ ง
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รองลงมาคือ เลือกกิจกรรมการสอนที่กระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรูตามจุดหมายของการสอน ตอบและอภิปรายขอซักถามของ
ผูเรียน ชี้แนะสาระสําคัญขั้นตน และขอเท็จจริงตาง ๆ ที่ผูเรียนไดจากสื่อนั้น ๆ ตลอดจนแนะนําการรูจักสื่อ ตามลําดับ และ
นอยที่สุดคือ จัดดําเนินการดานการจัดสถานการณตาง ๆ ได เชน จัดมุมวิชาการ จัดปายนิเทศ เปนตนที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจาก
วาครูยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ ผูชวยเหลือในการจัดแสดง งบประมาณและเวลาที่ใชในการผลิตสื่อ หรือในการจัดสถานที่จึง
สงผลใหจัดสถานการณตาง ๆ ได เชน จัด มุม วิชาการ จัด ปายนิเทศนั้นออกมาไมส มบูรณเทาที่ควรซึ่ง สอดคลองกับ
งานวิจัยของบุณยวีร เกียรติประจักษ (2552) ไดทําวิจัยเรื่อง สภาพปญหาและความตองการการใชสื่อการสอนของอาจารย
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ผลการวิจัยพบวา ปญหาในการใชสื่อการเรียนการสอน
1. ปญหาดานสื่อการสอนพบวา ปญหาอยูในระดับปานกลาง คือ สื่อการสอนมีจํานวนจํากัด วัสดุอุปกรณที่ใชผลิต
สื่อการสอนมีไมเพียงพอและสื่อการสอนที่มีอยูชํารุดขาดประสิทธิภาพ ปญหาอยูในระดับนอยคือ สื่อการสอนที่มีอยู
สอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่สอน
2. ปญหาดานครูผูสอนพบวา ปญหาอยูในระดับมากคือ เวลาสําหรับจัดหาสื่อการสอน ปญหาอยูในระดับปานกลาง
คือ มีพื้นฐานความรูพอเพียงในการเลือกสื่อการสอน ปญหาระดับนอยคือ ทราบวามีสื่อการสอนไวใหบริการ
3. ปญหาดานการรับบริการพบวา ปญหาอยูในระดับมากคือ ขาดผูชวยเหลือผลิตงานกราฟก แผนภูมิ แผนผัง
และเขียนภาพเพื่อประกอบการสอน ขาดผูใหคําแนะนําในการผลิตและการสรางสื่อการสอน มีสื่อการสอนที่จําเปน เชน
เครื่องฉายขามศีรษะ เครื่องขยายเสียง ฯลฯ ประจําหองเรียน
4. ปญหาดานงบประมาณพบวา ปญหาอยูในระดับมากคือ งบประมาณไมเ พียงพอในการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมสื่อการสอน ปญหาอยูในระดับปานกลางคือ งบประมาณไมเพียงพอในการจัดซื้อสื่อการสอน และปญหาระดับนอย
คืองบประมาณมีจํากัดทําใหไดสื่อการสอนที่ไมมีคุณภาพ
5. ดานการประเมินสื่อ
ผลการศึกษาการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ปการศึกษา
2557 ดานการประเมินสื่อมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวามีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเชนวัตถุประสงคเชิงทักษะพิสัยมีการวัดกระบวนการของพฤติกรรม การตอบ
คําถามแบบปรนัย และมีการประเมินสื่อและวิธีการใชสื่อหรือวิธีการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อ ความคุมประโยชน
ของสื่อตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รองลงมาคือ มีการประเมินผลกระบวนการสอนทั้งในดานการสอนสื่อการสอนและ
วิธีการสอนในระยะกอนการสอนระหวางการสอน และหลังสอน มีการประเมินสื่อโดยผูเรียนหลังจากการใชสื่อเสร็จแลวทันที
จากแบบประเมิน (หัวขอ/หรือเกณฑการประเมิน) ตามลําดับ และนอยที่สุดคือ มีการประเมินสื่อจากผูชํานาญดานสื่อการเรียน
การสอนกอนนําสื่อไปใชที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจากวาครูขาดความรูความชํานาญการในการประเมินสื่อ ขาดการศึกษาหาความรู
อยูเสมอซึ่งสอดคลองกับดุษณี โครตมา (2544) พบวา ครูสอนมีปญหาดานการประเมินผลการใชสื่อการเรียนการสอน
โดยรวมอยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาพนักงานครูเทศบาลขาดการประเมินสมรรถภาพของผูเรียนครบทั้ง 3 ดาน
คือ พุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ครูผูสอนควรเลือกสื่อที่เหมาะสมกับประสบการณเดิมของผูเรียนเพราะพื้นฐานประสบการณเดิมของผูเรียน
แตละคนนั้นมีความแตกตางกัน
2. สถานศึกษาควรจัดสรรบุคลากรที่มีความรูและเชี่ยวชาญดานสื่อการเรียนการสอน สามารถปองกันและ
แกไขขอขัดของของเครื่องมือตาง ๆ ไดโดยเฉพาะสื่อประเภทอิเล็กทรอนิกส หรือจัดฝกอบรมการใช ออกแบบสื่อการเรียน
การสอน การบํารุงรักษาสื่อการเรียนการสอนเพื่อที่บุคลากรหรือครูผูสอนจะไดมีความชํานาญและเชี่ยวชาญทางดานใช
สื่อการเรียนการสอน
3. สถานศึกษาควรสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดซื้อสื่อและอุปกรณในการผลิตสื่อ จัดมุมวิชาการ หรือ
จัดนิทรรศการทางวิชาการเพื่อใหผูเรียนไดประโยชนจากการใชสื่ออยางเต็มที่
4. ครูผูสอนควรมีการประเมินผลการใชสื่อการเรียนรูใหมากขึ้นโดยการใหผูเรียนตอบคําถาม อภิปราย หรือ
เขียนรายงานเพื่อเปนการทดสอบวาผูเรียนเขาใจบทเรียนและเรียนรูจากสื่อที่เสนอไปนั้นอยางถูกตองหรือไมเพื่อผูสอนจะ
ไดสามารถทราบจุดบกพรอง และแกไขปรับปรุงการสอนของตนได
5. สถานศึกษาควรมีการจัดตั้งหนวยงานกลางเพื่อการจัดทําสื่อการเรียนรู สําหรับสงเสริมการเรียนการสอนขึ้นมา
โดยเฉพาะ เชน การตั้งศูนยพัฒนาสื่อการเรียนรูของวิทยาลัย ศูนยวิทยบริการ หรือศูนยเทคโนโลยีการศึกษาประจํา
สถานศึกษา
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. เปรียบเทียบการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในอาชีวศึกษาจังหวัดอื่น ๆ
2. ศึกษากระบวนการออกแบบ การผลิต การใชสื่อและการประเมินสื่อการเรียนรูเพื่อจะไดเขาถึงการปฏิบัติจริง
3. ศึกษาปจจัยที่ทําใหการใชสื่อการเรียนการสอนจากครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดเล็กที่สงผลตอการเรียนรู
ของผูเรียน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความกรุณาชวยเหลือ แนะนําอยางดียิ่งจาก
ดร.พงษกร หงษกรายที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตาง ๆ ในทุกดานดวยความเอาใจใสเปน
อยางดียิ่งจนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอยแสนใจ นายธนวัฒน กณะบุตร ผูอํานวยการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก และนายเกษม สายสําราญ รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนํา ตรวจสอบ และปรับปรุงเครื่องมือวิจัยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบคุณคณะครู อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาทั้ง 5 แหง ไดแก วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต
วิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาที่กรุณาใหความอนุเคราะห
ในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามจนทําใหผูวิจัยไดรับขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้
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ขอขอบพระคุณบิดา มารดา พี่ นอง และเพื่อนทุกคนที่ใหการสนับสนุน ชวยเหลือ และเปนกําลังใจตลอดมาจน
ทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
คุณคาและประโยชนที่มีจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ขอมอบแดบิดา มารดา ครูอาจารย และผูมี
พระคุณทุกทาน
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การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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 ระลาธิ 1* และปราณี อยูศิริ 2
Wanchalerm Ralathi1* and Pranee Usiri2
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บทคัดยอ
การคนควาแบบอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ปญหาและ
ขอเสนอแนะในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36
เชียงราย-พะเยา กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย ในปการศึกษา 2557 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษา และครูผูสอน จํานวน 11 โรงเรียน รวมทั้งหมด 443 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม
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 : การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา

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 ตางคาดหวังและเชื่อมั่นวาสถานศึกษายุคใหม
จะเปนองคกรหลักสําคัญของการสรางความมั่นใจดานมาตรฐาน และคุณภาพของการจัดการศึกษาใหเกิดขึ้นกับนักเรียน
ในทองถิ่น หรือชุมชนนั้น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยตองอาศัยกระบวนการจัดการบริหารที่ดี มีกลไกของ
การพัฒนาที่สอดคลองสัมพันธกันอยางเปนระบบและเกิดขึ้นโดยความรวมมือรวมใจจากบุคลากรในสถานศึกษาทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ ดวยเหตุนี้ ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองมี และใช “ อํานาจ” เพื่อเปนเครื่องมือ ในการจัดการกับภารกิจ
ตางๆ ใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ และไดผลสําเร็จตรงตามวัตถุประสงคขององคกรนั้นๆ แตการใชอํานาจในการ
บริหารงานของผูบริหารนั้น ยังเปนขอสนทนากันอยูเสมอ วาอํานาจมาจากแหลงอํานาจหรือฐานอํานาจใด ที่จะสงผล
สูความสําเร็จพรอมกับความชอบธรรม
ดั ง นั้ น ผู บ ริ ห ารจึ ง จํ า เป น ต อ งมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การใช อํ า นาจในการบริ ห ารงานเพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งาน
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่องคการตั้งไว โดยหลีกเลี่ยงการเกิด ปญหาและอุปสรรคและ
หลีกเลี่ยงการกระทบกับความรูสึกผูรวมงานใหมากที่สุด จากความเปนมาดังกลาวขางตนผูศึกษาไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการใชฐานอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งมีกรอบอํานาจหนึ่งเปนกรอบอํานาจที่มีคนใชมากและเปนที่
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 จึงเปนเรื่องที่นาสนใจอยางยิ่ง เพราะผลจาก
การศึกษาจะทําใหผูศึกษาสามารถเขาใจถึงผลของปรากฏการณ การบริหารโรงเรียน โดยการใชอํานาจของผูบริหาร
ไดชัดเจนยิ่งขึ้น และนอกจากนี้การศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย ยังมีอยูนอย ผูศึกษาจึงไดศึกษาการใชอํานาจของ
ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยที่ 4
จังหวัดเชียงราย เพื่อใชเปนแนวทาง ในการปรับพฤติกรรมการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ใหบุคลากรเกิดขวัญและ
กําลังใจ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใชเปนขอมูลในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย-พะเยา เพื่อใหเกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทฤษฎี 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. อํานาจจากการอางอิง
(Reference Power Base)
5. อํานาจที่เกิดจากการเปนผูเชี่ยวชาญ
(Expert Power Base)

การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยที่ 4
จังหวัดเชียงราย จํานวน 11 โรงเรียน ไดแก
1. โรงเรียนเทิงวิทยาคม
2. โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
3. โรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
4. โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
5. โรงเรียนเวียงแกนวิทยาคม
6. โรงเรียนปลองวิทยาคม
7. โรงเรียนแมต๋ําวิทยาคม
8. โรงเรียนไมยาวิทยาคม
9. โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
10. โรงเรียนพญาเม็งรายวิทยาคม
11. โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการศึกษาเรื่องการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงรายครั้งนี้ ผูศึกษาจะดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปดวย
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36 เชียงราย-พะเยา
กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย ในปการศึกษา 2557 จํานวน 11 โรงเรียน โดยมีผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 24 คน และ
ครูผูสอน จํานวน 419 คน รวมทั้งสิ้น 443 คน
การพัฒนาและการสรางเครื่องมือ
ผูศึกษาไดดําเนินการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี้
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1. ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ และผลงการศึกษาที่เกี่ยวของตาง ๆ เกี่ยวกับการใชอํานาจและปฏิกิริยาของ
ผูถูกใชอํานาจ โดยใชทฤษฎีของ French and Raven ตลอดจนรายละเอียดวิธีการทําวิจัย เชิงสํารวจและเทคนิควิธีการ
ในการจัดสรางเครื่องมือ เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิด ในการสรางแบบสอบถาม
2. กําหนดภารกิจการศึกษา วิเคราะหเนื้อหา และวัตถุประสงคของการวิจัย
3. สรางเครื่องมือตามกรอบการศึกษาที่วางไว โดยปรับปรุง และดัดแปลงจากชุดเครื่องมือ การศึกษาของ
Frenc and Raven แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีทั้งหมด จํานวน 50 ขอ รายละเอียดดังนี้
1) อํานาจการใหรางวัล 10 ขอ
2) อํานาจการบังคับหรือลงโทษ 10 ขอ
3) อํานาจทางกฎหมาย 10
ขอ
4) อํานาจการอางอิง 10 ขอ
5) อํานาจการเปนผูเชี่ยวชาญ 10 ขอ
ในการสรางแบบสอบถามผูศึกษาไมตองการใหผูตอบแบบสอบถามทราบถึงอํานาจจากดานตาง ๆ ของแตละขอ
คําถามเพราะอาจกอใหเกิดความไมมั่นใจ หรือมีอคติได ผูศึกษาจึงไมไดกําหนดหัวขอการใชอํานาจในแตละดานไวใน
แบบสอบถาม แตผูศึกษาไดจัดเรียงตามลําดับไวเพื่อเปนการสะดวกตอการนําผลมาวิเคราะหดังนี้ คือ
ขอ 1-10 เปนคําถามเกี่ยวกับการใชอํานาจการใหรางวัล
ขอ 11-20 เปนคําถามเกี่ยวกับการใชอํานาจการบังคับหรือลงโทษ
ขอ 21-30 เปนคําถามเกี่ยวกับการใชอํานาจทางกฎหมาย
ขอ 31-40 เปนคําถามเกี่ยวกับการใชอํานาจการอางอิง
ขอ 41-50 เปนคําถามเกี่ยวกับการใชอํานาจการเปนผูเชี่ยวชาญ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑการพิจารณาในการเลือกตอบ
แบบสอบถาม ตามเทคนิคของลิเคิรท (Likert Technique) ไวดังนี้
5 หมายถึง ผูบริหารมีหรือปฏิบัติ มากที่สุด
4 หมายถึง ผูบริหารมีหรือปฏิบัติ มาก
3 หมายถึง ผูบริหารมีหรือปฏิบัติ ปานกลาง
2 หมายถึง ผูบริหารมีหรือปฏิบัติ นอย
1 หมายถึง ผูบริหารมีหรือปฏิบัติ นอยที่สุด
สําหรับเกณฑการแปลความหมายเพื่อจัดลําดับคะแนนเฉลี่ย ตามเทคนิคของลิเคิรท (Likert Technique) จะอยู
ในชวงคะแนนดังตอไปนี้
4.21-5.00 หมายถึง ผูบริหารมีหรือปฏิบัติ มากที่สุด
3.41-4.20 หมายถึง ผูบริหารมีหรือปฏิบัติ มาก
2.61-3.40 หมายถึง ผูบริหารมีหรือปฏิบัติ ปานกลาง
1.81-2.60 หมายถึง ผูบริหารมีหรือปฏิบัติ นอย
1.00-1.80 หมายถึง ผูบริหารมีหรือปฏิบัติ นอยที่สุด
4. นําแบบสอบถามมาเสนออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเพื่อตรวจสอบความถูกตอง และพิจารณา
ใหคําปรึกษา พรอมขอเสนอแนะ
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5. นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะเพื่อความถูกตองและเหมาะสม
6. นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขและตรวจสอบความถูกตอง นําเสนออาจารยที่ปรึกษาการคนควา
อิสระ พิจารณาใหความเห็นชอบอีกครั้ง
7. นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขและตรวจสอบความถูกตอง นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
8. จัดทําแบบสอบถามเพื่อไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับประชากร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เป นแบบสอบถามความคิด เห็น เกี่ย วกั บ การใช อํ านาจของผู บริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กัด สํา นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย ซึ่งผูศึกษา 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. อํานาจจากการอางอิง (Reference Power Base)
5. อํานาจจากการเปนผูเชี่ยวชาญ (Expert Power Base)
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงรายมีลักษณะเปนแบบ
ปลายเปด (Open – ended questionnaire)
การเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อใหไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บขอมูลดังตอไปนี้
1. ผูศึกษาขออนุมัติจัดทําหนังสือจากประธานกรรมการการบริหารหลักสูตร บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึงผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย จํานวน 11 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะหในการ
เก็บขอมูล
2. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยการแจกและเก็บแบบสอบถามใหคณะผูบริหารสถานศึกษา และคณะ
ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยที่ 4 จังหวัด
เชียงราย จํานวน 11 โรงเรียน
3. จัดทําหนังสือราชการขอบคุณทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลเปนที่เรียบรอยแลว
4. ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณ ของแบบสอบถามและทําการวิเคราะหขอมูลตอไป
วิธีการวิเคราะหขอมูล
1. นําขอมูลเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย ตามฐานอํานาจทั้ง 5 ฐาน มาแจกแจงโดยใชความถี่ และรอยละ
คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร แลวนําเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบคําบรรยาย
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2. ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงรายมาวิเคราะหเนื้อหาจากผูตอบ
แบบสอบถามที่ใหความเห็น โดยอาศัยหลักความสอดคลอง ความเปนเหตุเปนผล และประมวล แลวสรุปเปนความเรียง
โดยใชขอมูลทางสถิติประกอบการบรรยาย

ผลการศึกษา
การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36
เชียงราย-พะเยา กลุมยอยที่ 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
อํานาจที่เกิดจากการเปนผูเชี่ยวชาญ (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
คาเฉลี่ยรวมการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาทั้งหมด 5 ดาน ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา มีระดับการแสดง
พฤติกรรมในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด (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
การแสดงพฤติกรรมในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก (μ = 4.10, σ = 0.73)

สรุปผลและอธิปรายผล
ผูศึกษานําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะหโดยใชคาความถี่, คารอยละ, คาเฉลี่ยเลขคณิตของประชากร และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร แลวนําเสนอ ในรูปแบบตารางประกอบคาบรรยาย ไดผลสรุปดังนี้
1. ดานการใชอํานาจจากการใหรางวัล (Reward Power Base) ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมมี
ระดับการแสดงพฤติกรรมในการ ใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด พิจารณาเปนรายขอ ขอที่มี
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 ผูบริหารสถานศึกษาชวยเหลือผูรวมงานที่ประสบปญหา ทางครอบครัวและเรื่อง
1707

สวนตัว (μ = 3.83, σ = 0.75) สําหรับทัศนะของครูผูสอนในภาพรวม มีระดับการแสดงพฤติกรรมในการใชอํานาจของ
ผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด พิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุน
ผูรวมงานใหมีโอกาสศึกษาตอ ฝกอบรม และดูงาน (μ = 4.50, σ = 0.79) รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสให
ผูรวมงานแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเสมอ (μ = 4.49, σ = 0.65) และคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก
ผูบริหารสถานศึกษาใหความสนใจสารทุกขสุกดิบ ความเปนอยูของผูรวมงานอยูเสมอ (μ = 3.89, σ = 0.80)
2. ดานการใชอํานาจการบังคับหรือลงโทษ (Coercive Power Base) ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา
ในภาพรวมมีระดับการแสดงพฤติกรรม ในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอ ขอ
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษาควบคุมผูรวมงานอยางเขมงวดในการปฏิบัติงาน (μ = 4.79, σ = 0.41)
รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาสั่งการใหผูรวมงานปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑของโรงเรียน (μ = 4.58, σ = 0.49) และ
ค า เฉลี่ ย ต่ํ า สุ ด ได แ ก ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตั้ ง กฎเกณฑ ใ ห ผู ร ว มงานปฏิ บั ติ น อกเหนื อ จากระเบี ย บของทางราชการ
(μ = 1.42, σ = 0.81) สําหรับทัศนะของครูผูสอนในภาพรวมมีระดับการแสดงพฤติกรรมในการใชอํานาจของผูบริหาร
สถานศึกษา อยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสั่งการใหผูรวมงาน
ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑของโรงเรียน (μ = 4.47, σ = 0.59) รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษา ใหโอกาสผูรวมงานที่
กระทําผิดไดแกตัวใหม (μ = 4.28, σ = 0.82) และคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษาตําหนิหรือตักเตือนเปนลาย
ลักษณอักษร เมื่อผูรวมงานทําสิ่งที่ไมถูกตอง (μ = 3.00, σ = 1.03)
3. ดานการใชอํานาจทางกฎหมาย (Legitimate Power Base) ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมมี
ระดับการแสดงพฤติกรรมในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด พิจารณาเปนรายขอ ขอที่มี
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 ผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาความดีความชอบผูรวมงานดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม (μ = 3.50, σ = 1.08)
4. ดานการใชอํานาจจากการอางอิง (Reference Power Base) ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมมี
ระดับการแสดงพฤติกรรมในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด พิจารณาเปนรายขอ ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษาวางตัวไดอยางเหมาะสม ถูกตองตามโอกาส เวลาและสถานที่ (μ = 4.79,
σ = 0.41), ผูบริหารสถานศึกษามีความกระตือรือรนในการทํางานอยูเสมอ (μ = 4.79, σ = 0.41) และผูบริหาร
สถานศึกษาทําใหผูรวมงานปฏิบัติตามที่มอบหมายดวยการแสดงความเปนพวก (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 อยูในระดับมากที่สุด พิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษามีความกระตือรือรน ในการทํางานอยูเสมอ (μ = 4.39, σ = 0.60) รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาพูดคุยกับ
ผูรวมงานดวยวาจาที่ไพเราะและสุภาพ (μ = 4.33, σ = 0.59) และคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษาทําให
ผูรวมงานประทับใจและศรัทธาในบุคลิกลักษณะของทาน (μ = 4.16, σ = 0.50) และมีสถานภาพทางเศรษฐกิจพอเพียง
กับศักยภาพการใชจาย (μ = 4.16, σ = 0.92)
5. ดานการใชอํานาจที่เกิดจากการเปนผูเชี่ยวชาญ (Expert Power Base) ตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษา ใน
ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจในการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด พิจารณาเปนรายขอ ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสามารถสื่อสารกับผูรวมงานไดเปนอยางดี (μ = 4.58, σ = 0.49), ผูบริหาร
สถานศึกษามีความรู ความสามารถ และมีทักษะการบริหารเปนอยางดี (μ = 4.58, σ = 0.49), ผูบริหารสถานศึกษา
มีผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน (μ = 4.58, σ = 0.49), มีปฏิภาณไหวพริบในการตัดสินใจ และแกปญหา
เฉพาะหนาไดเปนอยางดี (μ = 4.58, σ = 0.49), ผูบริหารสถานศึกษาแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคหรือเสนอโครงการ
ใหมๆ ที่เปนประโยชนตอสวนรวม (μ = 4.58, σ = 0.49) และผูบริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเองใหทันสมัยและนําเอา
นวัตกรรมใหมๆ มาใช ในการบริหารงาน (μ = 4.58, σ = 0.49) รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาเปนวิทยากร ใหการ
ฝกอบรมเรื่องงานที่รับผิดชอบไดเปนอยางดี (μ = 4.42, σ = 0.49) และคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษาอธิบาย
แผนงานและโครงการของโรงเรียนใหแกผูรวมงาน ไดอยางชัดเจน (μ = 4.00, σ = 0.65), ผูบริหารสถานศึกษาให
คําแนะนําเรื่องตางๆ แกผูรวมงานไดเปนอยางดี (μ = 4.00, σ = 0.00) และผูบริหารสถานศึกษาวางแผนการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนอยางเปนระบบ (μ = 4.00, σ = 0.00) สําหรับทัศนะของครูผูสอน ในภาพรวมมีระดับการแสดงพฤติกรรมใน
การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด พิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษาแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคหรือเสนอโครงการใหมๆ ที่เปนประโยชนตอสวนรวม (μ = 4.43, σ = 0.55)
รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาอธิบายแผนงานและโครงการของโรงเรียนใหแกผูรวมงานไดอยางชัดเจน (μ = 4.42,
σ = 0.68) และคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ผูบริหารสถานศึกษา เปนวิทยากรใหการฝกอบรมเรื่องงานที่รับผิดชอบไดเปนอยางดี
(μ = 4.14, σ = 0.59)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต
36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย มีประเด็นที่นาสนใจ ที่ควรนํามาอภิปรายดังนี้
จากการศึกษาพบวา ตามทัศนคติของผูบริหารสถานศึกษาเห็นวาตนเองใชอํานาจที่เกิดจากการเปนผูเชี่ยวชาญ
มากที่สุด รองลงมาคืออํานาจทางกฎหมาย อํานาจจากการอางอิง อํานาจการใหรางวัล และอํานาจการบังคับหรือลงโทษ
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ตามลําดับ จากผลการศึกษาพบวาผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองใหทันสมัยและนําเอานวัตกรรมใหมๆ มาใชใน
การบริหารงาน แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคหรือเสนอโครงการใหมๆ ที่เปนประโยชนตอสวนรวม สามารถสื่อสารกับ
ผูรวมงานไดเปนอยางดี มีความรู ความสามารถ และมีทักษะการบริหารเปนอยางดี มีผลงานทางวิชาการเปนที่ยอมรับของ
ผูรวมงาน และมีปฏิภาณไหวพริบในการตัดสินใจ และแกปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี ซึ่งนาจะมีผลมาจากการที่
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในการบริหารงานสั่งสมอยูมาก ซึ่ง
ในผูบริหารบางทานมีระยะเวลาการปฏิบัติงานมายาวนาน ทําใหมีความตองการแสดงออกใหเห็นถึงความรู ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ ที่มีอยูสูงกวาครูผูสอน โดยการแสดงออกทางดานพฤติกรรมในลักษณะของการแนะนํา ถายทอดความรู
และประสบการณตางๆ ใหความชวยเหลือหรือใหคําปรึกษาในดานการทํางาน สงเสริมในการนําเสนอโครงการใหมๆ หรือ
การใชความคิดริเริ่มสรางสรรคที่เปนประโยชน นอกจากนี้ผูบริหารยังมารถปฏิบัติตนในการเปนสื่อกลาง ชวยเหลือ
ประสานงานทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานของครูผูสอน และผูรวมงาน นอกจากนี้ยังคอยนําความรูที่
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 ที่เกิดจาก
ผูเชี่ยวชาญนั้น จึงทําใหผูรวมงานมีความภูมิใจ และเชื่อมั่น เชื่อฟง ไววางใจ ในตัวผูบริหารสถานศึกษาที่มีความรู
ความสามารถ เปนผูนาที่มีคุณภาพ ที่สําคัญสามารถเปนที่ปรึกษาที่ดี ใหคําแนะนําตอตนเมื่อมีปญหาหรือมีขอสงสัยที่
ตองการขอชี้แนะ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ บัณฑิต กุลบุตรดี (2548) ไดศึกษาการยอมรับของครูตออํานาจการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดลําปาง พบวา การยอมรับของครูตออํานาจการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
สวนใหญ ครูยอมรับอํานาจการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาจากฐานอํานาจความเชี่ยวชาญมากกวาอํานาจอื่น
รองลงมาเปนอํานาจตามกฎหมาย อํานาจบารมี อํานาจการใหคุณ และอํานาจการใหโทษ ตามลําดับ ซึ่งขอดีของการใช
อํานาจที่เกิดจากการเปนผูเชี่ยวชาญนี้ จะทําใหผูรวมงานยอมตามมากที่สุด และทําใหผูรวมงาน มีความรูสึกวามีที่พึ่งพา
ทางวิชาการการปฏิบัติงาน กอใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน
สําหรับการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนคติของครูผูสอนพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใชอํานาจ
ที่เกิดจากการเปนผูเชี่ยวชาญมากที่สุด รองลงมาคือ อํานาจจากการอางอิง อํานาจการใหรางวัล อํานาจทางกฎหมาย
และอํานาจการบังคับหรือลงโทษ ตามลําดับ โดยภาพรวมมีประเด็นที่นาสนใจคือ ผูบริหารสถานศึกษามีความ
กระตือรือรนในการทํางานอยูเสมอ ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การพูดคุยกับผูรวมงานดวยวาจาที่ไพเราะและสุภาพ
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางานอยูเสมอ และแสดงความสามารถในการทํางานรวมกับผูบังคับบัญชาในระดับที่สูง
กวาจนไดรับความไววางใจ จากขอมูลขางตนสามารถกลาวไดวาในทัศนคติของครูผูสอนนั้น อาจมีความรูสึกชื่นชมชื่นชอบ
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีลักษณะนิสัย และมีบุคลิกลักษณะที่นานับถือ มีความนาเชื่อถือ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
ถูกตองตามครรลองครองธรรม รูจักกาลเทศะ พฤติกรรมเหลานี้ทําใหลูกนองชื่นชม ชื่นชอบ สามารถจูงใจใหลูกนองนําไป
เปนแบบอยางในการประพฤติ ปฏิบัติตัว และการทํางาน ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกของผูรวมงานใหดีขึ้น
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โดย ไมรูสึกวาถูกบังคับใหทําตาม แตทําเพราะชอบ หรือศรัทธานับถือ เชื่อมั่นวาประพฤติ ปฏิบัติตามยอมกอใหเกิดผลดี
ทั้งตอตนเอง และองคกร การใชอํานาจในลักษณะนี้คือการใชอํานาจจากการอางอิง ซึ่งเปนอํานาจที่ผูบริหารสถานศึกษา
สรางขึ้นเอง โดยอํานาจอางอิงนี้สามารถแสดงออกไดหลายรูปแบบ สิ่งที่สําคัญคือการสรางความผูกพันระหวางผูรวมงาน
กับสิ่งที่ใชอางอิง ซึ่งอาจเปนผูบริหารสถานศึกษาดวยกันเอง หรือครูผูสอนก็ได โดยอาศัยความรัก ความชื่นชม ความ
เมตตาสงสาร ความใกลชิดเปนเกณฑ วิธีสรางอิทธิพลแบบนี้จึงเปนไปในทํานองชักชวนมากกวาคุกคาม เปนเรื่องที่อาศัย
ความสัมพันธสวนตัวมาก ตามที่ French and Raven (1968, pp. 667 – 673) ไดกลาวไววา ฐานอํานาจจากการอางอิงเปน
แหลงอํานาจที่ไดมาจากความปรารถนา อยากจะเปน อยากลอกเลียนแบบบุคคลที่มีบุคลิก ลักษณะเดน มีชื่อเสียง จึงมี
การอางอิงหรือพาดพิงบุคคลนั้น ใหกลายเปนผูมีอํานาจขึ้น โดยไมคํานึงถึงผลที่จะเกิดตามมา ผูมีอํานาจจากการอางอิง
นอกจากจะสรางอํานาจใหตนเองแลวยังสามารถถายทอดไปใหคนอื่นที่มีบุคลิกลักษณะคลายคลึงกันใหกลายเปนผูมี
อํานาจขึ้นไดทั้งๆ ที่บุคคลนั้นอาจไมมีคุณสมบัติทัดเทียมกับผูมีอํานาจตนแบบเลย เชน ผูบริหารสถานศึกษาที่มีอํานาจ
อางอิงจะตองเปนผูที่มีบุคลิกดีเปนที่ดึงดูดใจของผูรวมงาน เพื่อใหผูรวมงานเลียนแบบโดยไมคํานึงวาผูบริหารสถานศึกษา
จะมีอํานาจใหคุณ ใหโทษ หรือมีความชอบธรรมหรือไมก็ตามดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา ที่หวังสรางอํานาจจากแหลง
อํานาจนี้จึงมักปรับปรุงบุคลิกลักษณะใหเปนที่ดึงดูดผูรวมงานอยูเสมอ ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา
ตองการ เปนบุคคลมีคุณสมบัติที่ดีพรอมและเหมาะสม กลาวคือ ดวยตําแหนงหนาที่ อายุราชการ วัยวุฒิ คุณวุฒิ ที่สูง
กวา มีบุคลิกภาพหรือลักษณะทาทางที่นาประทับใจในการพูด การแตงกาย มีพฤติกรรม ทางการบริหารที่แสดงถึง
คุณธรรมและ มีความนาเลื่อมใส ศรัทธา วางตัวอยางเหมาะสมถูกตองตามกาลเทศ ตามสถานการณ มีไหวพริบปฏิภาณดี
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กลาคิด กลาทํา ในสิ่งที่ถูกที่ควร และสามารถเขาถึงจิตใจความรูสึกนึกคิดของผูรวมงาน มี
มนุษยสัมพันธที่สามารถทําใหผูรวมงานมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียว เปนพวกเดียวกับผูบริหารสถานศึกษา มีความ
ภูมิใจในตัวผูบริหารสถานศึกษา มีความตองการใหไดรับความ เคารพนับถือ ความนิยมชมชอบ ไดรับการยอมรับชื่นชม
จากผูรวมงาน จนเกิดเปนความประทับใจ เกิดความเคารพรักและศรัทธา ความใกลชิด สนิทสนม กอใหเกิดเปนความรัก
ความผูกพัน มีความเมตตา กรุณาตอกัน เห็นอกเห็นใจ จนกลาย เปนสัมพันธภาพที่ดีซึ่งกันและกัน เกิดความตองการเอา
เปนแบบอยาง และปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ เต็มกําลังความสามารถจนทําใหเกิดประโยชนกับองคกรมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อารีย ชินสุวรรณ ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการใชอํานาจในการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษาสตรีกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ผลการวิจัยพบวาการใชอํานาจ
ในการบริหารงานของ ผูบริหารสถานศึกษาสตรีมีการใชอํานาจโดยรวม อยูในระดับมากและการใชอํานาจแตละดาน สวน
ใหญอยูในระดับมาก โดยมีการใชอํานาจอางอิงสูงกวาทุกอํานาจ เนื่องจากอํานาจอางอิงเกิดจากความรัก ความภักดี และ
ความชื่นชมที่ผูรวมงานมีตอผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเอาใจใสตอความตองการและความรูสึกของ
ผูรวมงาน มีความยุติธรรม ปองกันผลประโยชนของผูรวมงาน ใชความสัมพันธอยางใกลชิด (Face to Face Relationship)
สนใจในทุกข สุขของผูรวมงาน ระมัดระวังไมแสดงความใกลชิดกับคนใดคนหนึ่งมากเปนพิเศษ เนื่องจากการใชอํานาจ
อางอิง เปนการใชคําขอรองสวนตัว (Personal Appeal) แตถาขอรองมากเกินไปอํานาจอางอิงอาจจะลดลง ผูรวมงานจะคิด
วาถูกเอาเปรียบ เปนการลดความเชื่อถือ ที่มีตอผูบริหารสถานศึกษา อีกวิธีหนึ่งก็คือการวางตัวเปนแบบ (Role Modeling)
เชน ปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบดวยความขยันขันแข็งมีทัศนคติที่ดีตองาน ซึ่งจะเปนแบบอยางพฤติกรรมใหผูรวมงาน
เลียนแบบ ซึ่งในการใชอํานาจจากการอางอิงมีผลดีคือ กอใหเกิดพลังความมุงมั่น ความเชื่อถือผูบริหารสถานศึกษาโดยไม
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รูตัว ทําใหผูรวมงานเกิดความเลื่อมใสศรัทธา เกิดความเคารพรัก ตอตัวผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งไดรับการยอมตามและ
สวามิภักดิ์จากผูรวมงาน ผูรวมงานมีแรงดลใจ จากภายใน การทํางานจึงไมจําเปนตองมีการติดตามสอดสอง อยางใกลชิด
ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรจะใชอํานาจดานนี้ใหมากๆ เพื่อความสุขสงบ และเปนไปเพื่อผลประโยชนตอ
องคกร แตถาหากผูบริหารสถานศึกษาใชไมเหมาะสมหรือใชกับคนที่มีผลงานดี และไมดี แตกตางกันแลว อาจทําให
ผูรวมงาน ไมศรัทธา หรือผูบริหารสถานศึกษาขาดคุณธรรม อํานาจในดานนี้ก็จะลดถอยลง จะกระทบกระเทือนถึงสภาพ
การทํางานประจํา ซึ่งอาจนําไปสูสภาพความเปนกันเองจนเกินไป เสถียรภาพในการปฏิบัติหรือการสั่งงานลดลง สงผลตอ
การดําเนินการในองคกรในภาพรวมได
สวนอํานาจที่ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต
36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย มีความเห็นที่สอดคลองกัน คือการใชอํานาจการบังคับหรือลงโทษของ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยมีการแสดงพฤติกรรมในการใชอํานาจในดานนี้อยูในระดับ มาก และเปนอันดับสุดทายของการใช
อํานาจทั้ง 5 รูปแบบ อาจเปนเพราะการใชอํานาจการบังคับหรือลงโทษนี้ เปนอํานาจที่มีผลกระทบกระเทือนตอความรูสึก
ของคนในองคกรมากที่สุด แตผลที่ไดจากการศึกษาทําใหทราบวาการใชอํานาจการบังคับหรือลงโทษนี้ มีระดับการแสดง
พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก ซึ่งอาจเนื่องมาจากฐานอํานาจการบังคับหรือลงโทษเปนฐานอํานาจที่
มีมาตั้งแตอดีต เปนฐานอํานาจที่มีการใชอยางแพรหลาย ทุกยุคทุกสมัย ในทุกๆองคกรทางสังคม และอยูคูกับสังคมไทย
มาเปนเวลายาวนานทําใหผูที่มีอํานาจเคยชินกับการใชอํานาจประเภทนี้ และใชอํานาจในการบังคับหรือลงโทษโดยไมรูตัว
ผูบริหารสถานศึกษาก็เปนบุคคลหนึ่งที่มีอํานาจจึงมักแสดงพฤติกรรมในการใชอํานาจการบังคับหรือลงโทษออกมาอยู
เสมอ โดยในบางครั้งอาจแสดงพฤติกรรมการใชอํานาจในดานนี้โดยไมรูตัว สงผลใหการประเมินผลการใชอํานาจในการ
บังคับหรือลงโทษอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ชนิดา อินตะปญญา (2547, บทคัดยอ) พบวา มีการใช
ฐานอํานาจในการลงโทษเปนอันดับสุดทายเชนกัน ซึ่ง French and Raven (อางในสุเทพ พงคศรีวัฒน, 2550, หนา 72)
ไดกลาวถึงฐานอํานาจในการขูบังคับ (Coercive Power) ไววาอํานาจประเภทนี้ เกิดจากการที่บุคคลหนึ่งสามารถขูบังคับทํา
ใหผูถูกบังคับเกิดความกลัวที่จะถูกลงโทษและปฏิบัติตามความประสงคของผูบังคับซึ่งเปนไปตามแนวคิดของการเสริมแรง
ในทางลบ (Negative Reinforcement) การใชอํานาจในลักษณะนี้อาจจะทําใหเกิดประสิทธิผล กับองคการได แตถึงกระนั้น
การใชอํานาจนี้ก็ตองเปนไปอยางระมัดระวังมาก เนื่องจากกระทาในลักษณะขูบังคับ ทําใหเกิดผลขางเคียง ที่ไมพึง
ปรารถนา อาจจะเปนความคับของใจ ความกลัว การตีตนออกหาง หรือแมแต การอาฆาตมาดราย และที่สุดก็จะนําไปสู
การปฏิบัติงานที่ดอยประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความไมพึงพอใจหรือถึงขั้นลาออกจากงานได เชนเดียวกับผล
การศึกษาของ จวน สุดใจรัก (2544, หนา 24) พบวา มีการใชอํานาจของผูอานวยการโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก อยูในระดับมาก และมีการใชอํานาจการบังคับ เปนอันดับสุดทาย
ถึงแมอํานาจดานนี้จะใหผลตอบกลับมาในดานลบมากกวาดานบวก แตผูบริหารสถานศึกษา ก็มีความจําเปนตอง
ใชฐานอํานาจดานนี้ในการบริหารงานในบางสวนหรือในบางกรณี เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี รวดเร็ว มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ ตามที่ สมมาตร สุพานิชวิทย (2534, หนา 46 – 48) ไดทําการศึกษาไววา ผูบังคับบัญชาตองมีอํานาจ
การใหโทษแกผูรวมงาน เมื่อผูใดปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบที่วางไว ก็จําเปนตองมีการลงโทษเพื่อใหเปนเยี่ยงอยางแก
ผูอื่น จะไดไมกลาที่จะปฏิบัติเชนนั้นอีก อํานาจการลงโทษนี้จะยังคงอยูและใชไดผลตราบใดที่บุคคล ยังมีการเกรงกลัวการ
ถูกลงโทษ และบุคคลนั้นรับรูวาเขาอยูในสายตาของผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาสามารถลวงรูพฤติกรรม
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ของเขาได ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรมีรูปแบบตางๆ ที่ทําใหผูรวมงานยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ ระเบียบวินัยและการ
ขูบังคับใหปฏิบัติ ถาหากไมปฏิบัติจะมีการลงโทษทางวินัยตามอํานาจของผูบริหารสถานศึกษา แลวแตกรณีคือ ตักเตือน
ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก และไลออก ซึ่งวิธีการใชอํานาจบังคับที่มีการตอตานนอยมีการปฏิบัติตามมากไดแก
การใชอํานาจปฏิฐาน (Positive discipline) ซึ่งมีหลักการดังตอไปนี้ คือแจงใหผูรวมงานทราบกฎระเบียบและโทษในการฝา
ฝน มีการตักเตือนกอนการลงโทษสําหรับความผิดเล็กนอย และตองสืบสวนหาความจริงและสาเหตุของความผิดกอนใช
วิธีการลงโทษ ผูบริหารสถานศึกษาควรลงโทษดวยความเยือกเย็นมีเหตุผล ไมแสดงความเปน ศัตรู รักษาความเชื่อถือใน
การลงโทษไว เชน ไมขมขูจะทําโทษที่เกินอํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ไมพูดวาจะลงโทษแลวเปลี่ยนใจภายหลัง
การลงโทษตองเปนไปตามกฎระเบียบ และการตักเตือนหรือการลงโทษตองทําเปนการสวนตัว หากผูบริหารสถานศึกษา
ปฏิบัติไดดังนี้แลวจะสงผลดีตอการใชอํานาจนี้ คือเพื่อใหเปนเยี่ยงอยางแกผูอื่นจะไดไมกลาปฏิบัติเชนนั้นอีก และจะสงผล
ดีกับผูรวมงานซึ่งเปนกลุมตอตาน เปนการรักษามาตรฐานและการควบคุม การปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิผล
การใชอํานาจบังคับหรือการลงโทษที่เปนไปดวยความชอบธรรมมากขึ้นเทาใด ก็จะลดความรูสึกตอตานและความไมชื่นชม
ลงไดมากขึ้นเทานั้น
จากผลการศึกษาขางตน อาจกลาวไดวาการใชอํานาจการบังคับหรือลงโทษของผูบริหารสถานศึกษานั้น หาก
มองผิวเผินอาจจะมีเฉพาะผลเสียตอผูรวมงาน แตถาพิจารณากันอยางถี่ถวนแลว การใชอํานาจการบังคับหรือลงโทษ นั้น
มีขอดีหลายประการ ไมวาจะเปนการลงโทษบุคคลที่ประพฤติตนไมถูกตองตามระเบียบที่วางไว เพื่อใหเปนเยี่ยงอยางแก
ผูอื่นจะไดไมกลาปฏิบัติเชนนั้นอีก การใชอํานาจบังคับจะสงผลดีกับผูรวมงานซึ่งเปนกลุมตอตาน อีกทั้งยังเปนการรักษา
มาตรฐานและการควบคุมการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหมีประสิทธิผล แตการใชอํานาจบังคับหรือการลงโทษตอง
เปนไปดวยความชอบธรรม ซึ่งจะลดความรูสึกตอตานและความไมชื่นชมลงได จะเห็นไดวา ผูบริหารสถานศึกษาควรใช
อํานาจการบังคับหรือลงโทษอยางระมัดระวังหากขาดการไตรตรอง อยางรอบครบก็มีขอเสียในการปฏิบัติจากฐานอํานาจ
นี้เชนเดียวกันกลาวคือ ทําใหบุคคลเกิด ความเดือดรอน เจ็บปวดทางกาย และทางใจ หวาดกลัว รูสึกขายหนาหรือสูญเสีย
ความรัก ความศรัทธาในตัวผูบริหารสถานศึกษา อาจทําใหมีผลงานที่เลวลง 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 ในกรณีที่ตองรักษาระเบียบวินัยอยางเครงครัด และกรณีที่มีการฝาฝน
กฎระเบียบอยางจงใจอันเปนความเสียหายตอองคการโดยสวนรวม ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงควรพิจารณา ไตรตรอง
ใหดีกอนที่จะใชอํานาจดานการบังคับหรือลงโทษ และตองใชตามความเหมาะสม มีเหตุผล และเห็นสมควรจริงๆ เทานั้น
เพื่อความสบายใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา และของผูรวมงาน ไมกอใหเกิดการบาดหมางใจกัน และ
สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข
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ถึงแมวาผลการศึกษาของการใชอํานาจในฐานตางๆ จะแสดงผลออกมาดังที่ไดสรุปและอภิปรายขางตนก็ตาม
แตก็ยังไมสามารถสรุปไดวาการใชอํานาจจากฐานอํานาจไหนดีที่สุด และจากการสรุปผลคาเฉลี่ยเลขคณิตของประชากร
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ที่ไดมานั้น รวมทั้งขอมูลจากคําถามปลายเปด ทําใหทราบวา ทุกฐานอํานาจ
มีความสําคัญตอการบริหารงานของผูบังคับบัญชาเปนอยางมาก และผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย ก็ใชฐานอํานาจแตละฐานอยูในระดับมาก
ถึงมากที่สุดเชนเดียวกัน นั่นแสดงใหเห็นวาผูบริหาสถานศึกษาเห็นความสําคัญของการใชอํานาจในการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ภายใตสภาพแวดลอมของสังคมที่แตกตางกัน ผูรวมงานที่แตกตางกัน วิถีชีวิตความเปนอยูที่แตกตางกัน
ประชากรสวนใหญไดรับการศึกษาสูงขึ้น วิถีการดํารงชีวิตเปลี่ยนแปลงไป องคกรตางๆ ก็ไดมีการยกระดับ ปรับระบบการ
ทํางานโดยเฉพาะระบบการสรรหาบุคลากรเขาทํางานไดเนนพื้นฐานการศึกษาที่สูงขึ้น ซึ่งสงผลถึงระบบการทํางาน การสั่ง
การ การมอบหมายงานของผูบริหารสถานศึกษาตอผูรวมงานที่มีความรูความสามารถมากขึ้น การใชอํานาจจึงตองมาจาก
หลายๆรูปแบบ เพื่อใหเหมาะสมกับองคประกอบตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน การใชอํานาจหนาที่ของผูบริหาร
สถานศึกษาจึงควรเปนไปในรูปในลักษณะของผูมีมนุษยสัมพันธ ใชวิธีแนะนํา สรางแรงจูงใจ ชักจูง กระตุนผูรวมงานให
ปฏิบัติงานหรือยินยอมปฏิบัติงาน โดยการยอมรับปฏิบัติดวยความเต็มใจ มากกวาที่จะใชวิธีบังคับกันโยตรง หากแตอาจ
เปนการบังคับแบบมีศิลปะ เปนการบังคับโดยไมกอใหเกิดความบาดหมางภายในองคกร พยายามใชความรูความสามารถ
ความเปนผูบริหารสถานศึกษานําผูรวมงานในการทํางานใหกับองคการดวยความพึงพอใจและมีความสุขกับการทํางาน
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวาผูบริหารสถานศึกษากับการใชอํานาจเปนสิ่งคูกันในการบริหารงาน ผูบริหารสถานศึกษาตอง
ตระหนักถึงการใชฐานอํานาจทุกขอ และทบทวนบทบาทหนาที่ในการใชอํานาจของตนใหมากยิ่งขึ้นกวาเดิมหลายเทา ตอง
ศึกษา ตรึกตรอง รวมถึงการไตรตรองการใชอํานาจในแตละดานอยางรอบคอบและรอบดาน เพื่อใหเหมาะสมกับ บุคคล
ถูกกาลเทศะ ถูกกับสถานการณ และบริบทตางๆ กอนการใชอํานาจนั้น ผูบริหารสถานศึกษาตองมองใหลึกถึง ขอดี
ขอเสีย ผลบวก ผลลบ หรือที่เรียกวาอํานาจเหมือนดาบสองคม ซึ่งอาจจะนําพาความสุขสงบหรือความทุกขมาให หรือที่
เรียกวามีทั้งคุณและมีทั้งโทษ ดังนั้นผูที่เปนผูบริหารสถานศึกษาจึงควรจะใหความสําคัญในฐานอํานาจทั้ง 5 ฐาน อันไดแก
ฐานอํานาจจากการใหรางวัล, ฐานอํานาจการบังคับหรือลงโทษ, ฐานอํานาจทางกฎหมาย, ฐานอํานาจจากการอางอิง
และฐานอํานาจที่เกิดจากการเปนผูเชี่ยวชาญ Iรวมไปถึงการศึกษาฐานอํานาจทั้งหมดใหดีและนํามาปฏิบัติใหถูกตองเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนตอองคกร หนวยงาน และงานที่ปฏิบัตินั้นๆ ใหสามารถดําเนินไปไดดวยดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สูงสุด
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษา เรื่อง การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการที่จะนําไปใช
ดังนี้
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
1. ควรพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมดวยความเปนธรรม เสมอภาค
ไมเลือกที่รัก หรือแบงพรรคแบงพวก
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2. ควรอธิบายกฎเกณฑของการใหรางวัล ที่ชัดเจน และเปนมาตรฐาน สามารถเปดเผยผลการประเมินตอ
ผูรวมงานได
3. ควรยกยองและชมเชยผูรวมงานดวยความจริงใจ ทั้งตอหนาและลับหลัง
4. ผูบริหารสถานศึกษาควรวางใจเปนกลางและมีความมั่นคงทางจิตใจ ไมมีอคติ และเชื่อคนงาย
5. การลงโทษ ควรใชเหตุผลกับผูรวมงานเพื่อลดความรูสึกตอตาน และ เปนปฏิปกษตอกัน
6. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทลงโทษที่แนนอน เปนธรรม
7. การใชอํานาจการบังคับหรือลงโทษ ควรกระทําตามความเหมาะสมกับผูรวมงานเพื่อไมใหเกิดความ
กระทบกระเทือนใจ
8. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความมั่นคงทางอารมณ รูจักระงับความโกรธ ไมแสดงอารมณฉุนเฉียวออกมาจน
ผูรวมงาน รูสึกกดดัน และอึดอัด
9. ควรใชวิธีปองปราม มากกวาวิธีการลงโทษ หากจําเปนตองมีการลงโทษ ควรใชบทลงโทษขั้นต่ําที่สุด
10. ควรเปดโอกาสใหผูที่กระทําผิดไดมีการแกไขปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง กอนลงโทษ และควรลงโทษให
เหมาะสมกับปญหาที่เกิดขึ้น ไมใชเกิดจากอคติสวนตัว (12)
11. ผูบริหารสถานศึกษาควรใชขอกฎหมาย ระเบียบ และวินัยของขาราชการ อยางถูกตอง เหมาะสม เกิดความ
เปนธรรมกับทุกฝาย
12. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีแนวทางในการ เตือนผูรวมงานใหปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัยของ
ขาราชการ อยางเครงครัดอยูเสมอๆ เพื่อไมกอใหเกิดการทําความผิดของผูรวมงาน
13.
ผูบริหารสถานศึกษาควรวางตัวใหเหมาะสม ถูกตองตามโอกาส เวลา และสถานที่ ทําใหผูรวมงาน
ไมประทับใจและศรัทธาในบุคลิกของผูบริหารสถานศึกษา
14. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางานอยูเสมอ
15. ผูบริหารสถานศึกษาควรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใหแกผูรวมงาน
16. ผูบริหารสถานศึกษาควรแสดงออกดวยการสนับสนุน และใหความชวยเหลือ ทุกฝายอยางเทาเทียมกัน
17. ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาความรูความสามารถของตนเองอยางสม่ําเสมอรอบดาน
18. ผูบริหารสถานศึกษาควรถายทอดความรูในการทํางานใหกับผูรวมงานโดย ไมปดบัง
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรเปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการเก็บขอมูล ควรใชวิธีการสัมภาษณ หรือสังเกต เพื่อใหไดขอมูล
ที่นาเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบการใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาจากองคกรอื่น หรือทองถิ่นอื่นเพื่อให
เกิดการพัฒนาสถานศึกษาภายใตบริบทที่ใกลเคียงกัน
3. ควรมีการศึกษาเรื่องความสัมพันธเกี่ยวกับการใชอํานาจในการบริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
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กิตติกรรมประกาศ
การคนควาแบบอิสระในฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาเปนอยางดีจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ธิดาวัลย อุนกอง รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, นายสะอาด สุวรรณทา ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานดอนมหาวันวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ และ นางสาวศิริเดียว วงศา ตําแหนงครูวิทยฐานะ ชํานาญการ
พิเศษ โรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ซึ้งเปนผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจแกไขเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง ไดใหคําปรึกษา แนะนําตรวจสอบปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี อยูศิริ เปน
ประธานกรรมการที่ปรึกษา ไดใหคําปรึกษาตั้งแตเริ่มการศึกษาคนควาจนเสร็จสมบูรณ ดวยดีตลอดมา จึงขอขอบพระคุณ
เปนอยางสูงมา ณ ที่นี้ดวย
ขอขอบคุณคณะผูบริหารสถานศึกษา และคณะครูผูสอน ในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย-พะเยา กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย ในปการศึกษา 2557 จํานวน 11 โรงเรียน ทุกทานที่ได
กรุณาใหขอมูลและตอบแบบสอบถามการศึกษาคนควาครั้งนี้ ขอขอบคุณ สมาชิกทุกคนในครอบครัว ตลอดจนบรรดา
เพื่อนๆ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยารุนที่ 3 ที่มีสวนชวยเหลือใหกําลังใจ และสนับสนุน
การทํางานในทุกๆ ดานมาโดยตลอด ทําใหการทํางานสําเร็จลุลวง ไปไดดวยดี คุณคาและประโยชนจากการคนควาแบบ
อิสระ ครั้งนี้ ผูศึกษาขอมอบเปนสิ่งตอบแทนพระคุณทุกทานที่มีสวนสนับสนุนและใหกําลังใจตลอดมา
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การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ในอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูรับผิดชอบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึก ษาของโรงเรีย นในเขตอําเภอแมฟาหลวง สั ง กัด สํา นักงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึกษา
เชี ย งราย เขต 3 ป ก ารศึ ก ษา 2557 ใน 31 โรงเรี ย น จํ า นวน 62 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เป น
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับและคําถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยใช คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา
1.การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้
ดานการเตรียมการประกันคุณภาพภายในดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) และดาน
การรายงานการประกันคุณภาพภายในตามลําดับ
2.แนวทางพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3พบวา ดานการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน คือ การให
ความรูแกบุคลากรในเรื่องการประกันคุณภาพภายในอยางสม่ําเสมอดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยใชวงจร
คุ ณ ภาพ (PDCA)คื อ การจั ด ทํ า ธรรมนู ญ โรงเรี ย น/ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา (P)การนิ เ ทศ ติ ด ตามผล การ
ดําเนินงานเปนระยะๆ เพื่อพิจารณาวาเปนไปในทิศทางที่จะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว(D)การจัดทําเครื่องมือประเมินผล
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
2
School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author :
2
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โดยมีสวนรวมของคณะครูในโรงเรียน(C)และการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ (A) ดานการรายงานการประกันคุณภาพ
ภายใน คือ การนําผลสรุปรายงานคุณภาพการศึกษาไปใชเปนขอมูลปอนกลับ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
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
ปจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองบริหารจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพโดยมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญที่จะเสริมและผลักดันใหกระบวนการทํางานในทุกระดับและบุคลากรที่เกี่ยวของ
ดําเนินไปอยางสอดรับกันอยางเปนระบบมุงหนาไปในทิศทางที่ไดรวมกันกําหนดไวเพื่อบรรลุเปาหมายของการปฏิรูป
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพโดยหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา
และสถานศึกษาจะตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 47 ระบุไววาใหมีระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด ว ยระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในและระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายนอกให ห น ว ยงานต น สั ง กั ด และ
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่จะตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําป(SAR: Self-Assessment
Report) เสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 48
กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา(2557:22) ระบุไวในหมวดที่ 2 สวน
ที่ 1 ขอ 14 ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยดําเนินการดังตอไปนี้ (1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(3) จัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ(4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา(5) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา6) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(7) จัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน(8) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง รวมทั้งใหเปดเผยผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549:119 ) กําหนดไวใน
มาตรฐานที่ 12 ใหสถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบครบ
วงจร ในตัวบงชี้ที่ 12.3 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเนื่องตามความดังกลาว
สถานศึกษาจึงมีหนาที่จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในโดยการสํารวจสภาพของสถานศึกษา ทั้งสภาพการทั่วไป และ
สภาพการเฉพาะ วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic
Planning) กําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงคและกลยุทธที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หนวยงานตนสังกัดและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่ใหการสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล และวางแนวทางในการประกันคุณภาพภายในให
เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3(แผนปฏิบัติการประจําป,2533:14) กําหนดบทบาท
อํานาจ หนาที่ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
มาตรา 34 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
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โดย จั ด ทํ า นโยบาย แผนพั ฒ นา และมาตรฐานการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ นโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น ประสาน สงเสริม
สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และภายในเขตพื้นที่การศึกษา
ดังที่กลาวมาขางตนผูศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3เพื่อ
นําผลการศึกษาที่ไดเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารการศึกษาในโรงเรียนและเปนแนวทางพัฒนาใหกับ
โรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชียงราย เขต 3 ใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1.เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชียงราย เขต 3
2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชียงราย เขต 3

1720

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การศึกษาคนควาครั้งนี้ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาสภาพและแนวทางพัฒนาการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 และแนวทางการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอกของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ผูบริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติดาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวงสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนก
ดังนี้
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. ตําแหนง
5 ประสบการณทํางาน

การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในเขตอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 และแนวทางการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพรอมรับการ
ประเมินภายนอกของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย
1. ดานการเตรียมการประกันคุณภาพภายใน
2. ด า นการดํา เนิ น การประกั น คุ ณภาพภายใน โดยใช
วงจรคุณภาพ (PDCA)
3. ดานการรายงานการประกันคุณภาพภายใน

กระบวนการวงจรคุณภาพ(PDCA ) ดังนี้
1.วางแผนการปฏิบัติงาน(Plan)
2.ดําเนินการตามแผน(Do)
3. ตรวจสอบประเมิน(Check)
4.นํ า ผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง งาน
(Action)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ประเภทบุคลากรประสบการ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
ปจจัยจูงใจ
1. ดานความรับผิดชอบ
2. ดานความสําเร็จในการทํางาน
3. ดานการไดรบั การยอมรับนับถือ
4. ดานความกาวหนาในตําแหนง
ปจจัยค้ําจุน
1. ดานนโยบายและการบริหาร
2. ดานการปกครองบังคับบัญชา
3. ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา
4. ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน
วิธีการวิจัย

การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ประชากร
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
5. สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูปฏิบัติดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในเขตอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ที่
ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2557 จํานวน 31 โรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 31 คน และครู
ผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 31 คน รวม 62 คน

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1.ลักษณะเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
1.1 เครื่องมือที่ใชแบบสอบถาม แบงยอยออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนงและประสบการณทํางาน
ตอนที่ 2 การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอกของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ คือ 1. ดานการเตรียมการ
ประกันคุณภาพภายใน 2. ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) 3. ดานการรายงานการ
ประกันคุณภาพภายใน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale ) ตามวิธีของลิเคิรต
(Likert Method) มีเกณฑการใหคาคะแนนของความคิดเห็น ดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับนอย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด

2. การสรางเครื่องมือ
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
2.1 ศึกษาวัตถุประสงคในการศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน
อําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการ
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ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3
2.2
ศึกษาคนควาแนวคิด จากเอกสารและรายงานการวิจัยที่เ กี่ยวของพรอมทั้ง ศึกษาวิธีสราง
แบบสอบถาม โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.3 กําหนดกรอบแนวคิดการดําเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนภายใต
ขอบเขตที่ครอบคลุมในเรื่องที่ทําการศึกษา
2.4 นิยามคําศัพทเฉพาะการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน เปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม
2.5 สรางแบบสอบถามสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในเขตอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่จะ
เก็บขอมูล
2.6 นําแบบสอบถามฉบับรางเสนออาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองเชิงเนื้อหา รับขอเสนอแนะและดําเนินการปรับปรุงแกไข
2.7 นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง รับขอเสนอแนะและ
ดําเนินการปรับปรุง โดยการหาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) โดยคา IOC
อยูระหวาง 0.67 ขึ้นไป
โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้
เมื่อ

IOC = ∑ R
N

IOC คือ
ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบทดสอบ
ΣR คือ
ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
N คือ
จํานวนผูเชี่ยวชาญ
2.8 นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลวมาปรับปรุงแกไขอีกครั้งตามคําเสนอแนะแลวนํามาพิมพ
ฉบับบสมบูรณสําหรับไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในเขตอําเภอเชียงแสน จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .958
โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้

∑s
s
s

α

=

n 1n-1

2

t

2

t
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2
i

เมื่อ

α
n

แทน คาสัมประสิทธิ์แอลฟา
แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด
2
∑ si แทน ผลรวมคาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ
แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแตละคน
2
s
t
2.9 นําผลการทดลองใชแบบสอบถาม (Try Out) ไปปรับปรุงแกไข เรียบรอยแลว เสนออาจารยที่ปรึกษา
การคนควาดวยตนเองไดพิจารณาและใหความเห็นชอบ เพื่อตรวจสอบความเรียบรอยและความถูกตอง
2.10 จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับคือ ผูบริหารสถานศึกษาและครู
ผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1.ผูศึกษาขอหนังสือจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน
31 โรงเรียน เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล และขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
2.นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชสอบถามผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และ
ผูวิจัยไดสงเก็บแบบสอบถาม จํานวน 62 ชุด ไดกลับคืนมาอยางครบถวน 62 ชุด คิดเปนรอยละ 100 และไดนําคําตอบมา
วิเคราะห
3. นําขอมูลที่เก็บไดมาวิเคราะหและนําเสนอผลงาน

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชียงราย เขต 3 ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูล คือ
ตอนที่ 1 ขอมูล เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเ คราะหขอมูล โดยใชความถี่แ ละรอยละและ
บรรยายแบบความเรียงประกอบตาราง
ตอนที่ 2 ขอมูลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน 3 ดาน คือ 1. ดานการ
เตรียมการประกันคุณภาพภายใน 2. ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) 3. ดานการ
รายงานการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยการหาคาเฉลี่ย ( µ ) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) และนําเสนอขอมูลแบบบรรยายความเรียงประกอบตารางที่ไดกําหนดคาคะแนนและการแปล
ความหมาย
1725

2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ตอนที่ 3 แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด โดยใชการแจก
แจงความถี่
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชียงราย เขต 3
1.1 รอยละ (Percentage) โดยใชสูตร P (บุญชม ศรีสะอาด. 2545:104)
p =

เมื่อ

P
f
N

f
× 100
N

แทน
แทน
แทน

คารอยละ
ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนคารอยละ
จํานวนความถี่ทั้งหมด

1.2 คาเฉลี่ย ( µ ) โดยใชสูตร (บุญชม ศรีสะอาด.2545:105)

µ =
เมื่อ

∑X

∑x
n

แทน
แทน
แทน

N

µ

ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
จํานวนของขอมูลทั้งหมด
คาเฉลี่ย

1.3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ )
σ=

Σf (X - µ) 2
N
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เมื่อ

σ
X

µ

f
N

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จุดกึ่งกลางชั้น
คาเฉลี่ยของขอมูล
ความถี่ของขอมูลแตละชั้น
จํานวนขอมูลทั้งหมด

2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2.1. รอยละ (Percentage) โดยใชสูตร P (บุญชม ศรีสะอาด. 2545:104)
p =

เมื่อ

P
f
N

f
× 100
N

แทน
แทน
แทน

คารอยละ
ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนคารอยละ
จํานวนความถี่ทั้งหมด

เกณฑการแปลความหมาย
การกําหนดคาคะแนนและการแปลความหมายตาม บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว(2535, หนา 23 – 24) คือ
4.51 - 5.00 หมายถึง มีการปฎิบัติในระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง มีการปฎิบัติในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีการปฎิบัติในในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีการปฎิบัติในระดับนอย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีการปฎิบัติในระดับนอยที่สุด

สรุปผลและอธิปรายผล
1. ดานการเตรียมการประกันคุณภาพภายในมีภาพรวมการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงรายการจากมากไป
หานอย คือ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรูและทักษะเรื่องการประกันคุณภาพภายใน และมีการกําหนด
บทบาทหนาที่ การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางชัดเจนอยูในระดับมากที่สุดรองลงมามีการใหความรูแกบุคลากรในเรื่องการ
ประกันคุณภาพภายในอยางสม่ําเสมอ และมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายในมีการสรางความ
เขาใจใหแกกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชน เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน มีการจัดประชุมชี้แจงแก
บุคลากร เรื่องการประกันคุณภาพภายในและหนวยงานมีการมอบหมายงานตามความสามารถของบุคลากร มีการจัดหา
สิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก เอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ เพื่อการประกันคุณภาพภายในและผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวม
และรับบทบาทสําคัญในกิจกรรมตางๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการสํารวจขอมูลพื้นฐานของบุคลากรใน
สถานศึกษา มีการจัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามลําดับ
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แนวทางพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3ดานการเตรียมการประกันคุณภาพภายในไดขอสรุปดังนี้การให
ความรูแกบุคลากรในเรื่องการประกันคุณภาพภายในอยางสม่ําเสมอ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรูและ
ทักษะเรื่อง การประกันคุณภาพภายในการกําหนดบทบาทหนาที่ การปฏิบัติงานของบุคลากรอยางชัดเจนการมอบหมาย
งานตามความสามารถของบุคลากรผูปกครอง ชุมชน และมีสวนรวมและรับบทบาทสําคัญในกิจกรรมตางๆ
2. สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) สรุป
ไดดังนี้ภาพรวมอยูในระดับมาก รายดานพบวา การวางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (P) มีการปฏิบัติมาก
ที่สุด รองลงมาการดําเนินการตามแผนการประกันคุณภาพภายใน (D)การตรวจสอบการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
(C)และการนําผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุง (A)
2.1 การวางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (P)ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงรายการจากมาก
ไปหานอย คือ มีการกําหนดวิสัยทัศนที่สามารถปฏิบัติมากที่สุด รองลงมามีการกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน มีการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน/ แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษามีการกําหนดกลยุทธ แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน มีการวิเคราะห จุดเดน จุดดอย และ
ความตองการของชุมชนมีแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับธรรมนูญโรงเรียน/แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) การ
วางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (P) ไดขอสรุปดังนี้ การจัดทําธรรมนูญโรงเรียน/ แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา การกําหนดกลยุทธ แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
และการกําหนดวิสัยทัศนที่
สามารถปฏิบัติได
2.2 การดําเนินการตามแผนการประกันคุณภาพภายใน (D)มีภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงรายการจาก
มากไปหาน อ ย คื อ มี ก ารนิเ ทศ ติด ตามผล การดํา เนิน งานเปน ระยะๆ เพื่ อพิ จารณาวา เป นไปในทิศ ทางที่จ ะนํ าไปสู
เปาหมายที่กําหนดไวมากที่สุด รองลงมา การจัดทําแผนปฏิบัติการโดยใชกระบวนการ มีสวนรวมของผูเกี่ยวของ มีการ
จัดลําดับความสําคัญของปญหาเพื่อวางแผนแกไข ปรับปรุงการดําเนินการประกันคุณภาพภายในมีการจัดแหลงเรียนรู สื่อ
เทคโนโลยีที่เอื้อตอการเรียนรูมีการเปดโอกาสใหนักเรียน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดความตองการ และ
มีการจัดทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวงสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) การ
ดําเนินการตามแผนการประกันคุณภาพภายใน (D)ไดขอสรุปดังนี้การนิเทศ ติดตามผล การดําเนินงานเปนระยะๆ เพื่อ
พิจารณาวาเปนไปในทิศทางที่จะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไวการจัดแหลงเรียนรู สื่อ เทคโนโลยีที่เอื้อตอการเรียนรูการ
จัดทําแผนปฏิบัติการโดยใชกระบวนการ มีสวนรวมของผูเกี่ยวของและการจัดทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
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2.3 การตรวจสอบการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (C) โดยเรียงรายการจากมากไปหานอย คือ มีการ
กําหนดกรอบการประเมินสอดคลองกับเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพมากที่สุด
รองลงมามีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในมีการสงเสรมสนับสนุนใหบุคลากรทํางานเปนทีม
มีการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบมีการเก็บขอมูลดวยเครื่องมือที่เชื่อถือไดมีการจัดทําเครื่องมือประเมินผล โดยมีสวน
รวมของคณะครูในโรงเรียน
แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวงสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA)การ
ตรวจสอบการดําเนินการการประกันคุณภาพภายใน (C)ไดขอสรุปดังนี้การจัดทําเครื่องมือประเมินผล โดยมีสวนรวมของ
คณะครูในโรงเรียน การเก็บขอมูลดวยเครื่องมือที่เชื่อถือไดการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ
และการแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน
2.4 ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) การนําผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในมาปรับปรุง (A) มีภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงรายการจากมากไปหานอย คือ มีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่องรองลงมา มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานและมีการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ
แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวงสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA)การ
นําผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุง (A)ไดขอสรุปดังนี้การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศการปรับปรุง
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและการวางแผนพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
3. ดานการรายงานการประกันคุณภาพภายในมีภาพรวมอยูในระดับมาก รายการจากมากไปหานอย คือ มีการ
วิ เ คราะห สั ง เคราะห ข อ มู ล จํ า แนกตามมาตรฐานการศึ ก ษาและตั ว บ ง ชี้ ร องลงมามี ก ารเสนอรายงานประจํ า ป ต อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียนและชุมชนการเสนอรายงานประจําปตอหนวยงานตนสังกัด และเปดเผยตอ
สาธารณชนมีการรวบรวมผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้และมีการนําผลสรุปรายงาน
คุณภาพการศึกษาไปใชเปนขอมูลปอนกลับ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมี
การติดตามความคิดเห็น ความพึงพอใจของผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่มีตอรายงานคุณภาพการศึกษามี
การรวบรวมผลงานของนักเรียนเพื่อใหเห็นพัฒนาการและความ สามารถของผูเรียนมีการจัดทําแผนการรายงานคุณภาพ
การศึกษาและมีการรวบรวมขอมูล และวิเคราะห จุดเดน จุดดอยของโรงเรียน
แนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวงสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3ดานการรายงานการประกันคุณภาพภายในไดขอสรุปดังนี้การนําผลสรุป
รายงานคุณภาพการศึกษาไปใชเปนขอมูลปอนกลับ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการประกันคุ ณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน การรวบรวมขอมูล และวิเคราะห จุดเดน จุดดอยของโรงเรียนการเสนอรายงานประจําปตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียนและชุมชนและการจัดทําแผนการรายงานคุณภาพการศึกษา
จากการศึกษาสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวงสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3สรุปผลการศึกษาทั้ง 3 ดาน ดังนี้ มีภาพรวมอยูในระดับมาก คือ
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ดานการเตรียมการประกันคุณภาพภายในรองลงมาดานการดําเนิน การประกัน คุณภาพภายในโดยใชว งจรคุณภาพ
(PDCA)ดานการรายงานการประกันคุณภาพภายใน

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทําใหทราบถึง สภาพและแนวทางพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยมี
ประเด็นนาสนใจที่จะนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ด า นการเตรี ย มการประกั น คุ ณ ภาพภายในมี ภ าพรวมการปฏิ บั ติ อ ยู ใ นระดั บ มาก คื อ มี ก ารประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรูและทักษะเรื่องการประกันคุณภาพภายใน และมีการกําหนดบทบาทหนาที่ การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอยางชัดเจน มีการใหความรูแกบุคลากรในเรื่องการประกันคุณภาพภายในอยางสม่ําเสมอ และมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน และมีแนวทางการพัฒนา คือ การใหความรูแกบุคลากรในเรื่องการ
ประกันคุณภาพภายในอยางสม่ําเสมอ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรูและทักษะเรื่องการประกันคุณภาพ
ภายใน ซึ่งสอดคลองกับสยามสุมงาม ( 2541 : บทคัดยอ ) ไดศึกษากระบวนการดําเนินงานปญหาและแนวทางการ
แกปญหาการประกันคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนนํารองสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานีพบวา
กระบวนการดํา เนิ นงานประกัน คุณ ภาพการศึ กษาของสํา นักงานการประถมศึกษาจั ง หวัด อุทั ยธานีเ ริ่ม ดํา เนิ นการป
การศึกษา 2541 ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปโดยขานรับนโยบาย 4 ประกัน จากการศึกษาพบแนวทางการแกปญหาของ
จังหวัดดานการถายทอดความรูและการมีสวนรวมของชุมชนหนวยศึกษานิเทศกของจังหวัดไดดําเนินการนิเทศดวยการให
คําแนะนําดานวิชาการกระตุนเตือนการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนใหเรงรีบดําเนินการตามนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาดวยการผนวกเขากับการประชุมผูบริหารประจําเดือนและการใหความชวยเหลือเปนรายกรณีดานการ
ขาดงบประมาผูอํานวยการประถมศึกษาจังหวัดไดมีนโยบายใหดําเนินโครงการโดยใชงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิด
ประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งการแกปญหาดังกลาวยังไมปรากฏผลที่ชัดเจนเนื่องจากอยูระหวางกาดําเนินการ
2. ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) ภาพรวมอยูในระดับมาก คือ การ
วางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (P) มีการปฏิบัติมากที่สุด การดําเนินการตามแผนการประกันคุณภาพ
ภายใน (D)การตรวจสอบการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (C)และการนําผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในมา
ปรับปรุง (A)โดยมีการอภิปรายผลแตละรายการดังนี้
2.1 การวางแผนการดํา เนิ น การประกั นคุ ณภาพภายใน (P)มีร ายข อที่ นํา มาพิ จารณา คื อ มีก ารกํ าหนด
วิสัยทัศนที่สามารถปฏิบัติ มีการกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนและชุมชน มีการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน/ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการกําหนดกลยุทธ แนวทางการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน มีการวิเคราะห จุดเดน จุดดอย และความตองการของชุมชนมีแผนปฏิบัติการ
ประจําปที่ส อดคลองกับธรรมนูญโรงเรียน/แผนพัฒ นาคุณภาพสถานศึกษา และมีแนวทางการพัฒ นา คื อการจัด ทํา
ธรรมนูญโรงเรียน/ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การกําหนดกลยุทธ แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายใน และการกําหนดวิสัยทัศนที่สามารถปฏิบัติไดซึ่งสอดคลอง ชาติชายพิมพิไสย ( 2543 : บทคัดยอ ) ที่ไดศึกษาการ
ดํ า เนิ นงานการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาของโรงเรี ยนสั ง กั ด สํ านั กงานการประถมศึก ษาจัง หวั ด กาฬสิน ธุพ บว าการ
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ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับดีมากโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งดานการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานการวางแผนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและดานการกระตุนสงเสริม
ใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานตามธรรมนูญโรงเรียนสวนปญหาการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพการศึกษามีอยูใน
ระดับนอยปญหาที่สําคัญคือดานการประเมินคุณภาพการศึกษาขอเสนอแนะที่ควรพิจารณาไดแกการปฏิบัติงานภายใน
โรงเรียนควรดําเนินการตามที่กําหนดไวในธรรมนูญโรงเรียนการกํากับติดตามควรปฏิบัติอยางจริงจังและการพัฒนา
ครูผูสอนควรดําเนินการอยางตอเนื่องและเหมาะสม
2.2 การดําเนินการตามแผนการประกันคุณภาพภายใน (D)มีรายขอที่นํามาพิจารณา คือ มีการนิเทศ ติดตาม
ผล การดําเนินงานเปนระยะๆ เพื่อพิจารณาวาเปนไปในทิศทางที่จะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว มีแนวทางการพัฒนา คือ
การนิเทศ ติดตามผล การดําเนินงานเปนระยะๆ เพื่อพิจารณาวาเปนไปในทิศทางที่จะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไวการจัด
แหลงเรียนรู สื่อ เทคโนโลยีที่เอื้อตอการเรียนรูการจัดทําแผนปฏิบัติการโดยใชกระบวนการ มีสวนรวมของผูเกี่ยวของและ
การจัดทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสอดคลองกับ สยามสุมงาม ( 2541 :
บทคัดยอ ) ไดศึกษากระบวนการดําเนินงานปญหาและแนวทางการแกปญหาการประกันคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษา
โรงเรียนนํารองสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานีพบวาการนิเทศกํากับติดตามการถายทอดยังไมเปนระบบและ
ยังพบวาทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรทางการศึกษาบางคนยังมิไดมีการเปลี่ยนแปลงขาดความรูความตระหนักใน
เรื่ อ งของการมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนพร อ มทั้ ง งบประมาณมิ ไ ด มี ก ารจั ด สรรให ส อดคล อ งกั บ โครงการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา
2.3 การตรวจสอบการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (C) โดยมีรายขอที่นํามาพิจารณา คือ มีการกําหนด
กรอบการประเมิ น สอดคล อ งกั บ เป า หมายและมาตรฐานการศึ ก ษาที่ กํ า หนดไว ใ นแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพมี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายในมีการสงเสรมสนับสนุนใหบุคลากรทํางานเปนทีมมีการวิเคราะหขอมูล
อยางเปนระบบมีการเก็บขอมูลดวยเครื่องมือที่เชื่อถือไดมีการจัดทําเครื่องมือประเมินผล โดยมีสวนรวมของคณะครูใน
โรงเรียนมีแนวทางพัฒนา คือ การจัดทําเครื่องมือประเมินผล โดยมีสวนรวมของคณะครูในโรงเรียน การเก็บขอมูลดวย
เครื่องมือที่เชื่อถือไดการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน
สอดคลองกับชาติชายพิมพิไสย( 2543 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุกลาววาการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนควรดําเนินการตามที่กําหนดไวใน
ธรรมนูญโรงเรียนการกํากับติดตามควรปฏิบัติอยางจริงจังและการพัฒนาครูผูสอนควรดําเนินการอยางตอเนื่องและ
เหมาะสม
2.4 ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) การนําผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในมาปรับปรุง (A) มีรายขอที่นาสนใจ คือ มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องมีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและมีการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ
และมีแนวทางพัฒนา คือการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและการวางแผน
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับชาติชาย พิมพิไสย ( 2543 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุพบวาการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับดีมากโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการวางแผนพัฒนา
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คุณภาพการศึกษาดานการวางแผนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและดานการกระตุนสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียน
ปฏิบัติงานตามธรรมนูญโรงเรียนสวนปญหาการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพการศึกษามีอยูในระดับนอยปญหาที่สําคัญ
คือดานการประเมินคุณภาพการศึกษาขอเสนอแนะที่ควรพิจารณาไดแกการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนควรดําเนินการ
ตามที่กําหนดไวในธรรมนูญโรงเรียนการกํากับติดตามควรปฏิบัติอยางจริงจังและการพัฒนาครูผูสอนควรดําเนินการอยาง
ตอเนื่องและเหมาะสม
3.ดานการรายงานการประกันคุณภาพภายในมีรายขอที่นาสนใจ คือ มีการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล จําแนก
ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้มีการเสนอรายงานประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียนและ
ชุมชนการเสนอรายงานประจําปตอหนวยงานตนสังกัด และเปดเผยตอสาธารณชนมีการรวบรวมผลการดําเนินงานตาม
เกณฑม าตรฐานการศึกษาและตัว บงชี้และมีการนําผลสรุปรายงานคุณภาพการศึกษาไปใชเ ปนขอมูล ปอนกลับ เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยมีแนวทางพัฒนาคือการนําผลสรุปรายงาน
คุณภาพการศึกษาไปใชเปนขอมูลปอนกลับ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนาซึ่ง
สอดคลองกับกัญญาปุโรทกานนท ( 2544 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึ กษาระดับ มัธยมศึกษาพบวาระบบสารสนเทศที่พั ฒ นาขึ้ น มีค วามสอดคลองกับมาตรฐานการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาอยูในระดับมากและผูใชระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจตอระบบการนําเขา
ขอมูลกระบวนการทํางานและผลลัพธหรือรายงานของระบบอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา ไดนําขอมูลพื้นฐานเพื่อไปวางแผนและนําผลการวิจัยไปพัฒนาการ
ดําเนินการการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. นําผลการวิจัยในครั้งนี้ ดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA) ไปปรับใชกับ
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามบริบทของสถานศึกษา
3. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูมีสวนเกี่ยวของนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนใน
อําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีศึกษาสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบจากโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง
และขนาดเล็กตามสัดสวน
2. ควรมีศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนแต
ละอําเภอ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 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
ธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน 1* และพงษกร หงษกราย 2
Teerasak Lappoppermpoon¹* and Pongsakron Hongkrai2
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของ
นักเรียนในโรงเรียนปาแดดวิทยาคม และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของนักเรียน ครู เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนในโรงเรียนปาแดดวิทยาคม
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ครู จํานวน 48 คน และกลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคม จํานวน
248 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นและหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช
วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.95 วิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป หาคาความถี่ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําผลที่ได
จากการวิเคราะหเปนความเรียง ซึ่งสรุปผลไดดังนี้
1. สภาพการดํา เนิ น งานป อ งกั น และแก ไ ขป ญหาการใช ส ารเสพติ ด ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นป า แดดวิ ท ยาคม
จังหวัดเชียงราย ทั้ง 5 ดาน โดยรวมอยูในระดับมาก
2. ขอเสนอแนะในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชส ารเสพติด ของนักเรียนโรงเรียน ปาแดด
วิทยาคม จังหวัดเชียงราย เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบดวย
2.1 ดานการปองกัน สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและจัดกิจกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรมใหมากขึ้น และสถานศึกษาควรจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเหมาะสมและขจัดพื้นที่เสี่ยงหรือ
มุมอับเพื่อใหผูเรียนปลอดยาเสพติด
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
2
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2.2 ดานการคนหา สถานศึกษาควรมีการสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยงเพื่อหาสารเสพติดใหถี่มากขึ้น
2.3 ดานการรักษา สถานศึกษาควรทําความเขาใจกับผูปกครองเพื่อใหนํานักเรียนที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
ไปบําบัดรักษาและฟนฟู และสถานศึกษาควรจัดฝกอบรมเพื่อใหมีผูบริการใหคําปรึกษาใหมากขึ้นและพัฒนาใหมีความรู
ความสามารถในการใหคําปรึกษามากขึ้น
2.4 ดานการเฝาระวัง สถานศึกษาควรทําความเขาใจกับเครือขายผูปกครองใหเห็นความสําคัญในการดูแล
และเอาใจใสนักเรียนใหมากขึ้น และสถานศึกษาควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการเฝาระวังปญหายาเสพติดมากขึ้นและจัด
ใหมีนักเรียนสายสืบชวยเหลือครู
2.5 ดานการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรเพิ่มความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
บูรณาการแบบมีสวนรวมกับภาคีเครือขาย โดยเฉพาะองคการปกครองสวนทองถิ่นใหมากขึ้น และคณะกรรมการควรมี
การประชุมสม่ําเสมอเพื่อกํากับและติดตามการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
ความสําคัญ สภาพการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด

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
หรือประชาชนทั่วไปทั้งที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงและไมมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตางก็เกิดความตระหนักถึงมหันตภัย
รายแรงที่กําลังคืบคลานใกลเขามายาเสพติดกําลังบั่นตอนเสถียรภาพของประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ชาติอันเปนผลใหประเทศตองสูญเสียปจจัยการผลิตในสวนที่เปนทรัพยากรบุคคลที่จะเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติใน
อนาคต รวมทั้งกอใหเกิดปญหาอาชญากรรมทําลายวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมและประเทศชาติสงผลกระทบตอการ
พัฒนาประเทศ พัฒนาคนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
สถานการณยาเสพติดและแนวโนมของปญหายาเสพติด จากรายงานสรุปสถานการณและขอมูลยาเสพติดของ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด.(สวนขอมูลเฝาระวังปญหายาเสพติด. ปปส. 2556) พบวาสถิติ
ผูเขาบําบัดรักษาในชวง 10 ปที่ผานมา 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
รับการบําบัดรักษายังคงเปนเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหวาง 15-24 ป มากที่สุด โดยสัดสวนอยูที่รอยละ 44.7-49.9 มี
แนวโนมลดลง กลุมอายุระหวาง 25-29 ป มีสัดสวนอยูที่รอยละ 18.0-21.4 และเมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมเด็กที่มีอายุนอย
กวา 15 ป พบวาสัดสวนอยูที่รอยละ 1.0-1.5 ถึงแมเปนสัดสวนที่ไมมากนักแตเปนกลุมที่นาหวง เนื่องจากเปนวัยที่ยังไม
รูจักการใชเหตุผลในการตัดสินใจที่ดี โดยพบการเขามาบําบัดในเกือบทุกจังหวัด และยาเสพติดที่เด็กกลุมนี้ใชคือยาบา
สัด สว นของการเขารับการบําบัด ในกลุม นักเรียนนักศึกษามีแนวโนม ลดลง จากรอละ 7.4 เปนรอยละ 6.8 โดยกลุม
นักเรียน/นักศึกษาที่เขารับการบําบัดรักษาจะมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมากที่สุด มีแนวโนมสัดสวน
เพิ่มขึ้น จากรอยละ 45.6 ในป 2552 เปนรอยละ 47.7 ในป 2557 ระดับประถมศึกษา มีแนวโนมสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ
14.0 ในป 2552 เปนรอยละ 19.9 ในป 2557 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแนวโนมสัดสวนลดลง จากรอยละ 18.0 ใน
ป 2552 เปนรอยละ 16.1 ในป 2557 สําหรับขอมูลยาเสพติดที่นักเรียน/นักศึกษาเขารับการบําบัดรักษามากที่สุด คือยาบา
รอยละ 75.5 รองลงมาคือกัญชา รอยละ 10.2 ไอซ รอยละ 3.4 และกระทอม รอยละ 2.8 (สํานักงาน ป.ป.ส. 2557) จาก
ขอมูลดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาไดแพรระบาดเขาไปในกลุมนักเรียนนักศึกษาที่เปนกลุมเยาวชน ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญ
ของชาติและนับวันจะเพิ่มมากขึ้น
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ในสวนของจังหวัดเชียงราย จากสภาพพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งเปนแหลงผลิตยาเสพติด
และสํานักงาน ป.ป.ส. กําหนดใหจังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดที่มีการแพรระบาด ยาเสพติดอยูในระดับรุนแรง สถานการณ
การแพรระบาดของยาเสพติด มีการขยายตัวเขาไปสูหมูบาน ชุมชน และสถานศึกษาตาง ๆ โดยเฉพาะการแพรระบาดของ
ยาบา ในกลุมวัยรุน นักเรียน นักศึกษา และกลุมผูใชแรงงาน ขอมูลสถานการณยาเสพติดและแนวโนมของปญยาเสพติด
(เพื่อประกอบจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2560) (สวนขอมูลเฝาระวังปญหา ยาเสพติด.
ปปส. 2556) โดยประมาณการในจังหวัดเชียงรายมีผูเสพทั้งสิ้นจํานวน 13,526 คน มีผูเสพที่สมัครใจเขารับการ
บําบัดรักษาและผานการบําบัดแลว จํานวน 5,541 คน ผูเสพที่เลิกเสพเอง โดยไมตองบําบัดรักษา จํานวน 3,037 คน
สําหรับผลการจับกุมคดียาเสพติด หวงเวลา 23 ตุลาคม 2554–15 มกราคม 2556 โดยจับกุมขาราชการเจาหนาที่รัฐ รวม
36 ราย จับกุมผูตองหา ขอหาจําหนาย จํานวน 741 คดี ผูตองหา จํานวน 1,005 คน เสนอเรื่องขอยึดทรัพยตาม พ.ร.บ.
มาตรการยึดทรัพย ฯ กับผูจําหนาย จํานวน 118 ราย อนุมัติแลวจํานวน 9รายอยูระหวางรอผล 21 ราย รวมมูลคา
ทรัพยสินที่ยึดประมาณ 365 ลานบาท และเสนอขอใช พ.ร.บ. ฟอกเงิน จํานวน 7 ราย มูลคาทรัพยสิน ประมาณ 24 ลาน
บาท จับกุมทําลายเครือขาย จํานวนมากกวา 36 เครือขาย ผูตองหา 153 คน โดยไดขยายเครือขายเพิ่มเติมไปยังพื้นที่
จังหวัดอื่น ทั้งภาคเหนือ 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 ยุทธศาสตรที่ 2 การปองกัน ยุทธศาสตรที่ 3 "การปราบปราม ยุทธศาสตรที่ 4 การดูแลผูติดยาเสพติด
ยุทธศาสตรที่ 5 มาตรการการตอสูผูคาโดยเฉียบขาด
สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) จากขอมูลสรุปรายงานสภาพการ
ใชสารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) (ขอมูล ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2557) จํานวนนักเรียนทั้งหมด 53,847 คน แยกเปนชาย 23,558 คน หญิง 30,289 คน จากการคัด
กรองนักเรียนพบวา มีกลุมที่เกี่ยวของกับยาเสพติดจํานวน 636 คน แยกเปนชาย 554 คน หญิง 82 คน กลุมที่สงสัยวาคา
จํานวน 30 คน สําหรับกลุมที่ยังใชยาเสพติดอยูแยกประเภทยาเสพติดออกเปน เหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล 311 คน บุหรี่
355 คน ยาบา 3 คน และกลุมที่ที่กําลังบําบัดประกอบดวยเหลา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล 10 ค บุหรี่ 27 คน และยาบา 4 คน
ในสวนของโรงเรียนปาแดดวิทยาคมซึ่งเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 โรงเรียนไดตระหนักถึงสภาพการแพรระบาดของสารเสพติดที่มีการ
ระบาดเขาสูโรงเรียนอยางรวดเร็ว ซึ่งโรงเรียนไดดําเนินการจึงทําการคัดกรองนักเรียนกลุม
เสี่ยงดานยาเสพติดโดยงานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดและโรคเอดส กลุมงานกิจการนักเรียนเปนระยะ
และล า สุ ด เมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2557 สํ า รวจพบว า มี นั ก เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งที่ จ ะใช ส ารเสพติ ด จํ า นวน 40 คน
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คิดเปนรอยละ 5.58 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งโรงเรียนไดดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของ
นักเรียน โดยจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่
โลก กิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลก กิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยงดานยาเสพติด กิจกรรมอบรมนักเรียน
แกนนําตอตานยาเสพติด นอกจากนี้โรงเรียนมีการดําเนินงานรวมกับศูนยพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอปาแดด
(ศพส.อ.ปาแดด) ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบดวย หัวหนาสวนราชการ เจาหนาที่โรงพยาล ผูนําทองถิ่น และผูนําชุมชน
ฉะนั้น การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษาเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ที่
ผูเกี่ยวของจะตองใหความสําคัญไมวาจะเปนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือนักเรียน จะตองมีความรู ความสามารถ
ทางดานการปองกัน การคนหา การรักษา การเฝาระวัง และการบริหารจัดการ เพื่อใหการดําเนินงานปองกันและแกไข
ป ญ หาสารเสพติ ด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บรรลุ ต ามนโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของรัฐบาลตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
1 เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของ นักเรียน ครู เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การศึกษาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียน เปนการศึกษาที่มีกรอบแนว
ที่คิดที่ศึกษาจากเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดประกอบดวย
1. นโยบายการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดของรัฐบาล
2. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดของรัฐบาล
3. นโยบายและแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษาขอกระทรวงศึกษาธิการ
4. ป ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งานป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาสารเสพติ ด ของสถานศึ ก ษาสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการสารเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียน
ปาแดดวิทยาคมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษานี้เปนการศึกษาสภาพการดําเนินปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียน
ปาแดดวิทยาคม และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของ นักเรียน ครู เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เปนการศึกษาที่ตองการทราบสภาพการ
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ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนและขอเสนอแนะเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ผูศึกษาใชวิธีการดําเนินการศึกษาดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนปการศึกษา 2557 จํานวน 296 คน แบงออกเปน 2 กลุม คือ
กลุมที่ศึกษาจากประชากร ไดแก ขาราชการครูและครูผูสอนโรงเรียนปาแดดวิทยาคม ปการศึกษา 2557
จํานวน 48 คน
กลุมที่ศึกษาจากตัวอยาง ไดแก นักเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2557 จํานวน 716 คน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเปด
ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970:608) และทําการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ไดขนาด
ตัวอยางจํานวน 248 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นเอง เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียน โดยแบงออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 สําหรับครู และชุดที่ 2 สําหรับ
นักเรียน ซึ่งแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด มี 3 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป จําแนกตามกลุม ของผูตอบแบบสอบถาม
เปนแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียน
จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานการปองกัน ดานการคนหา ดานการรักษา ดานการเฝาระวัง และดานการบริหารจัดการ
มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับ ตามวิธีการของ Likert Method
ตอนที่ 3 เป น แบบสอบถามสภาพป ญ หาและข อ เสนอแนะของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต อ การ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียน จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานการปองกัน ดานการคนหา
ดานการรักษา ดานการเฝาระวัง และดานการบริหารจัดการ มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด
3. ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
ในการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1 ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี และเอกสารงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการใช
สารเสพติดของนักเรียน เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาประกอบการสรางแบบสอบถาม
2 กําหนดกรอบโครงสรางของแบบสอบถามและรางขอความในแบบสอบถามในแตละดานใหครอบคลุม
และสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ
3 สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียน
ปาแดดวิทยาคม โดยลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสอบถามชนิดมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และ
แบบสอบถามลักษณะเปนขอคําถามปลายเปด (Open Ended Question) เกี่ยวกับความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
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4 นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข
5.นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความสอดคลองระหวางคําถามกับจุดประสงค (Index of Item-Objective
Congruence หรือ IOC)
6. นําคะแนนที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบสอบถามกับวัตถุประสงคของ
การศึกษา (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) โดยขอคําถามที่มีคามากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวาขอคําถาม
นั้นมีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถนําไปใชเปนแบบสอบถามได (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2544, หนา 273) ซึ่งไดคาดัชนีความ
สอดคลองอยูระหวาง 0.67-1.00
7. นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
8. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาไดพิจารณาตรวจสอบแกไขและให
ความเห็นชอบ
9. ปรับปรุง จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ทํา หนัง สื อ เพื่ อขออนุ ญาตเก็ บรวบรวมขอ มูล จากคณะศิล ปะศาสตร ภาควิ ชาการบริ ห ารการศึ กษา
มหาวิทยาลัยพะเยา (วิทยาเขตเชียงราย) เพื่อขอความรวมมือไปยังผูอํานวยการโรงเรียนปาแดดวิทยาคม ที่เปนตนสังกัด
ของผูศึกษา ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษา
2. ผูศึกษานําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง เพื่อตอบแบบสอบถาม โดยให
เวลาในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามกับกลุมประชากรและกลุมตัวอยางเปนเวลา 3 วัน
3. ผู ศึ ก ษานํ า แบบสอบถามที่ ไ ด ก ลั บ คื น มามาตรวจสภาพความสมบู ร ณ ความถู ก ต อ งในการตอบ
แบบสอบถาม แลวนําไปวิเคราะหขอมูลเพื่อไปเขียนผลการวิเคราะห สรุปผล อภิปรายตอไป
5. การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาไดนําผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย ขอมูลที่นํามาวิเคราะหไดจาก
แบบสอบถาม ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยประมาณคารอยละ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด
ของนักเรียน ประกอบดวย ดานการปองกัน ดานการคนหา ดานการรักษา ดานการเฝาระวัง และดานการบริหารจัดการ
โดยประมาณคาเฉลี่ยของประชากรที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ตอนที่ 3 แบบสอบถามสภาพปญหาและขอเสนอแนะตอการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใช
สารเสพติดของนักเรียน เปนแบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเนื้อหา แลวนําผลการวิเคราะหเปน
ความเรียง
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6. สถิติที่ใชในการศึกษา
ผูศึกษาใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย
1. คารอยละ
2. คาเฉลี่ยประชากร (Mean: µ)
3. คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (Standard Deviation: σ)
4. คาเฉลี่ยประชากร (Mean: X )
5. คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (Standard Deviation: S.D.)

ผลการศึกษา
การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคมตามความคิดเห็น
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
และแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคมทั้ง 5 ดาน การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
การใชสารเสพติดของนักเรียโรงเรียนปาแดดวิทยาคม ครูใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา ดานที่มีปญหามากที่สุด คือ
ดานการเฝาระวัง โดยระบุวา เครือขายผูปกครองละเลยและไมเอาใจใสนักเรียนเทาที่ควรปลอยใหเปนหนาที่ของโรงเรียน
(รอยละ 94.87) รองลงมา ดานการคนหา ระบุวา การสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยงเพื่อหาสารเสพติดขาดความ
ตอเนื่อง (รอยละ 71.79) และ ดานการรักษา ระบุวา ผูปกครองไมอยากใหนักเรียนไปบําบัดเพราะกลัวเสียประวัติ กับ ดาน
การบริหารจัดการ ระบุวา การรวมมือและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของบูรณาการแบบมีสวนรวมกับภาคีเครือขาย
โดยเฉพาะองคการปกครองสวนทองถิ่นยังนอยไป มีคารอยละเทากัน (รอยละ 64.10) ตามลําดับ สวนดานที่มีสภาพปญหา
นอยที่สุด คือ ดานการปองกัน ระบุวาวา สถานศึกษาจัดกิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและจัดกิจกรรมดาน
คุณธรรม จริยธรรมโดยเฉพาะการเขาคายธรรมะนอยไป (รอยละ 61.54)
สําหรับนักเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา ดานที่มีปญหามากที่สุด คือ ดานการเฝาระวัง โดยระบุวา
นักเรียนมีสวนรวมในการเฝาระวังปญหายาเสพติดยังนอยไป (รอยละ 88.79) รองลงมา ดานการปองกัน ระบุวา
สถานศึกษามีบริเวณกวางซึ่งทําใหยังมีพื้นที่เสี่ยงหรือมุมอับที่เอื้อตอการใชสารเสพติด (รอยละ 79.50) และ ดานการ
คนหา ระบุวา การสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยงเพื่อหาสารเสพติดนานๆครั้งทําใหไดขอมูลที่ไมเปนปจจุบันหรือไม
ถูกตอง (รอยละ 72.89) ตามลําดับ สวน ดานที่มีสภาพปญหานอยที่สุด คือ ดานการบริหารจัดการ ระบุวา
คณะกรรมการประชุมนอยไป (รอยละ 48.60)
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ขอเสนอแนะในการแกไขการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนปาแดด
วิทยาคม ครูใหขอเสนอแนะในการแกไขสภาพปญหา ดานการเฝาระวังมากที่สุด โดยระบุวาสถานศึกษาควรทําความเขาใจ
กับเครือขายผูปกครองใหเห็นความสําคัญในการดูแลและเอาใจใสนักเรียนใหมากขึ้น (รอยละ 79.92) รองลงมา ดานการ
คนหา ระบุวาสถานศึกษาควรมีการสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยงเพื่อหาสารเสพติดอยางสม่ําเสมอ (รอยละ 71.79)
และ ดานการรักษา ระบุวา สถานศึกษาควรทําความเขาใจกับผูปกครองเพื่อใหนํานักเรียนที่เกี่ยวของกับยาเสพติดไป
บําบัดรักษาและฟนฟู กับ ดานการบริหารจัดการ ระบุวา สถานศึกษาควรเพิ่มความรวมมือและประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของบูรณาการแบบมีสวนรวมกับภาคีเครือขาย โดยเฉพาะองคการปกครองสวนทองถิ่นใหมากขึ้น มีคารอยละ
เทากัน (รอยละ 64.10) สวน ดานที่มีขอเสนอแนะนอยที่สุด คือ ดานการปองกัน ระบุวา สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมอบรม
ใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและจัดกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหมากขึ้น (รอยละ 61.54) สวนนักเรียนให
ขอเสนอแนะในการแกไขสภาพปญหา ดานการเฝาระวังมากที่สุด โดยระบุวา สถานศึกษาควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการ
เฝาระวังปญหายาเสพติดมากขึ้นและจัดใหมีนักเรียนสายสืบชวยเหลือครู (รอยละ 81.30) รองลงมา ดานการปองกัน ระบุ
วา สถานศึกษาควรจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเหมาะสมและขจัดพื้นที่เสี่ยงหรือมุมอับเพื่อใหผูเรียนปลอดยาเสพ
ติด (รอยละ 76.60) และ ดานการคนหา ระบุวา สถานศึกษาควรสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยงเพื่อหาสารเสพติดให
ถี่มากขึ้น(รอยละ 63.55) สวนดานที่มีขอเสนอแนะนอยที่สุด คือ ดานการบริหารจัดการ ระบุวาคณะกรรมการควรมีการ
ประชุมสม่ําเสมอเพื่อกํากับและติดตามการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ (รอยละ 48.69

สรุปผลและอภิปรายผล
การศึกษาเรื่องการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียน
ปาแดดวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ผูศึกษามีขอคนพบที่สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. การดํ าเนิน งานปองกั น และแกไ ขปญหาการใชส ารเสพติด ของนั กเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคม จาก
การศึกษาครั้งนี้รวมทุกดาน พบวา สภาพการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหาการใชส ารเสพติด ของนักเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคม ไดดําเนินการตามนโยบายและแนว
ทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการปองกัน
และแกไขปญหาสารเสพติดของรัฐบาล ซึ่งโรงเรียนปฏิบัติตามยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดและโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด จึงสงผลใหผลการดําเนินงานจากการศึกษาครั้งนี้อยูในระดับดีมากทุกดาน ไมวาจะเปน
ดานการปองกัน ดานการคนหา ดานการรักษา ดานการเฝาระวัง และดานการบริหารจัดการ เมื่อพิจารณารายดานมี
ประเด็นที่นาสนใจดังนี้
2. ดานการปองกัน ผลการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคมดําเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาว สําหรับดาน
การปองกัน โรงเรียนไดดําเนินโครงการหองเรียนสีขาว จัดกิจกรรมอบรมใหความรูและสรางความตระหนัก เชน ครูพระ
ครูภูมิปญญาทองถิ่น กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี การบูรณาการเรียนการสอน กิจกรรมวันสําคัญตอตานยาเสพติด ไดแก
วันงดสูบบุหรี่โลก วันตอตานยาเสพติดโลก วันเขาพรรษา เปนตน กิจกรรมเชิงสรางสรรค ไดแก การแขงขันกีฬาตานยา
เสพติด ชุม นุมอาสาพัฒ นา ชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุมนาฏศิล ป กิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม ไดแก เขาคายธรรมะ
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กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและราชพิธี ไดแก กิจกรรมแหเทียนพรรษา กิจกรรมเวียนเทียน
กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมวันพอแหงชาติ กิจกรรมคนดีศรีปาแดด นอกจากนี้ โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรูใหผูเรียนปลอดยาเสพติด ไดแก Anti Drug Corner, Cleaning Day ขจัดมุมอับ ลานกีฬาตานยาเสพติด ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ วาที่ พันตรีสุรเดช รอดจินดา (2550 หนา 64-66) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารงานกิจการนักเรียนเกี่ยวกับ
ปญหาสารเสพติดในสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 ผลการศึกษา พบวา ดานการปองกัน อยู
ในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ดาบตํารวจจรูญ ศรีวิชัย (2552) ไดวิจัยเรื่อง การปองกันและการแกไข
ปญหาการติดยาเสพติดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ผลการศึกษาพบวา ดานการ
ปองกัน อยูในระดับมาก
ดานการคนหา ผลการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนมีการคัดกรองและสํารวจ
สภาพการใชสารเสพติด การจัดกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดแก การจัดครูที่ปรึกษาใหเหมาะสมกับจํานวน
นักเรียน การรูจักนักเรียนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การเยี่ยมบานนักเรียน การดูแลนักเรียนกลุมเสี่ยง การโฮมรูม
การประชุมผูปกครองนักเรียนในชั้นเรียน การสงตอนักเรียน กิจกรรมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยง
ดานการรักษา ผลการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมดานการ
รั ก ษา ได แ ก กิจ กรรมส ง ต อ ภายนอกเพื่ อ บํ า บัด รั ก ษานั ก เรี ย นที่ เ สพ กิ จ กรรมอบรมกลุ ม เสี่ ยง กิ จ กรรมปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรม กิจกรรมบําบัด กิจกรรมบริการใหคําปรึกษา ไดแก ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ดานการเฝาระวัง ผลการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน เพราะวา โรงเรียนไดดําเนิน การจัด
กิจกรรมในการเฝาระวัง ประกอบดวย กิจกรรมดานการปองกัน ไดแก โครงการตํารวจประสานโรงเรียน
1 ตํารวจ 1 โรงเรียน กิจกรรมหนาเสาธง 5 นาทีพบตํารวจ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมแนะแนว เปน
ตน กิจกรรมดานการจัดนักเรียนแกนนําปองกันยาเสพติด ไดแก นักเรียนแกนนํา จิตอาสาปองกันยาเสพติด กิจกรรมดาน
ครูแกนนํา ไดแก สารวัตรนักเรียน ครูเวรประจําวัน การตรวจตราพื้นที่เสี่ยงของครูแกนนํา
ดานการบริหารจัดการ ผลการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนมีการดําเนินงาน
บริหารจัดการที่เปนระบบ ประกอบดวย การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การจัดทํา
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน การประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก ไดแก สถานีตํารวจอําเภอปาแดด โรงพยาบาลปาแดด ศูนยพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอปาแดด การ
กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหกับผูเกี่ยวของทราบ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของโดมธราดล อนันตสถาน ( 2555) ไดวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของขาราชการครูกับนโยบายแนวทางการปองกัน
การติดยาเสพติดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษารงเรียนมัธยมศึกษาเพชรพิทยา จังหวัดเพชรบูรณ ผล
การศึกษาพบวา ดานการบริหารจัดการ อยูในระดับมาก
2. สภาพปญหาและขอเสนอแนะตอการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดของนักเรียน
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา ผูตอบแบบสอบถามไมไดระบุปญหามาโดยตรงแตผูตอบแบบสอบถามไดเสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติม
โดยผูศึกษาไดทําการสังเคราะหขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม เปนรายดานซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจดังนี้ดานการปองกัน
พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนครูระบุสภาพปญหาคือสถานศึกษาจัดกิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและจัด
กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมโดยเฉพาะการเขาคายธรรมะนอยไป และเสนอแนะวา สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมอบรม
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ใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและจัดกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมใหมากขึ้นสวนผูตอบแบบสอบถามที่เปนนักเรียนระบุ
สภาพปญหาคือ สถานศึกษามีบริเวณกวางซึ่งทําใหยังมีพื้นที่เสี่ยงหรือมุมอับที่เอื้อตอการใชสารเสพติด และเสนอแนะวา
สถานศึกษาควรจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเหมาะสมและขจัดพื้นที่เสี่ยงหรือมุมอับเพื่อใหผูเรียนปลอดยาเสพติด
ดานการคนหา พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนครูระบุสภาพปญหาคือ การสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุม
เสี่ยงเพื่อหาสารเสพติดขาดความตอเนื่อง และเสนอแนะวา สถานศึกษาควรมีการสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยงเพื่อ
หาสารเสพติดอยางสม่ําเสมอ สวนผูตอบแบบสอบถามที่เปนนักเรียนระบุสภาพปญหาคือ การสุมตรวจปสสาวะ
นักเรียนกลุมเสี่ยงเพื่อหาสารเสพติดนานๆครั้งทําใหไดขอมูลที่ไมเปนปจจุบันหรือไมถูกตอง และเสนอแนะวา สถานศึกษา
ควรสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยงเพื่อหาสารเสพติดใหถี่มากขึ้น
ดานการรักษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนครูระบุสภาพปญหาคือ ผูปกครองไมอยากใหนักเรียนไปบําบัด
เพราะกลัวเสียประวัติ และเสนอแนะวา สถานศึกษาควรทําความเขาใจกับผูปกครองเพื่อใหนํานักเรียนที่เกี่ยวของกับยา
เสพติดไปบําบัดรักษาและฟนฟู สวนผูตอบแบสอบถามที่เปนนักเรียน ระบุสภาพปญหาคือ ผูใหคําปรึกษามีจํานวนนอย
และยังมีความรูความสามารถในการใหคําปรึกษานอย และเสนอแนะวา สถานศึกษาควรจัดฝกอบรมเพื่อใหมีผูบริการให
คําปรึกษาใหมากขึ้นและพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการใหคําปรึกษามากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของจุฬาลักษณ
สะตะ (2553) ไดวิจัยเรื่อง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากลุมเสี่ยงของวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
ภายใตโครงการคายเยาวชนตนกลาสายใยรักในการแกไขปญหายาเสพติด(กรมทหารราบที่ 16
คายบดินทรเดชา จังหวัดยโสธร) ผลการศึกษาพบวา ดานการรักษา อยูในระดับมาก
ดานการเฝาระวัง พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนครูระบุสภาพปญหาคือ เครือขายผูปกครองละเลยและไม
เอาใจใสนักเรียนเทาที่ควรปลอยใหเปนหนาที่ของโรงเรียน และเสนอแนะวา สถานศึกษาควรทําความเขาใจกับเครือขาย
ผูปกครองใหเห็นความสําคัญในการดูแลและเอาใจใสนักเรียนใหมากขึ้น สวนผูตอบแบบสอบถามที่เปนนักเรียน ระบุ
สภาพปญหาคื อ นักเรียนมีสว นรวมในการเฝาระวัง ปญหายาเสพติดยัง นอยไป และเสนอแนะวา สถานศึกษาควรให
นักเรียนมีสวนรวมในการเฝาระวังปญหายาเสพติดมากขึ้นและจัดใหมีนักเรียนสายสืบชวยเหลือครู
ดานการบริหารจัดการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เปนครูระบุสภาพปญหาคือ การรวมมือและประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของบูรณาการแบบมีสวนรวมกับภาคีเครือขาย โดยเฉพาะองคการปกครองสวนทองถิ่นยังนอยไป และ
เสนอแนะวา สถานศึกษาควรเพิ่มความรวมมือและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของบูรณาการแบบมีสวนรวมกับภาคี
เครือขาย โดยเฉพาะองคการปกครองสวนทองถิ่นใหมากขึ้น สวนผูตอบแบบสอบถามที่เปนนักเรียน ระบุสภาพปญหาคือ
คณะกรรมการประชุมนอยไป และเสนอแนะวา คณะกรรมการควรมีการประชุมสม่ําเสมอเพื่อกํากับและติดตามการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ

1743

ขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ถึงแมวาผลการศึกษาภาครวมทั้ง 5 ดาน จะ มีคาเฉลี่ยระดับมาก แตผูตอบแบบสอบถามก็ได
ใหขอเสนอแนะเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบดวย
ดานการปองกัน
1. สถานศึกษาควรมีการบูรณาการการเรียนรูเกี่ยวกับยาเสพติดใหครบทุกกลุมสาระ
2. สถานศึกษาควรจัดหาสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวกับการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมาใหนักเรียนดู
อยางสม่ําเสมอและครอบคลุมนักเรียนทุกกลุม
ดานการคนหา
1. สถานศึกษาควรหาวิธีการที่หลากหลายในการคัดกรองนักเรียนเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองมากขึ้น
2. สถานศึกษาควรเชิญเจาหนาที่จากโรงพยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณะสุขมารวมในการตรวจปสสาวะ
นักเรียนกลุมเสี่ยงเพื่อหาสารเสพติด
ดานการรักษา
1.สถานศึกษาควรจัดคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุมเสี่ยงดานยาเสพติด โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะเปนผูดําเนินการและเชิญผูปกครองนักเรียนเขารวมคายดวย
ดานการเฝาระวัง
1.สถานศึกษาควรประสานเจาหนาที่ตํารวจตรวจตราพื้นที่รอบโรงเรียนทุกวันเพื่อปองกันการนํายาเสพติดเขา
มาจําหนายใหกับนักเรียน
ดานการบริหารจัดการ
1.สถานศึกษาควรประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะๆตอเนื่อง
2.สถานศึกษาควรจัดทําโครงการของบประมาณสนับสนุนจากองคการปกครองสวนทองถิ่น
3.สถานศึกษาควรแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจากบุคคลภายนอก เชน ภาคีเครือขายในทองถิ่น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้สําเร็จลงดวยดี ดวยความชวยเหลือและความเอาใจใสเปนอยางดียิ่งของ
อาจารย ดร.พงษกร หงสกราย อาจารยที่ปรึกษา การศึกษาคนควาดวยตนเองซึ่งกรุณาเสียสละเวลาเพื่อใหคําแนะนํา
ตรวจสอบ และแกไขขอบกพรองตางๆ จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองเสร็จสมบูรณ ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งจึงขอกราบ
ขอพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ นายจรูญ ไชยวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนปาแดดวิทยาคม นายสมควร จารุธนภัทร
นางเมธี ทะลิ ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ ที่ไดกรุณาตรวจสอบ ใหคําแนะนํา และแกไขเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนปาแดดวิทยาคม ที่ใหความอนุเคราะหอํานวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางยิ่ง
ขอขอบพระคุณพอ คุณแม และสมาชิกในครอบครัวทุกคน ที่สนับสนุนเปนกําลังใจ และชวยเหลือในการศึกษา
คนควาดวยตนเองฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 2) เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 108 คน เครื่องมือในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามแบบ 5
ตัวเลือกจํานวน 34 ขอ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติหาคาความถี่ (f) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( x ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติการทดสอบความแปรปรวน (F-test) พบวา
1. สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ทั้งจํานวน 4 ดาน ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริม
และพัฒนา การสงตอ มีความคิดเห็นในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับมาก และดานการปองกัน
และแกไขปญหาอยูในระดับมากที่สุด
2. การเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดใหญในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลปรากฏวา ผูตอบแบบสอบถามที่
อยูในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีความคิดเห็น เกี่ยวกับการดําเนินงานระบบการดูแ ลชวยเหลื อ
นักเรียนของโรงเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อทําการทดสอบรายคูปรากฏวาสภาพ
การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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คําสําคัญ : การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
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
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดเห็นความสําคัญในการแกปญหาการออกกลางคันของนักเรียน ซึ่ง
สวนหนึ่งเปนหนาที่การดูแลของครู ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนพรอมทั้งมีโอกาสเขา
รับการอบรมเกี่ยวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มาโดยตลอด
พบวา ครูสวนใหญไมเขาใจบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานและไมเห็นความสําคัญ ทั้งที่เกิดปญหาตางๆมากมายกับนักเรียน
โดยเฉพาะอยางยิ่งครูไมรูถึงความเชื่อมโยงหรือประโยชนที่สงผลตอพฤติกรรมนักเรียน โดยทั่วไปแลวการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนยังไมเปนระบบที่ถูกตองตามกระบวนการขั้นตอนและแนวปฏิบัติ นอกจากนี้ ปญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาหรื อครูประจําชั้นไมประสบผลสําเร็จเพราะจํานวนนักเรียนมากเกินไป ครูไมเพียงพอที่จะให
คําปรึกษาแนะนําใดๆ ผูวิจัยจึงตระหนักและเห็นความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนอยางยิ่งวามีสวน
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ชวยเหลือและสามารถแกไขปญหาตางๆใหลดลงไดในฐานะครูผูสอนแนะแนวและครูที่ปรึกษาจึงตองการที่จะศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบการดูชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่มีขนาด
เล็ ก ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ เนื่องจากโรงเรียนในพื้นที่สวนหนึ่งของเปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 อยูในพื้นที่สูงนักเรียนสวนมีปญหาภาวการณออกกลางคัน การอพยพของนักเรียนชน
กลุมนอย นอกจากนี้ระบบการทํางานระบบดูแลชวยเหลือในโรงเรียนแตละขนาดแตกตางกันเนื่องจากบางโรงเรียนมีขอจํากัด
เกี่ ยวกั บปริ มาณครู ต อนั กเรี ยน นอกจากนี้ และผู วิ จัยได สนใจศึ กษาวาโรงเรี ยนขนาดต างกั นจะมี ความแตกต างในการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตางกันดานใด เพื่อใหไดขอมูลอันจะนําไปเปนปจจัยในการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญใหมีประสิทธิภาพและพัฒนาไปพรอมกัน อีกทั้งยังเปน
แนวทางที่จะชวยเหลือบิดา มารดา ครู อาจารย ตลอดจนหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับนักเรียนได
รับรูปญหา มีความเขาใจและรวมมือกันเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน อันสงตอการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนคนดี มีความรูและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข (ขอมูลสงเสริมการจัด
การศึกษาปการศึกษา 2557 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3)

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและโรงเรียน
ขนาดใหญในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ มีวิธีดําเนินการศึกษาเรื่อง การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอนสําคัญดังนี้
1. ประชากร
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากรในการศึกษาคนควาครั้งนี้ คือหัวหนางานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 จํานวน 108 คน
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม เรื่อง สภาพการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มี 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยแบงเปน 5 ดาน ไดแก
1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรียน
3. การสงเสริมและพัฒนา
4. การปองกันและแกไขปญหา
5. การสงตอ
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. สรางแบบสอบถามเรื่อง การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน
2. สรางแบบสอบถามตอนที่ 1 สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับเพศ
ตําแหนง ระดับการศึกษา ขนาดโรงเรียน จํานวน 4 ขอ
3. สรางแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบดวย การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัด
กรองนักเรียน การสงเสริมและพัฒนา การปองกันและแกไขปญหา การสงตอ จํานวน 34 ขอสอบถามในแนวคําถามเชิง
แสดงความคิดเห็นใหเลือกตอบ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ตามแบบของ ลิเคิรท (Likert Scale)
4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบและแกไขในเบื้องตน เพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาที่
ตองการ
5.นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว และผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาแลว สงใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรม
(IOC) คา IOC เทากับ 0.67 ขึ้นไป และหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ที่มีคาความเชื่อมั่น .90 ขึ้นไปมาใช
6.ไดแบบสอบถามทั้ง 2 ตอนรวม 38 ขอ โดยมีดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 2 สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 34 ขอ
7.นําแบบสอบถามที่สมบูรณแลวไปทําการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางที่แทจริงตอไป
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ผูศึกษาขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขอความรวมมือไปยังโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูศึกษาขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา ไปยังผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะหในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
3. ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรดวยตนเอง โดยชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย โดยการ
สัมภาษณดวยตนเอง เก็บรวมรวบไดครบทั้ง 152 ฉบับ ตรวจสอบแลวสมบูรณ สามารถนําไปวิเคราะหไดทุกฉบับ
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหตามวัตถุประสงค
1. วิเคราะหขอมูลสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วิเคราะหโดยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามขนาดโรงเรียน แบงเปน 3 กลุม โดยใชการทดสอบ
F – test ในการทดสอบสมมติฐาน (Scheffe)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1.สถิติพื้นฐาน
1.1คาเฉลี่ย ( X )
1.2คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
1.3สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบ 3 กลุม โดยใช F-test
2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)
2.2 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)
เกณฑการแปลความหมาย
โดยอาศัยเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.2545: หนา12)
คาเฉลี่ย4.21 – 5.00
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย3.41 – 4.20

หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก

คาเฉลี่ย2.61 -3.40

หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย1.81 – 2.60

หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอย

คาเฉลี่ย1.00 - 1.80

หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด
1750

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผูวิจัยไดเล็งเห็นประเด็นการอภิปราย 2 ประเด็น คือ สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 และผลการเปรียบการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3ของโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดใหญ ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้
1.การศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ไดศึกษาระบบการชวยเหลือดูแลนักเรียน จํานวน 5 ดาน ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมและพัฒนา การปองกันและแกไขปญหา การสงตอ ผลปรากฏวาดานการปองกันและแกไข
ปญหา อยูในระดับมากที่สุด และอีก 4 ดาน อยูในระดับมาก พิจารณารายดาน ดังนี้
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาการที่ครูมีบันทึก
ขอมูลดานครอบครัวของนักเรียน อาจเนื่องมาจาก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลนั้นตองอาศัยวิธีการที่หลายหลายและ
เหมาะสม เพื่อใหไดแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาไดทันทวงที ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้อยูในระดับมาก สอดคลองกับ กิตติ
ศักดิ์ จุลมณฑล (2554) ไดทําการวิจัยเรื่องสภาพการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานกงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลปรากฏวา 1) การบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานกงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยคาเฉลี่ยที่สูงสุด คือ ดานการรูจักนักเรียนรายบุคคล
2. ดานการคัดกรองนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่
โรงเรียนใชเครื่องมือคัดกรองนักเรียนของกรมสุขภาพจิตในทุกดาน ซึ่งลวนเปนสวนหนึ่งของแบบคัดกรองที่สามารถแยกนักเรียน
เปน 3 กลุมไดแก กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา แตนักเรียนตองไมทราบวาตนอยูในกลุมใด แลวคอยๆแกปญหาตามความ
ตองการของนักเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของกิตติศักดิ์ จุลมณฑล (2554) ไดทําการวิจัยเรื่องสภาพการบริหารงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานกงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลปรากฏวา การ
บริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานกงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก
3. ดานการสงเสริมและพัฒนา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาโรงเรียนมีแผน/โครงการ/
กิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนานักเรียนที่ครอบคลุมนักเรียนทุกกลุม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การสงเสริมและพัฒนานอกเหนือจาก
จะจัดกิจกรรมในโรงเรียนโดยครูแลวตองอาศัยความรวมมือของครอบครัว ผูปกครอง เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาเปนบุคคลที่มี
คุณภาพสามารถปรับตัวเพื่อเผชิญปญหาและสามารถปฏิบัติหนาที่ตามวัยของตนไดอยางปกติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ถนัด แสนกลา (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 ผลการศึกษาพบวา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ขั้น โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสงเสริมนักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด
4. ดานการปองกันและแกไขปญหา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับการที่โรงเรียนมีระบบการปองกันและแกไขปญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค โดยการรายงานและ
ประเมินลการจัดกิจกรรมใหกับบุคคลฝายตางๆที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ อาจเนื่องมาจาก ครูมีความ
มุงหวังที่จะแกปญหานักเรียนอยางเทาเทียมกัน แตสําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือมีปญหาตองไดรับการดูแลอยางใกลชิด
ทั้ง การปองกันและแกไ ขปญหาไมควรปลอยปละละเลยจนกลายเปนปญหาของประเทศชาติตอไป ซึ่ง สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ไพรินทร โฉมพูดดี (2551, หนา 105) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
โรงเรียนน้ําสวยวิทยา อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 12 คน มีคุณลักษณะ
ที่ไมพึงประสงค โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มสุรา 2 คน สูบบุหรี่ 10 คน หลังจากไดรับการพัฒนาในวงรอบที่ 1 ผลปรากฏวา
ดานการปองกันและแกไขนักเรียน โดยภาพรวมแลวสามารถแกไขไดในระดับหนึ่ง โดยยังมีประเด็นปญหาในบางกิจกรรมที่
ไมนาพอใจ ซึ่งตองการพัฒนาตอในวงรอบที่ 2 โดยใชกลยุทธกิจกรรมพัฒนา และกํากับติดตามผล ผลการพัฒนาปรากฏ
วา นักเรียนกลุมเสี่ยงลดลงเหลือเพียง 1 คน ที่ตองการพัฒนาอยางตอเนื่อง การดําเนินการปองกันชวยเหลือและแกไข
นักเรียน อาจจะทําไดหลากหลายวีการตามความเหมาะสม แตกระบวนการที่สําคัญคือครูที่ปรึกษามีความรู และจัดใหมี
การดําเนินงานในโรงเรียน
5. ดานการสงตอ โดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่
โรงเรียนมีการประชุมกลุมเพื่อปรึกษาปญหานักเรียนเปนรายกรณีสูงที่สุด อาจเนื่องมากจาก เปนบทบาทหนาที่ของครูที่
ตองดูแลและปฏิบัติตอนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือมีปญหา เพื่อแกปญหานักเรียนเบื้องตน ดังที่กรมสุขภาพจิต (2545, หนา
56) ในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนโดยครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษาตามกระบวนการปองกันและชวยเหลื อ
นักเรียนนั้น ในกรณีที่มีปญหายากตอการชวยเหลือและนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึ้นก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกรณี
ที่มีเด็กมีความสามารถพิเศษหรือเด็กอัจฉริยะ เด็กที่มี ความตองการพิเศษ เด็กดอยโอกาสก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหนักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาและชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็วขึ้น การสงตอ
แบงเปน 2 ลักษณะ คือ การสงตอภายใน ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษาสงตอไปยังครูแนะแนวหรือผูเกี่ยวของ ที่สามารถให
ความชวยเหลือนักเรียนได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพปญหาและความตองการของนักเรียน และการสงตอภายนอก เปนการสง
นักเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือองคกรที่เกี่ยวของไดชวยเหลือพัฒนานักเรียน กรณีที่เกินความสามารถของ
สถานศึกษาโดยครูแนะแนวหรือผูเกี่ยวของเปนผูดําเนินการสงตอและมีการติดตอรับทราบผลการชวยเหลือเปนระยะอยาง
ตอเนื่อง
2. การเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและโรงเรียน
ขนาดใหญในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
ทําการทดสอบรายคูปรากฏวาสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนขนาดใหญมีความ
คิดเห็นสูงกวาโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ ฐานิยา งามศิริ (2553 , หนา 98)
ไดวิจัยเรื่อง การบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
พบวา ครูที่ปรึกษาสังกัดขนาดโรงเรียนตางกัน มีการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยรวมและรายดานแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05)
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3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ไดแบงเปน 5 ดาน ไดแก ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรอง
นักเรียน ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ดานการปองกันและแกไขนักเรียน และดานการสงตอ ซึ่งอภิปรายเปนรายดาน ได
ดังนี้
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผูศึกษาไดเล็งเห็นประเด็นการอภิปราย 2 ประเด็น คือ สภาพการดําเนินงานระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 และผลการ
เปรี ย บเที ย บการดํ า เนิ น งานระบบการดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3ของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังนี้
1.การศึกษาสภาพการดําเนิน งานระบบการดูแ ลชวยเหลื อนักเรียนของโรงเรียนในสัง กัด สํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ไดศึกษาระบบการชวยเหลือดูแลนักเรียน จํานวน 5 ดาน ไดแก การรูจักนักเรียน
เปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมและพัฒนา การปองกันและแกไขปญหา การสงตอ ผลปรากฏวาดาน
การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หา อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด และอี ก 4
ด า น อยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ เ ป น เพราะว า 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 ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและการจัด
กระบวนการเรียนการสอน ตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลใหผูเรียนรูจักประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและ
แกไขปญหา ในการปฏิรูปวิชาชีพครูซงึ่ เปนการพัฒนาครูใหเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีคุณลักษณะที่ไดคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพตามการประกันคุณภาพการศึกษา ดานปจจัย คือ ครูเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค โดยมีตัวชี้วัดที่สําคัญและเกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของครูในการพัฒนานักเรียน คือ การมีความรัก เอื้ออาทร
เอาใจใสดูแลนักเรียนอยางสม่ําเสมอ การมีมนุษยสัมพันธและสุขภาพจิตที่ดีพรอมที่จะแนะนําและรวมมือแกปญหาของ
นักเรียน แสดงใหเห็นวา ครูตองพัฒนาตนเองใหเปนครูมืออาชีพคือ นอกจากจะทําหนาที่ครู ผูมีความรู มีความสามารถใน
การจัดการเรียน การสอนใหแกนักเรียนแลวยังตองทําหนาที่อื่นๆ ที่เปนการสนับสนุนหรือพัฒนาใหนักเรียนมีคุณภาพทั้งดี
เกง มีสุข ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานดานผลผลิต คือ นักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา
ดังนั้นระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงเปนระบบที่สามารถดําเนินการเพื่อรับประกันคุณภาพได ซึ่งครอบคลุมทั้งดาน
ปจจัย ดานผลผลิตและดานกระบวนการ สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงหวังใหการศึกษาเปนกระบวนการที่จะ
พัฒนาเยาวชนใหสมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา จิตใจและสังคม และงานวิจัยของ ประภาศรี ศรีวงคพันธ (2549,
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บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โรงเรียนทุกขนาดมีการ
ดําเนินงานอยูในระดับมาก ดานการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนทุกขนาดมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ดานการสงเสริม
และการพัฒนานักเรียน โรงเรียนทุกขนาดมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ดานการปองกันและการแกไขปญหา โรงเรียน
ทุกขนาดมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก ดานการสงตอนักเรียน โรงเรียนทุกขนาดมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง
และภาพรวมทั้งหมดอยูในระดับมาก ผลการศึกษาสามารถนํามาอภิปรายเปนรายดานไดดังนี้
1.ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณา รายดานพบวาการที่ครูมีบันทึก
ขอมูลดานครอบครัวของนักเรียน มีบันทึกความสามารถดานความปลอดภัยของนักเรียน และครูมีการบันทึกสุขภาพ
นักเรียน ซึ่งครูมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่หลากหลาย ทั้งนี้เปนเพราะวา การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลนั้นตอง
อาศัยวิธีการที่หลายหลายและเหมาะสม เพื่อใหไดแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาไดทันทวงที ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้อยูใน
ระดับ มาก สอดคลองกั บ กิต ติ ศักดิ์ จุ ล มณฑล (2554) ไดทําการวิจัยเรื่ องสภาพการบริห ารงานระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ
นักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลปรากฏวา 1) การบริหารงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยคาเฉลี่ยที่สูงสุด คือ ดานการรูจักนักเรียน
รายบุคคล
2.ดานการคัดกรองนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การที่โรงเรียนใชเครื่องมือคัดกรองนักเรียนของกรมสุขภาพจิตในทุกดานมากที่สุด โรงเรียนมีการใชเครื่องมือคัดกรองดาน
ระเบียบวินัยและสามารถแปลผลได และมีการใชเครื่องมือคัดกรองดานการเรียนและสามารถแปลผลได ทั้งนี้เปนเพราะวา
สิ่งเหลานี้ลวนเปนสวนหนึ่งของแบบคัดกรองที่สามารถแยกนักเรียน เปน 3 กลุมไดแก กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา
แต นั ก เรี ย นต อ งไม ท ราบว า ตนอยู ใ นกลุ ม ใด แล ว ค อ ยๆแก ป ญ หาตามความต อ งการของนั ก เรี ย น ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ (2544 , หนา 7 - 8) กลาววา การคัดกรองนักเรียนเปนการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคลแลวนําผลที่ไดมาจําแนกตามเกณฑการคัดกรองที่สถานศึกษาไดจัดทําขึ้น สถานศึกษาควรมีการ
ประชุมครูกําหนดเกณฑการคัดกรองเพื่อจัดกลุมนักเรียนรวมกันใหเปนที่ยอมรับของครูในสถานศึกษาและสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริง รวมทั้งใหมีการกําหนดเกณฑวาความรุนแรงหรือความถี่เทาไหร จึงจัดอยูในกลุมเสี่ยงหรือกลุมมี
ปญหา สอดคลองกับงานวิจัยของกิตติศักดิ์ จุลมณฑล (2554 , บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องสภาพการบริหารงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลปรากฏวา 1) การ
บริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก
3.ด า นการส ง เสริ ม และพั ฒ นา โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายด า น พบว า โรงเรี ย นมี แ ผน/
โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนานักเรียนที่ครอบคลุมนักเรียนทุกกลุมมากที่สุด โรงเรียนมีการรายงานผลการจัด
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กิจกรรมตอผูปกครองหรือชุมชน และโรงเรียนมีการจัดตั้งเครือขายผูปกครอง ทั้งนี้เปนเพราะวา การสงเสริมและพัฒนา
นอกเหนือจากจะจัดกิจกรรมในโรงเรียนโดยครูแลวตองอาศัยความรวมมือของครอบครัว ผูปกครอง เพื่อใหนักเรียนได
พัฒนาเปนบุคคลที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวเพื่อเผชิญปญหาและสามารถปฏิบัติหนาที่ตามวัยของตนไดอยางปกติ ดังที่
กรมสุขภาพจิต (2545, หนา55) การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียนมีรูปแบบที่หลากหลายครูประจําชั้น/ครูที่
ปรึกษาสามารถเลือกไดตามสภาพและความเหมาะสม เชน การจัดกิจกรรมโฮมรูม การประชุมผูปกครอง กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน และโครงการพิเศษตางๆที่โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อสงเสริมพัฒนานักเรียน เปนการสนับสนุนนักเรียนที่อยูในการดูแล
ของครูที่ปรึกษา ใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะชวยปองกันมิใหนักเรียนกลายเปนนักเรียนกลุม
เสี่ ย ง หรื อ กลุ ม มี ปญ หา และเป น การช ว ยเหลื อนั ก เรี ย นกลุ ม เสี่ ยงหรื อ กลุ ม มี ป ญ หากลั บ มามี พ ฤติ ก รรมดีขึ้ น ตามที่
สถานศึกษาหรื อชุมชนคาดหวั ง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ถนัด แสนกลา (2553 , บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3 ผล
การศึกษาพบวา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทั้ง 5

ขั้น โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสงเสริมนักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด
4.ดานการปองกันและแกไขปญหา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการที่โรงเรียนมีระบบการปองกันและแกไขปญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค โดยการรายงาน
และประเมินผลการจัดกิจกรรมใหกับบุคคลฝายตางๆที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โรงเรียนมีครูแนะแนวหรือ
ครูที่ทําหนาที่แนะแนวโดยเฉพาะ และโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงคอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เปนเพราะวา ครูมีความมุงหวังที่จะแกปญหานักเรียนอยางเทาเทียมกัน แตสําหรับนักเรียน
กลุมเสี่ยงหรือมีปญหาตองไดรับการดูแลอยางใกลชิด ทั้งการปองกันและแกไขปญหาไมควรปลอยปละละเลยจนกลายเปน
ป ญ หาของประเทศชาติต อไป ซึ่ ง สอดคล องกับ งานวิจั ยของ ไพริน ทร โฉมพูด ดี (2551 , หนา 105) ไดวิ จัย เรื่ อ ง การ
พัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนน้ําสวยวิทยา อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย พบวา นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 12 คน มีคุณลักษณะที่ไมพึงประสงค โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มสุรา 2 คน สูบบุหรี่ 10 คน
หลังจากไดรับการพัฒนาในวงรอบที่ 1 ผลปรากฏวา ดานการปองกันและแกไขนักเรียน โดยภาพรวมแลวสามารถแกไขได
ในระดับหนึ่ง โดยยังมีประเด็นปญหาในบางกิจกรรมที่ไมนาพอใจ ซึ่งตองการพัฒนาตอในวงรอบที่ 2

โดยใชกลยุทธ

กิจกรรมพัฒนา และกํากับติดตามผล ผลการพัฒนาปรากฏวา นักเรียนกลุมเสี่ยงลดลงเหลือเพียง 1 คน ที่ตองการพัฒนา
อยางตอเนื่อง การดําเนินการปองกันชวยเหลือและแกไขนักเรียน อาจจะทําไดหลากหลายวิธีการตามความเหมาะสม แต
กระบวนการที่สําคัญคือครูที่ปรึกษามีความรู และจัดใหมีการดําเนินงานในโรงเรียน ดวยเหตุผลดังกลาว จึงใหสภาพการ
บริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข อยูในระดับมาก
5.ดานการสงตอ โดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่
โรงเรียนมีการประชุมกลุมเพื่อปรึกษาปญหานักเรียนเปนรายกรณีสูงที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะวา เปนบทบาทหนาที่ของครูที่
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ตองดูแลและปฏิบัติตอนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือมีปญหา เพื่อแกปญหานักเรียนเบื้องตน ดังที่กรมสุขภาพจิต (2545 , หนา
56) ในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนโดยครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษาตามกระบวนการปองกันและชวยเหลื อ
นักเรียนนั้น ในกรณีที่มีปญหายากตอการชวยเหลือและนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึ้นก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกรณี
ที่มีเด็กมีความสามารถพิเศษหรือเด็กอัจฉริยะ เด็กที่มี ความตองการพิเศษ เด็กดอยโอกาสก็ควรสงตอผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหนักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาและชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็วขึ้น การสงตอ
แบงเปน 2 ลักษณะ คือ การสงตอภายใน ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษาสงตอไปยังครูแนะแนวหรือผูเกี่ยวของ ที่สามารถให
ความชวยเหลือนักเรียนได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพปญหาและความตองการของนักเรียน และการสงตอภายนอก เปนการสง
นักเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือองคกรที่เกี่ยวของไดชวยเหลือพัฒนานักเรียน กรณีที่เกินความสามารถของ
สถานศึกษาโดยครูแนะแนวหรือผูเกี่ยวของเปนผูดําเนินการสงตอและมีการติดตอรับทราบผลการชวยเหลือเปนระยะอยาง
ตอเนื่อง
สอดคลองกับ สุภาพ อัยยะ (2552 , บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 ผลปรากฏวา สภาพการบริหารงานระบบ
ดูแลชวยแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบการดูแ ลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดใหญในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อทําการทดสอบรายคูปรากฏวาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขนาดใหญมี
ความคิดเห็นสูงกวาโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เปนเพราะวา โรงเรียนขนาดใหญมีความ
พร อ มในการดํ า เนิ น งานทั้ ง งบประมาณและบุ ค ลากร ซึ่ ง เพี ย งพอในการดู แ ล ติ ด ตาม ตรวจสอบนั ก เรี ย นอย า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐานิยา งามศิริ (2553 , หนา98) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา ครูที่ปรึกษาสังกัดขนาด
โรงเรียนตางกัน มีการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<.05) และใหเหตุผลวา โรงเรียนขนาดใหญไดใหความรวมมือ และมีการสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกลาวไวใหสถานศึกษาทุกแหง ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ และในโรงเรียนขนาดใหญอาจมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการทํางานที่เกี่ยวของกับงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงสงผลให ครูที่อยูในโรงเรียนมีความคิดเห็นแตกตางจากโรงเรียนขนาดกลาง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงานระบบดูแลชวย
นักเรียนแตละคน และมีผูบริหารคอยนิเทศ ติดตามผลเกี่ยวกับนักเรียนอยางเปนระบบ
2. ดานการคัดกรองนักเรียนควรสรางความเขาใจกับครูและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการคัดกรอง มี
การประชุมวางแผนกําหนดเกณฑการจัดกลุมนักเรียนที่ชัดเจน
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3. ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน ครูมีปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนตามงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนประจําป ครบทั้ง 7 ดาน
4. ดานการปองกันและแกไขปญหา ครูมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อปองกันและแกไขนักเรียน
เพื่อใหทันกับสถานการณปจจุบัน
5. ดานการสงตอ ครูมีการวิเคราะหนักเรียนแยกตามกลุม และสงตอใหกับผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อ
จัดทํารายงานผลการสงตอนักเรียนอยางตอเนื่อง
6. ขนาดโรงเรียน ควรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลางไปพรอมๆกัน เพื่อความยั่งยืนในการ
พัฒนา การพัฒนาสภาพการบริหารใหเปนไปตามนโยบายโดยครูในโรงเรียนตองไดรับการกระตุนจากผูบริหารมีการ
ติดตามผลเปนระยะ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1.ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดวย เนื่องจากนักเรียนสวนใหญเปนวัยรุน และควรไดรับ
การดูแลเปนพิเศษ
2.ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในรูปแบบ
การศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึก ประกอบการพัฒนาระบบ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้สําเร็จลงดวยดี ฃดวยความชวยเหลือและความเอาใจใสเปนอยางดียิ่งของดร.
กัมพล ฃ ไชยนันท ฃ อาจารยที่ปรึกษา ฃ การศึกษาคนควาดวยตนเองซึ่งกรุณาเสียสละเวลาเพื่อใหคําแนะนําตรวจสอบ
และแก ไ ขข อ บกพร อ งต า ง ๆ จนทํ า ให ก ารศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเองเสร็ จ สมบู ร ณ ผู ศึ ก ษารู สึ ก ซาบซึ้ ง จึ ง ขอกราบ
ขอบพระคุณ เปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ นายสวาท สงวนสิทธิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเวียงแกว นายพงษศักดิ์ ศิริพงษ นางสาวสุดา
รัตน ปญญาศิริวงค ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ ที่ไดกรุณาตรวจสอบ ใหคําแนะนํา และแกไขเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบานเทอดไทย ที่ใหความอนุเคราะหอํานวยความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางยิ่ง
ขอขอบพระคุ ณ คุ ณ พ อ คุ ณ แม และสมาชิ ก ในครอบครั ว ทุ ก คน ที่ ส นั บ สนุ น เป น กํ า ลั ง ใจ และช ว ยเหลื อ ใน
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ
ในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอเวียงแกน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กลุมตัวอยาง จํานวน 121 คน ไดแก ผูบริหารและครู ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาอําเภอเวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปการศึกษา 2557 จํานวน 8
โรงเรียน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ หาคารอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา (1) สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอเวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับไดดังนี้ ลําดับที่ 1 คือ การสงเสริมนักเรียน ลําดับที่ 2 คือ
การคัดกรอง ลําดับที่ 3 คือ การปองกันและแกไขปญหา นักเรียน ลําดับที่ 4 คือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ลําดับ
สุดทายคือ การสงตอ (2) ปญหาและขอเสนอแนะการดําเนินงานระบบดูแลนักเรียนชวยเหลือนักเรียนสรุปไดดังนี้ ปญหาที่พบ
มากที่สุด ไดแก ครูมีกิจกรรมงานพิเศษอื่นมากจึงทํางานไมตอเนื่อง การคัดกรองนักเรียนยังไมเปนระบบ นักเรียนชวงชั้นที่ 3
เปนวัยรุนมักแสดงพฤติกรรมกาวราว นักเรียนแตละชวงชั้นมีปญหาตามวัย การสงตอนักเรียนไมมีการบันทึกเปนหลักฐาน
ขอเสนอแนะคือ ควรลดภาระงานที่ครูที่ปรึกษาไมควรเปลี่ยนครูที่ปรึกษาบอย ควรมีคณะกรรมการทํางานการคัดกรอง
นักเรียนและทําตอเนื่อง ควรมีโครงสรางการบริหารงานแนะแนวที่ชัดเจนเปนระบบ ควรมีการประชุมรวมกันเพื่อแกไขปญหา
และวางแผนการปองกันปญหาที่เกิดขึ้น ควรมีหลักฐานการสงตอนักเรียน และสามารถตรวจสอบได
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
2
School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : ting_wk@hotmail.com
2

1759

คําสําคัญ : การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

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
รวดเร็วจึง ทําใหเ กิด ปญหามากมายทั้ง ทางดานเศรษฐกิจและสังคมซึ่ง มีผลกระทบตอครอบครัวที่ตองดิ้น รนตอสูกับ
ชีวิตประจําวันมากขึ้นทําใหสถาบันครอบครัวตองมีความหางเหินกันการดูแลการพึ่งพาอาศัยกันนอยลงและเกิดแรงกดดัน
บีบคั้นตาง ๆ สงผลกระทบตอทางจิตใจจึงเปนเหตุของปญหาการหยารางซึ่งเปนปญหาที่จะทําใหกระทบกระเทือนตอ
สภาวะจิตใจของสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กที่มาจากครอบครัวที่หยารางจะมีสภาพปวยทางจิตใจเชนขาด
ความมั่นคงทางอารมณขาดความรักความอบอุนมีปมดอยขาดความเขาใจตนเองปญหาตาง ๆ ในทางสังคมโดยเฉพาะ
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ปญหาเด็กและเยาวชนพบวาเด็กจํานวนไมนอยมีปญหาดานครอบครัวขาดการเลี้ยงดู ถูกทอดทิ้งขาดโอกาสที่จะไดรับการ
พัฒนาทั้งทางดานสติปญญาอารมณและจิตใจอยางเหมาะสมเปนเหตุใหเกิดปญหาการปรับตัวและการดําเนินชีวิตอยาง
ปกติสุขเด็กจํานวนหนึ่งมีปญหาดานพฤติกรรมมีความเครียด ความขัดแยงและหันไปใชสารเสพติดโดยรูเทาไมถึงการณ
และทําใหเกิดการติดยาการมั่วสุม การกระทําความผิดตามมา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546, หนา 5)ไดกลาววา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและมาตรา 22 แนวการจัดการศึกษายังใหความสําคัญแกผูเรียนทุกคนโดยยึดหลักวา
ทุ กคนมี ความสามารถเรี ยนรูและพั ฒนาตนได และถื อวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดตองส งเสริมผูเรียนให พัฒนาการตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพในการจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรูคุณธรรมกระบวนการเรียนรูและบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาซึ่งเรื่องหนึ่งที่กําหนดใหดําเนินการคือเรื่องความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ
และการดํารงชีวิตอยางมีความสุขทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนรูใหคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลใหผูเรียนรูจักประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและการแกไขปญหาใหรูจักคิดเปนทําเปนรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคไวในทุกวิชาอีกทั้งมีการประสานความรวมมือกับบิดํามารดําผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนา
ผูเรียนตามศักยภาพ
นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 ก, หนา 13) ไดสรุปวาระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลื อนั กเรียนอยางมีระบบมีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป นบุ คลากรหลั กในการ
ดําเนินงานโดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในและนอกสถานศึกษา อันไดแกคณะกรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหารและครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทํางานที่
ตรวจสอบไดโดยมีกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานอยู 5 ขั้นตอน ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรอง
นักเรียน การสงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไขปญหา และการสงตอ ดวยเหตุนี้ระบบการดูแลชวยเหลือ จึงมีบทบาทสําคัญ
อยางยิ่งในการสงเสริมพัฒนาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนด
นโยบายใหสถานศึกษาทุกแหงดําเนินงานจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและกําหนดมาตรการสนับสนุนสงเสริมศักยภาพ
นักเรียนเนนกิจกรรมสงเสริมพัฒนาปองกันแกไขปญหาและคุมครองสิทธิเด็กโดยใหสถานศึกษาดําเนินการ ตามแนวทางเพราะ
สภาพสังคมปจจุบันไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมและความเจริญของเทคโนโลยีตาง ๆ สงผลตอการเกิดปญหา
ในดานสังคมปจจุบันจึงเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่ตองหาแนวทางนําเทคนิควิธีการตาง ๆ มาพัฒนาครูเพื่อที่จะสามารถ
ดําเนินการในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหโรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดนั้นจึงตองจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนขึ้นซึ่งระบบดูแล
ชว ยเหลื อนักเรียนจะเกี่ยวเนื่องถึงกิจกรรมพัฒ นาผูเรียนคื องานปกครองนักเรียนงานแนะแนวนักเรียนดวยการดูแ ล
ชวยเหลือนักเรียนนั้นจะทําใหนักเรียนไดรับการดูแลและไดรับการปองกันจากสภาพสังคมที่ไมสรางสรรคไดโรงเรียนจึง
ตองจัดกิจกรรมตาง ๆ ขึ้นในโรงเรียนเพื่อใหเด็กไดใชเวลาใหเกิดประโยชนและเปนการสรางความผูกพันในจิตสํานึกที่ดีและ
เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงตามสภาพปญหารวมถึงเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
ครูกับนักเรียนและเปนการสงเสริมใหนักเรียนรูจักตนเองและเรียนรูในสังคมไดอยางมีความสุข
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โรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึก ษา อํา เภอเวีย งแกน จัง หวัด เชีย งราย สัง กั ด สํ านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน 8 โรงเรียน เปดทําการเรียนการสอนตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
ซึ่งโรงเรียนในเขตนี้มีความแตกตางกันในดานวัฒนธรรมประเพณีเนื่องจากประชากรในชุมชนสวนใหญเปนประชากรที่
อพยพมาจากประเทศเพื่อนบานทําใหมีความหลากหลายทางเชื้อชาติอันไดแก คนเมือง ไทลื้อ เยา (เมี่ยน) มง (แมว) จีนฮอ
ขมุ ลาว มูเซอ อาขา และไทยใหญแตในกลุมชนเหลานี้ก็ยังมีความคลายคลึงกันในดานสภาพเศรษฐกิจความเปนอยูที่
ยากลําบากจากการวิเคราะหสภาพปญหาของทั้ง 8 โรงเรียนพบวา มีปญหาที่คลายคลึงกันไดแกปญหาดานยาเสพติดสวน
ปญหาดานคุณภาพผูเรียนซึ่งนักเรียนสวนใหญเปนเด็กดอยโอกาสเนื่องจากเปนเด็กชาวเขาไมมีสัญชาติไทยตางภาษาและ
วัฒนธรรมมีพฤติกรรมกาวราวชอบใชความรุนแรงตัดสินปญหาและปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรซึ่งสอดคลอง
กับอรรณพ จีนะวัฒน (2551, หนา 4) ที่กลาววาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปนโรงเรียนที่เติบโตตอยอดขึ้นมาจาก
โรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนชนบทความสัมพันธระหวางโรงเรียนและผูปกครองมีความใกลชิดคุนเคยกันเปนอยางดี
สามารถประสานความรวมมือไดแตก็มีขอจํากัดในบางโรงเรียนที่ผูปกครองยายถิ่นบอย ๆ อันเกิดจากความจําเปนในการ
ดํารงชีพนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสวนใหญก็ยังมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีรายไดนอยพอแม
ตองไปทํางานตางจังหวัดนักเรียนจึงอยูกับปูยาตายายหรือญาติอื่น ๆ และก็มีจํานวนมากที่มาจากครอบครัวที่พอแมแยก
ทางกันทําใหนักเรียนขาดความอบอุนขาดการดูแลอบรมสั่งสอนและการปลูกฝงความดีงามซึ่งเปนปจจัยเริ่มตนที่ทําให
นักเรียนมีพฤติกรรมเปนกลุมเสี่ยง/มีปญหา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย จึงไดนํา
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาดําเนินการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเพื่อ
คอยเฝาระวังดูแลและคอยใหการชวยเหลือนักเรียนที่กําลังจะเกิดปญหาและมีปญหา มีการติดตามพฤติกรรมของนักเรียน
ที่มีปญหาและหาแนวทางปองกันไมใหเกิดปญหาสงผลใหเกิดการพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูสูความเปน
มนุษยที่มีคุณภาพทั้งดานรางกายจิตใจสติปญญาความสามารถมีคุณธรรมทั้งดานรางกายและจิตใจมีคุณธรรมจริยธรรม
และมีวิถีชีวิตที่เปนสุขตามสังคมมุงหวังไวซึ่งเปนภารกิจที่โรงเรียนจะตองจัดการศึกษาใหกับนักเรียน
จากสภาพปญหาของนักเรียนดังกลาวผูศึกษาจึงไดศึกษาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอเวียงแกนทั้งนี้ผลที่ไดอาจมาประยุกตใชใหนักเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณเปนคน
ดีมีปญญามีความสุขและรักประเทศชาติทองถิ่นมุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามควบคูไปกับการมีคุณธรรมโดยที่
ผูอํานวยการโรงเรียนคณะครูและผูปกครองนักเรียนจําเปนที่ตองรวมมือกันดําเนินการแกไขปญหาของนักเรียนและมี
ความเขาใจในการดําเนินงานการดูแ ลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุง วิธีการดําเนิน งานระบบการดูแ ล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอเวียงแกนจังหวัดเชียงราย โดยจําแนกตามสถานภาพของบุคลากร คือ
ผูบริหาร ครู และประสบการณในการทํางานเพื่อนํามาเปนตัวแปรตนในคูมือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
กรมสงเสริมสุขภาพจิตรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกเปน 5 ดาน ไดแก (1) การรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคลคือ รูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียนในดานความสามารถดานสุขภาพดานครอบครัวและดานอื่น ๆ (2) การคัด
กรองนักเรียนเปนการพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อการจัดกลุมซึ่งจะมีประโยชนในการสงเสริมชวยเหลือปองกันแกไข
ตามแตกรณีซึ่งจะตองทําดวยความระมัดระวังที่จะทําใหนักเรียนรับรูวาตนถูกจัดอยูในกลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหา (3) การ
สงเสริมนักเรียนเปนการสนับสนุนนักเรียนทุกคนใหมีคุณภาพมากขึ้นมีความภาคภูมิใจในตนเองในดานตาง ๆ และใหเปน
บุคคลที่มีลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนชุมชน (4) การปองกันและแกไขปญหาเปนการปองกันชวยเหลือนักเรียนในกลุม
ที่มีปญหาซึ่งตองดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดโดยใหเกียรติและคํานึงถึงประโยชนของนักเรียนเปนสําคัญ (5) การสงตอเปนการ
สงตอนักเรียนในกรณีที่ครูที่ปรึกษาอาจยากตอการชวยเหลือโดยสงไปใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานใหการชวยเหลือตอไป
ตัวแปรอิสระ
ตําแหนงและประสบการณในการทํางาน
1. ตําแหนง
1.1 ผูบริหารสถานศึกษา
1.2 ครูผูสอน
2. ประสบการณในการทํางาน

ตัวแปรตาม
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ดานคือ
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
2. ดานการคัดกรองนักเรียน
3. ดานการสงเสริมนักเรียน
4. ดานการปองกันและแกไขปญหา
5. ดานการสงตอ

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาคนควาครั้งนี้ มุงศึกษา การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยผูศึกษาคนควา นําเสนอ
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการศึกษานี้ไดแกผูบริหารและครู จํานวน 172 คน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอ
เวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในปการศึกษา
2557 จํานวน 8 โรงเรียน
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูบริหารและครู จํานวน 121 คน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในป
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การศึกษา 2557 จํานวน 8 โรงเรียน โดยไดทําการสุมตัวอยางงาย (Simple Random Sampling) กําหนดกลุมตัวอยางโดย
ใชตารางสําเร็จรูปของของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan) (อางใน วรรณี แกมเกตุ 2551) เปนเกณฑกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยาง จากนั้นใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นจําแนกตามขนาดของโรงเรียนตามสัดสวนของประชากร
และใชวิธีการสุมอยางงายโดยวิธีการจับสลาก
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 40 ขอ สรางตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale)
ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปน
แบบสอบถามปลายเปด (Open-ended)
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการสรางเครื่องมือ ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษา มาเรียบเรียงและสรางแบบสอบถามเปนรายขอ โดยสรางใหครอบคลุมที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ดาน คือการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การ
สงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไขปญหา การสงตอ หลังจากนั้นดําเนินการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขต
เนื้อหาและนิยามศัพทเฉพาะซึ่งมีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
3. นําแบบสอบถามที่รางเสร็จแลวใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจ เพื่อรับขอเสนอแนะและนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
4. นําแบบสอบถามที่แกไขมาปรับปรุงแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบหาความตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) เปนรายขอ และใหขอเสนอแนะในการแกไขที่เหมาะสม
5. นําผลการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดมุงหมาย
โดยใชสูตร IOC (Index of Item Objective Congruence)

การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึงผูบริหารสถานศึกษาในเขตอําเภอเวียงแกน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บ
ขอมูล
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2. ผูศึกษาคนควาประสานงานกับผูบริหารสถานศึกษาในเขตอําเภอเวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อขอเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 121 ฉบับ
3. ผูศึกษาคนควาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง ซึ่ง
เปนผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอําเภอเวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
4. ผูศึกษาคนควา รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา และคัด เลือกแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ เพื่ อ
เตรียมการวิเคราะหขอมูลในลําดับตอไป

การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดแบบสอบถามกลับมาแลว ผูศึกษาคนควาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามจากนั้นนําขอมูลที่
รวบรวมไดไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการทําการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
คํานวณหาคารอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 วิเคราะหโดย
การคํานวณคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยภาพรวม รายดาน และรายขอ แลวนําเสนอในรูปของ
ตารางประกอบคําอธิบาย โดยนําคาเฉลี่ยที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑ แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating
Scale) สรางตามมาตรวัดของลิเคิรท (Likert Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนคําตอบดังนี้
5 หมายถึง ปฏิบัติในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ปฏิบัติในระดับมาก
3 หมายถึง ปฏิบัติในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ปฏิบัติในระดับนอย
1 หมายถึง ปฏิบัติในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 การวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
โดยการจัดกลุมของคําตอบที่มีลักษณะในทิศทางเดียวกันมาประมวลและวิเคราะหเพื่อสรุปประเด็น โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และคํานวณหาคารอยละ (Percentage)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 รอยละ (Percentage)
1.2 คาเฉลี่ย (Mean)
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1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
2. สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ (IOC)
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเ คราะหข อ มูล การดํ าเนิ นงานระบบดู แ ลช วยเหลื อ นัก เรีย นของโรงเรี ย นขยายโอกาสทาง
การศึกษา อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สามารถ
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 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
ที่สุด (รอยละ 53.70) รองลงมาคือ การศึกษาระดับปริญญาโท (รอยละ 44.60) อันดับสุดทาย คือการศึกษาต่ํากวา
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)
ตอนที่ 2 ผลการวิเ คราะหข อ มูล การดํ าเนิ นงานระบบดู แ ลช วยเหลื อ นัก เรีย นของโรงเรี ย นขยายโอกาสทาง
การศึกษา อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
จากผลการวิเคราะห การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอ
เวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับไดดังนี้ ลําดับที่ 1 คือ การสงเสริมนักเรียน
ลําดับที่ 2 คือ การคัดกรอง ลําดับที่ 3 คือ การปองกันและแกไขปญหา นักเรียน ลําดับที่ 4 คือ การรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล ลําดับที่ 5 คือ การสงตอ
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามากที่สุด คือ การ
สงเสริม สนับสนุน และใหความสําคัญในการดําเนินงานจัดทําขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล อยูในระดับมาก รองลงมา คือ
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ความเขาใจในกระบวนการจัดทําขอมูลเปนรายบุคคล อยูในระดับมาก นอยที่สุด คือ ความยุงยากในการออกเยี่ยมบาน
นักเรียนของครูที่ปรึกษา อยูในระดับมาก ดานการคัดกรองนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
มากที่สุด คือ การคัดกรองนักเรียนพิจารณาจากขอมูล นักเรียนหลาย ๆ ดาน อยูในระดับมาก รองลงมา คือ การเก็บรักษา
ความลับผลการคัดกรองนักเรียน ของครูที่ปรึกษา อยูในระดับมาก นอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการแบงกลุมนักเรียนจาก
ผูปกครอง อยูในระดับมาก
การสงเสริมนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มากที่สุด คือ ความสอดคลองของ
นโยบายโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนกับการจัดกิจกรรมกอนเรียน อยูในระดับมาก รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมโฮมรูม
และบันทึก อยูในระดับมาก นอยที่สุดคือ ความสม่ําเสมอในการจัดกิจกรรมกอนเรียนใหกับนักเรียน อยูในระดับมาก
การปองกันและแกไขปญหา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มากที่สุด คือ การพัฒนา
ของโรงเรียนใหครูมีความรู ทักษะ ตลอดทั้งเทคนิคในการใหคําปรึกษาแกนักเรียน อยูในระดับมาก รองลงมา คือวุฒิภาวะ
ทางอารมณของครูที่ปรึกษาในการแกไขปญหานักเรียน อยูในระดับมาก นอยที่สุด คือ ความตอเนื่องในการใหคํา ปรึกษา
ของครูที่ปรึกษา อยูในระดับมาก
ดานการสงตอ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มากที่สุด คือ ความพยายามของครูที่
ปรึกษาในการแกไขปญหา นักเรียนกอนการสงตอรับการชวยเหลือ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ขอจํากัดเวลาเพื่อการ
แกปญหานักเรียนของครู อยูในระดับมาก นอยที่สุดคือการประสานระหวางครูที่ปรึกษากับครูที่จะชวยเหลือนักเรียนตอ
และบุคลากรที่เกี่ยวของ อยูในระดับมาก
ตอนที่ 3 ผูบริหารและครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการดําเนินงานระบบดูแล
นักเรียนชวยเหลือนักเรียน ทั้ง 5 ดาน สรุปไดดังนี้
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มีปญหาคือ ครูมีกิจกรรมงานพิเศษอื่นมาก จึงทํางานไมตอเนื่อง ครูไมไดเอา
ใจใสขอมูลของนักเรียนอยางจริงจังและเปนปจจุบัน การเก็บขอมูลจากนักเรียนและเพื่อนไมไดขอมูลที่เปนจริงโรงเรียนไมมี
งบประมาณสนับสนุนในการไปเยี่ยมบานนักเรียน ขอเสนอแนะคือ ควรลดภาระงานครูที่ปรึกษาไมควรเปลี่ยนครูที่ปรึกษา
บอย ครูควรเอาใจใสขอมูล ของนักเรียนอยางจริง จัง และเปนปจจุบัน ครูควรรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลใหม ากขึ้นมี
กิจกรรมรวมกัน
ดานการคัดกรองนักเรียน มีปญหาคือ การคัดกรองนักเรียนยังไมเปนระบบ ครูยังขาดความรูในการคัดกรอง ไม
ดําเนินการอยางจริงจังมีระยะเวลาในการดําเนินการแกปญหาที่จํากัด ไมมีการสรุปผลการคัดกรองนักเรียนมาใชในการ
พัฒนานักเรียน ขอเสนอแนะคือ ควรมีคณะกรรมการทํางานการคัดกรองนักเรียนและทําตอเนื่อง ควรศึกษาขอมูลนักเรียน
ใหละเอียดในทุกดานเพื่อการคัดกรองที่ชัดเจน ควรดําเนินการอยางเปนระบบใหครอบคลุมทุกดาน ควรสรุปผลการคัด
กรองนักเรียนมาใชในการพัฒนานักเรียน
ดานการสงเสริมนักเรียน มีปญหาคือ นักเรียนชวงชั้นที่ 3 เปนวัยรุนมักแสดงพฤติกรรมกาวราว นักเรียนมีความ
แตกตางระหวางบุคคล การจัดกิจกรรมการแนะแนวนักเรียนมีนอย ขอเสนอแนะคือ ควรมีโครงสรางการบริหารงานแนะ
แนวที่ชัดเจนเปนระบบ ครูประจําชั้นและครูแนะแนวควรดูแลอยางใกลชิด ควรมีการจัดกิจกรรมตามความตองการของ
นักเรียน ครูผูสอนควรสงเสริมนักเรียนใหทํากิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการแนะแนวเพิ่มมากขึ้น
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ดานการปองกันและแกไขปญหา มีปญหาคือ นักเรียนแตละชวงชั้นมีปญหาตามวัย การศึกษาปญหาไมมีความ
ชัดเจนไมเปนระบบ ขอเสนอแนะคือ ควรมีการประชุมรวมกันเพื่อแกไขปญหาและวางแผนการปองกันปญหาที่เกิดขึ้น ครู
ทุกคนในโรงเรียนควรชวยปองกันและแกไขปญหา ครูประจําวิชา ครูประจําชั้น ครูปกครอง ควรสอดสองดูแลนักเรียนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงอยางใกลชิด
ดานการสงตอ มีปญหาคือ การสงตอนักเรียนไมมีการบันทึกเปนหลักฐาน นักเรียนมีปญหาเกินความสามารถที่
จะชวยเหลือได นักเรียนมีพฤติกรรมเชนเดิมแมจะไดรับการบําบัดรักษา ขอเสนอแนะคือ ควรมีหลักฐานการสงตอนักเรียน
และสามารถตรวจสอบได ควรหาเทคนิควิธีการในการชวยเหลือและสงตออยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
อภิปรายผล
จากผลการศึกษา เรื่อง การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สวนใหญ
ใหความสําคัญกับการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพราะตองการที่จะชวยเหลือและแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนทั้ง 5 ดาน คือ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการสงเสริมนักเรียน ดานการปองกัน
และแกไขปญหา ดานการสงตอ ซึ่งสอดคลองกับ จักรี โพธิ์สํานัก (2550) ไดศึกษาปญหาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา (1) ปญหาในการดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 โดยรวมและรายดานมีมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน ดานการ
สงเสริมนักเรียน และดานการสงตอนักเรียนตามลําดับ (2) ปญหาในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูที่
ปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามประเภทโรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตาง
กัน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอ
เวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการสงเสริมสนับสนุน และให
ความสําคัญในการดําเนินงานจัดทําขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล ซึ่งสอดคลองกับอุทัย วงคจันทร (2552) ไดศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาชวงชั้นที่ 1 - 3 ในอําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวาดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลมีการเยี่ยมบานนักเรียน ไดศึกษานักเรียนเปนรายกรณี ได
เขียนอัตชีวประวัติของนักเรียนในชั้นเรียนที่รับผิดชอบดานการคัดกรองนักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมากอาจเปนเพราะวา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต
4 มีการคัดกรองนักเรียนพิจารณาจากขอมูล นักเรียนหลาย ๆ ดาน ซึ่งสอดคลองกับนิภารัตน วงษวิชา (2552) ไดศึกษาการ
ดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบวา
(1) สภาพปจจุบันในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุดรธานี เขต 3 โดยภาพรวมมาก แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีการดําเนินงานดานการคัดกรองนักเรียนมากที่สุด โดย
สถานศึกษาสวนใหญมีการปฏิบัติในการรักษาความลับจากการคัดกรองนักเรียนมากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ มีความสามารถ
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ในการจําแนกนักเรียนกลุมปกติ กลุมเสี่ยง/ปกติ กลุมเสี่ยง/มีปญหาไดอยางถูกตอง มีการอธิบายและใหความรูแกนักเรียนกอนที่
จะตอบแบบประเมิน ดานการสงเสริมนักเรียน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เพราะวาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอ
เวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีนโยบายในการพัฒนานักเรียนกับ
การจัดกิจกรรมกอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับประภาส นาคประวัติ (2553) ไดศึกษาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนที่เปดสอนในชวงชั้นที่ 1-3 ในเขตอําเภอสอยดาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบวา ดานการ
สงเสริมนักเรียน ไดจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน การสรุปผลการจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียน การสํารวจความสําคัญของนักเรียน
ในการจัดกิจกรรม ดานการปองกันและแกไขปญหา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เพราะวาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการพัฒนาใหครูมีความรู
ทักษะ ตลอดทั้งเทคนิคในการใหคําปรึกษาแกนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับสุจิตรา ไชโยแสง (2552) ไดศึกษาการดําเนินงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 พบวา ดานการปองกันและแกไขปญหา
โรงเรียนจัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีปญหาดานเศรษฐกิจ โรงเรียนจัดอบรมใหรูจักการคบเพื่อนและการปฏิบัติตนเพื่อ
หางไกลสารเสพติด โรงเรียนจัดอบรมใหมีความรับผิดชอบตอการเรียน ดานการสงตอมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เพราะวา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 มีความพยายามของครูที่ปรึกษาในการแกไขปญหา นักเรียนกอนการสงตอรับการชวยเหลือ ซึ่งสอดคลองกับ
ประภาศรี ศรีวงคพันธ (2549) ไดศึกษาการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 พบวา ดานการสงตอนักเรียนโรงเรียนทุกขนาดมีการดําเนินงานปานกลาง ยกเวน
โรงเรียนขนาดใหญพิเศษที่ดําเนินงานมากโดยสวนใหญมีการวางแผนในการสงตอนักเรียน ตลอดจนการประสานงานและบันทึก
การสงตอไปยังครูที่เกี่ยวของในการชวยเหลือนักเรียน ปญหาและขอเสนอแนะ ครูมีภาระงานมาก ทําใหไมมีเวลาไปเยี่ยมบาน
นักเรียนและขาดงบประมาณ ผูปกครองไมมีเวลามาพบครูเมื่อนักเรียนมีปญหาและไมเขาใจในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ผูบริหารไมใหความสําคัญเทาที่ควร ขาดการติดตามอยางตอเนื่อง โดยใหขอเสนอแนะคือ ควรมีการอบรมเพื่อพัฒนาครูทุกคนใน
สังกัด ควรมีการสนับสนุนงบประมาณใหมากขึ้น ควรจัดงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเปนระบบและดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง ควรมีเครือขายผูปกครอง และควรมีการชี้แจงใหผูปกครองเขาใจถึงขั้นตอนการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
ปญหาและข อเสนอแนะแนวทางในการดํ าเนิ นงานระบบดู แลชวยเหลื อนั กเรี ยนของโรงเรี ยนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 แบบสอบถาม
ชนิดปลายเปด ทําการวิเคราะหโดยการสรุปคําบรรยายโดยแยกเปนประเด็น ดังนี้
ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ปญหาที่พบมากที่สุดคือ ครูมีกิจกรรมงานพิเศษอื่นมาก จึงทํางานไมตอเนื่อง
ครูไมไดเอาใจใสขอมูลของนักเรียนอยางจริงจังและเปนปจจุบัน การเก็บขอมูลจากนักเรียนและเพื่อนไมไดขอมูลที่เปนจริง
โรงเรียนไมมีงบประมาณสนับสนุนในการไปเยี่ยมบานนักเรียน ขอเสนอแนะคือ ควรลดภาระงานครูที่ปรึกษาไมควรเปลี่ยน
ครูที่ปรึกษาบอย ครูควรเอาใจใสขอมูลของนักเรียนอยางจริงจังและเปนปจจุบัน ครูควรรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลใหมาก
ขึ้นมีกิจกรรมรวมกัน
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ดานการคัดกรองนักเรียน ปญหาที่พบมากที่สุดคือ การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน คือการคัดกรอง
นักเรียนยังไมเปนระบบ ครูยังขาดความรูในการคัดกรอง ไมดําเนินการอยางจริงจังมีระยะเวลาในการดําเนินการแกปญหา
ที่จํากัด ไมมีการสรุปผลการคัดกรองนักเรียนมาใชในการพัฒนานักเรียน ขอเสนอแนะคือ ควรมีคณะกรรมการทํางานการ
คัดกรองนักเรียนและทําตอเนื่อง ควรศึกษาขอมูลนักเรียนใหละเอียดในทุกดานเพื่อการคัดกรองที่ชัดเจน ควรดําเนินการ
อยางเปนระบบใหครอบคลุมทุกดาน ควรสรุปผลการคัดกรองนักเรียนมาใชในการพัฒนานักเรียน
ดานการสงเสริมนักเรียน ปญหาที่พบมากที่สุดคือ นักเรียนชวงชั้นที่ 3 เปนวัยรุนมักแสดงพฤติกรรมกาวราว
นักเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคล การจัดกิจกรรมการแนะแนวนักเรียนมีนอย ขอเสนอแนะคือ ควรมีโครงสรางการ
บริหารงานแนะแนวที่ชัดเจนเปนระบบ ครูประจําชั้นและครูแนะแนวควรดูแลอยางใกลชิด ควรมีการจัดกิจกรรมตามความ
ตองการของนักเรียน ครูผูสอนควรสงเสริมนักเรียนใหทํากิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการแนะแนวเพิ่มมากขึ้น
ดานการปองกันและแกไขปญหา ปญหาที่พบมากที่สุดคือ นักเรียนแตละชวงชั้นมีปญหาตามวัย การศึกษาปญหา
ไมมีความชัดเจนไมเปนระบบ ขอเสนอแนะ ควรมีการประชุมรวมกันเพื่อแกไขปญหาและวางแผนการปองกันปญหาที่
เกิดขึ้น ครูทุกคนในโรงเรียนควรชวยปองกันและแกไขปญหา ครูประจําวิชา ครูประจําชั้น ครูปกครอง ควรสอดสองดูแล
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอยางใกลชิด
ดานการสงตอ ปญหาที่พบมากที่สุดคือ การสงตอนักเรียนไมมีการบันทึกเปนหลักฐาน นักเรียนมีปญหาเกิน
ความสามารถที่จะชวยเหลือได นักเรียนมีพฤติกรรมเชนเดิมแมจะไดรับการบําบัดรักษา ขอเสนอแนะ ควรมีหลักฐานการ
สงตอนักเรียน และสามารถตรวจสอบได
ควรหาเทคนิควิธีการในการชวยเหลือและสง ตออยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเวียง
แกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4” ผูศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจากการ
คนพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล จากการศึกษาพบวาความยุงยากในการออกเยี่ยมบานนักเรียนของครูที่
ปรึกษา นอยที่สุด ดังนั้นทางโรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการไปเยี่ยมบานนักเรียน และควรลดความ
ยุงยากในการออกเยี่ยมบานนักเรียนของครูที่ปรึกษา
2. ดานการคัดกรองนักเรียน จากการศึกษาพบวาการมีสวนรวมในการแบงกลุมนักเรียนจากผูปกครอง นอยที่สุด
ดังนั้นทางโรงเรียนควรเนนการมีสวนรวมในการแบงกลุมนักเรียนจากผูปกครอง และมีคณะกรรมการทํางานการคัดกรอง
นักเรียนและทําตอเนื่อง และควรสรุปผลการคัดกรองนักเรียนมาใชในการพัฒนานักเรียน
3. ดานการสงเสริมนักเรียน จากการศึกษาพบวาความสม่ําเสมอในการจัดกิจกรรมกอนเรียนใหกับนักเรียน นอย
ที่สุด ดังนั้นทางโรงเรียนควรเพิ่มความสม่ําเสมอในการจัดกิจกรรมกอนเรียนใหกับนักเรียน มีโครงสรางการบริหารงาน
แนะแนวที่ชัดเจนเปนระบบ ครูประจําชั้นและครูแนะแนวควรดูแลอยางใกลชิด ควรมีการจัดกิจกรรมตามความตองการ
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ของนักเรียน ครูผูสอนควรสงเสริมนักเรียนใหทํากิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการแนะแนวเพิ่มมากขึ้น
4. ดานการปองกันและแกไขปญหา จากการศึกษาพบวา ความตอเนื่องในการใหคํา ปรึกษาของครูที่ปรึกษา นอย
ที่สุด ดังนั้นครูประจําวิชา ครูประจําชั้น ครูปกครอง ควรสอดสองดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอยางใกลชิด มีความ
ตอเนื่องในการใหคําปรึกษาของครูที่ปรึกษา ควรมีการประชุมรวมกันเพื่อแกไขปญหาและวางแผนการปองกันปญหาที่
เกิดขึ้น ครูทุกคนในโรงเรียนควรชวยปองกันและแกไขปญหา
5. ดานการสงตอ จากการศึกษาพบวา การประสานระหวางครูที่ปรึกษากับครูที่จะชวยเหลือนักเรียนตอและ
บุคลากรที่เกี่ยวของนอยที่สุด ดังนั้นทางโรงเรียนควรมีการประสานระหวางครูที่ปรึกษากับครูที่จะชวยเหลือนักเรียนตอ
และบุคลากรที่เกี่ยวของ ควรมีหลักฐานการสงตอนักเรียน สามารถตรวจสอบได และควรหาเทคนิควิธีการในการ
ชวยเหลือและสงตออยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนประสบความสําเร็จ เชน พฤติกรรม
การบริหาร คุณลักษณะของครู เปนตน
2. ควรศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของผูบริหารโรงเรียนโดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลวิธี
อื่น เชน การสัมภาษณ การสังเกต เปนตน เพื่อใหไดขอมูลในสภาพที่เปนจริงหรือขอมูลในแงมุมอื่น
3. ควรศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความอนุเคราะหชวยเหลือเปนอยางดีจาก
ดร.พงษกร หงษกราย อาจารยที่ปรึกษาและคณะผูเชี่ยวชาญที่ไดใหคําแนะนํา ปรึกษา ประกอบดวย นายเอกราช ลือชา
ผูอํานวยการโรงเรียนขุนขวากพิทยา นายมานิตย ถูนาแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนขุนขวากพิทยา และนางรัตนา ชินะขาย
ครูวิชาการโรงเรียนขุนขวากพิทยา ซึ่ง มีสวนสําคัญที่ทําใหการศึกษาคนควาดว ยตนเองมีความสมบูรณยิ่ง ขึ้น ผูวิจัย
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณทานผูบริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทุกทาน ที่ไดใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม ตลอดจนอํานวยความ
สะดวกในการเก็บขอมูล
หากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ มีคุณคาและมีประโยชน ตอวงการศึกษา ผูวิจัยขออุทิศคุณความดีที่
ไดรับจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ มอบใหแกทานที่ไดชวยเหลือเกื้อกูล สนับสนุนและเปนกําลังใจในการทํางานจนเปน
ผลสําเร็จ
ขอระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา ครู อาจารยที่ไดใหชีวิต ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ใหผูวิจัยไดมีโอกาส
ศึกษา และประสบความสําเร็จในวิชาชีพมาจนถึงทุกวันนี้
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การดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแมจัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 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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บทคัดยอ
จุดมุงหมายในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง
อํ า เภอแม จั น สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา เชี ย งราย เขต 3 ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา คื อ ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา จํานวน 9 คน และขาราชการครู จํานวน 115 คน ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแม
จัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 รวมทั้งสิ้น 9 โรงเรียน รวมผูบริหารสถานศึกษาและ
ขาราชการครูทั้งหมดทุกโรงเรียน จํานวน 124 คน เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มี
ทั้งหมด 5 ตอน สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการศึกษา พบวาศึกษาการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึงอําเภอแม
จัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทั้ง 5 ดาน
1. สภาพการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียน พบวาในภาพรวมมีการดําเนินงานอยู ในระดั บ มาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน การวัดผลและประเมินผลมีคาเฉลี่ ย มากที่สุด รองลงมาคือ ดานการจัดการเรียนรู สวนดานการนิเทศ
การศึกษามีคาเฉลี่ยต่ําสุด
2.แนวทางการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแมจัน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 สรุปผลไดดังนี้
2.1 ดานการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรพบวาแนวทางที่พบมากในการดําเนินงานวิชาการ คือหลักสูตร
ควรใชในเวลาที่เหมาะสมไมเปลี่ยนบอย ๆ มีคาความถี่สูงสุดและควรจัดอบรมและพัฒนาครูดานการจัดทําหลักสูตร เปน
แนวทางที่ต่ําสุด
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 (เวียงเกาแสนภูวทิ ยาประสาท) จังหวัดเชียงราย 57150
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Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
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Rajaprajanugroh 15, Chiangrai, 57150
*Corresponding author : kolykoy_2@hotmail.com
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2.2 ดานการจัดการเรียนรู พบวาแนวทางที่พบมากในการดําเนินงานวิชาการ คือ ควรมีครูจบตรงสาขาวิชามา
สอนเพราะจะมีความชํานาญมากกวา มีคาความถี่สูงสุด และควรมีการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษา
หรือมีหลักสูตรที่เอื้อตอบริบทสถานศึกษาที่เปนโรงเรียนชนเผาเพื่อการจัดการเรียนรูของนักเรียนจะไดพัฒนาไดตามสภาพ
ของผูเรียน เปนแนวทางที่ต่ําสุด
2.3 ดานการนิเทศการศึกษา พบวาแนวทางที่พบมากในการดําเนินงานวิชาการ คือ ผูนิเทศควรเขาใจถึงบริบท
ผูสอนและสิ่งแวดลอมของผูเรียน มีความถี่สูงสุดและควรใหครูอบรมพัฒนาความรูเกี่ยวกับการนิเทศเปนแนวทางที่ต่ําสุด
2.4 ดานการวัดและประเมินผล พบวาแนวทางที่พบมากในการดําเนินงานวิชาการ คือ ควรปรับขอสอบให
สอดคลองกับสภาพผูเรียนมีความถี่สูงสุด และควรลดการสอบจากสวนกลางลง เปนแนวทางที่ต่ําสุด
2.5 ดานการสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวาแนวทางที่พบมากในการ
ดําเนินงานวิชาการ คือ ควรมีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ มีความถี่สูงสุด และควรมีสื่อใหครบทุกสาระ เปนแนวทางที่
ต่ําสุด
คําสําคัญ: งานวิชาการ กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง ผูบริหารสถานศึกษา 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
การศึกษามีความสําคัญเปนอยางยิ่งซึ่งถือเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาบุคคล สัง คมและ
ประเทศชาติทั้งนี้เพราะการศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สามารถดําเนินชีวิตใน
สังคมไดอยางมีสันติสุข และสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใน
ทุก ๆ ดานของประเทศ และสังคมโลก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดใหความสําคัญในการ
ปฏิรูป การศึกษา กําหนดเรื่องการจัดการศึกษาตองใหชุมชน บุคคล และทองถิ่นเขามามีสวนรวม และมีความเสมอภาคใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 43, 78, 79 และ 81 ในมาตรา 43 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยวา
บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจายการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคการปกครองสวนทองถิ่นและ
เอกชนตามที่กฎหมายบัญญัติ ในมาตรา 78 บัญญัติไววา รัฐตองกระจายอํานาจใหทองถิ่น พึ่งตนเองและตัดสินใจใน
กิจการของทองถิ่นไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐาน
ใหทั่วถึง มาตรา 79 บัญญัติไววารัฐตองสง เสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวนบํารุงรักษาและใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีสวนรวมในการสงเสริม บํารุง รักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตาม
หลักการพัฒนา ที่ยั่งยืน มาตรา 81 บัญญัติไววา รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษา อบรมให
เกิดความรูคูคุณธรรม สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะวิทยาการตาง ๆ เรงรัดการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาประเทศ พัฒนาครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ของชาติ ตามที่สังคมใหความคาดหวัง
ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการไดมุงกระจายอํานาจใหแกโรงเรียน ใหโรงเรียนมีอิสระในการบริหาร โดยจะทําให
โรงเรียนมีสถานภาพเปนนิติบุคคล ใหมีรูปแบบการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน เพื่อรองรับการกระจายอํานาจในงาน
วิชาการ การบริหารบุคคล งบประมาณและการบริหารทั่วไป ซึ่งจะเปนการสรางความเขมแข็งใหแกโรงเรียน และโรงเรียน
มีอิสระในการพัฒนากระบวนการบริหารการศึกษาใหทุกฝายไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
โรงเรียน และรวมรับผิดชอบในการใชทรัพยากรตาง ๆ ของชุมชน เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปในทิศทางที่ชุมชนตองการ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปจจุบัน มีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นตามความกาวหนาดานเทคโนโลยี ทําใหการจัด
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การศึกษาของโรงเรียนตองมีการปรับปรุง พัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อสรางองคความรูใหม ๆ และนํามาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเปนหนาที่ของผูบริหารและคณะครูใน
โรงเรียนที่จะตองรวมมือกันในการปฏิบัติภารกิจ ใหโรงเรียนสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เปนไปตามทิศทางที่โรงเรียนได
วางไว ทั้งนี้โรงเรียน ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ จําเปนตองรวมกันจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ใหทุกฝายเขามามีสวน
รับทราบและเสนอแนะแนวทาง ตลอดถึงความตองการและนําไปกําหนดแนวทางพัฒนาเยาวชนในพื้นที่บริการไดตรงตาม
ความตองการของผูปกครองชุมชน และพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ เกิดทักษะดานตาง ๆ
เพื่อจะสรางใหนักเรียนเปนคนที่รูจักปญหา สามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมนอกจากนั้นตองเปนผูมี
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวของผูเรียน จะเกี่ยวของกับภารกิจดานวิชาการของโรงเรียนเปนสําคัญสวนงาน
ดานอื่น ๆ จะเปนสวนสนับสนุนสงเสริมงานดานวิชาการใหดําเนินการจนประสบผลสําเร็จตามเจตนารมณของโรงเรียนงาน
วิชาการจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งที่ผูบริหารและครูจะตองยึดถือเปนหัวใจของการจัดการเรียนการสอของโรงเรียน งาน
วิชาการของโรงเรียนจะมีขอบเขตของภารกิจหลายดาน ทําใหความหมายของวิชาการโรงเรียนเปนไปในทิศทางที่จะพัฒนา
นักเรียนไดหลายแนวทางดังนี้ กมล ภูประเสริฐ (2545,หนา 6) กลาววา การดําเนินงานวิชาการในสถานศึกษาหมายถึง
การดําเนินงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา โดยการพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่คาดหวัง ซึ่งประกอบดวยงานหลาย ๆ ดานเชน งานเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ 2542 และแนวความคิดในการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษาจะตองนําหลักสูตรแกนกลางมาจัดเปน
หลักสูตรสถานศึกษารวมกับสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับทองถิ่นที่สถานศึกษาเปนผูกําหนดขึ้น
ดังนั้น ผูศึกษาจึงไดศึกษาการดําเนินงานวิชาการในดาน พฤติกรรมการสอนของครู ไดแก การบริหารจัดการและ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู การนิเทศการศึกษา การวัดผลและประเมินผล การสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานในการปฏิบัติง านวิชาการของในโรงเรียนสังกัดกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแมจัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3
วัตถุประสงคในการศึกษา
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึงอําเภอแมจัน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3
2. เพื่อหาแนวทางใหกับการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแมจัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการดําเนินงานวิชาการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินงานวิชาการของ
โรงเรียน กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแมจัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
ประชากร
ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 9 คน และขาราชการครู จํานวน 115 คน ของโรงเรียนกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแมจัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 รวมทั้งสิ้น 9
โรงเรียน รวมผูบริหารสถานศึกษาและ ขาราชการครูทั้งหมดทุกโรงเรียน จํานวน 124 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู ต อบแบบสอบถาม ซึ่ ง ถามเกี่ ย วกั บ เพศ อายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ตํ า แหน ง และจํ า นวนป ข อง
ประสบการณ เปนแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแมจัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับของ
ลิเคอรท(Liker’s Five Rating Scale) จํานวนขอคําถามมี 49 ขอ กําหนดเกณฑระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open end) ที่ใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอปญหาและขอเสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหา การดําเนินงานวิชาการของโรงเรียน กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. การสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา ระเบียบ หลักสูตร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานวิชาการ
1.2 ผูศึกษาไดสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามขึ้นโดยศึกษาแนวคิดจากตํารา เอกสารระเบียบงานวิจัยตาง ๆ ที่
เกี่ยวของและครอบคลุมวัตถุประสงคที่ตั้งไว เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
1.3 เขียนแบบสอบถามฉบับรางตามโครงสรางเนื้อหานําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของ
เนื้อหาและความชัดเจนของภาษา
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1.4 นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
1.5 นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจดูความเรียบรอยถูกตองอีกครั้ง
1.6 ปรับปรุงแบบสอบถามครั้งสุดทาย เพื่อเปนแบบฉบับจริงแลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูล
2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.1 นําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาแลวจัดพิมพใหม นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
พรอมเคาโครงการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
โดยวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยใชเกณฑของ ดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามวัดเนื้อหานั้นไดจริง
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามวัดเนื้อหานั้นไดจริง
1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมวัดเนื้อหานั้นไดจริง
วิเคราะหดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับความตองการโดยใชสูตร
IOC =

∑R
N

เมื่อ IOC แทน คาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค

∑R

แทน ผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญ
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
แลวนํามาหาคาเฉลี่ยโดยเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไปถือวาเปนขอคําถามที่อยูในเกณฑ
ความตรงเชิงเนื้อหาที่ใชได
2.2 พิจารณาคัดเลือกขอที่มีคา IOC ตั้งแตระดับ 0.67- 1.00 ขึ้นไป นํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ และนําไปเรียบเรียงจัดพิมพตนฉบับใหมที่สมบูรณอีกครั้งหนึ่ง
2.3 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลว จํานวน 49 ขอ ไปทดลองใช (try-out) กับ
ผูบริหารและขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีบริบทใกลเคียงกัน ที่ไมใชประชากร
2.4 นําผลการทดลองใชมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่งใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา
(Coefficient Alpha) ของครอนบาค มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.85
2.5 นําตนฉบับที่แกไขสมบูรณแลวไปอัดสําเนา แลวดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับ ประชากร
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังขั้นตอน ตอไปนี้
1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะครู ในโรงเรียนสังกัดกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแมจัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ที่เปนประชากร
2. ทําหนังสือขอความรวมมือผูบริหารโรงเรียนชวยแจกแบบสอบถามใหกับคณะครูในโรงเรียนที่เปนประชากร
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3.กําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว 2 สัปดาห ผูศึกษาดําเนินการ
รวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง
4.ถายังไมไดแบบสอบถามคืนผูศึกษาจะติดตามรวบรวมแบบสอบถามเอง จากประชากร 124 คน และไดรับ
แบบสอบถามคืนทั้งหมด รอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
นําแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณมาวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาสถิติ ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป Excel ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครื อขายพัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแมจัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 โดยหา คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวนําเสนอใน
รูปตารางและความเรียง
2. วิเคราะหขอมูลการหาแนวทางการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง
อําเภอแมจัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 โดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ แลว
นําเสนอในรูปตารางและความเรียง
เกณฑการแปลความหมาย
เกณฑการแปลความหมายจาก คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จําแนกเปนราย
ขอ รายดานและภาพรวม ตามเกณฑ ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง
มีการปฎิบัติอยูในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง
มีการปฎิบัติอยูในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง
มีการปฎิบัติอยูในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง
มีการปฎิบัติอยูในระดับนอย
1.00 – 1.50 หมายถึง
มีการปฎิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
ผลการศึกษา
สภาพการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแมจัน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 พบวา ในภาพรวมมีการดําเนินงาน อยูในระดับมาก (𝜇 = 3.95) เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการนิเทศการศึกษา(𝜇 =3.82)
สรุปผลและอธิปรายผล
1. การศึกษาการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแมจันสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปไดดังนี้
1.1 ดานการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร ในภาพรวม พบวา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากเมื่อ
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พิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คื อ สถานศึกษาจัด ทําหลักสูตรใหเ ปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 วิสัยทัศน พันธะกิจ และเปาหมายของสถานศึกษาและ
สถานศึกษาประชุมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหนวยงานตางสังกัดในเรื่องการใชหลักสูตร มีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด
1.2 ดานการจัดการเรียนรู ในภาพรวม พบวา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษาสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของ
หลักสูตร และสถานศึกษาใชศูนยการเรียนในการจัดการเรียนการสอน เชน ศูนยการเรียนรูภาษาตางประเทศศูนยการ
เรียนรูอาเซียน ฯลฯ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
1.3 ดานการนิเทศการศึกษา ในภาพรวม พบวา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศ และสถานศึกษาสนับสนุนใหครูไดมีการ
สังเกตการสอนของเพื่อนครูในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
1.4 ดานการวัดผลและประเมินผล ในภาพรวม พบวา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษาสงเสริมใหครูมีความรูดานการวัดและประเมินผล และทานไดนําผล
จากการวัดและประเมินมาวิเคราะหเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของทานโรงเรียน มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
1.5 ดานการสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในภาพรวม พบวา มีสภาพการ
ดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือสถานศึกษาประเมินผลและนําผลการ
สรุปและประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนของครู ไปวางแผนพัฒนา มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
1.6 สภาพการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง ในภาพรวมพบวา มีการ
ดําเนินงาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการวัดและประเมินผล
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการนิเทศการศึกษา
อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้พบประเด็นที่นาสนใจซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. สภาพการดําเนินงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน พบวา ในภาพรวมมีการดําเนินงานอยู ใ น
ร ะ ดั บ ม า ก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายองค ป ระกอบพบว า องค ป ระกอบที่ มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ด า นการวั ด ผลและ
ประเมินผล รองลงมาคื อ ดานการจัดการเรียนรู ที่เปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนการสอนตลอดเวลา ซึ่งจุดมุงหมายของการวัดผลและประเมินผลนั้น ไมใชเฉพาะการนําผล
การวัดไปตัดสินได-ตก หรือใครควรจะไดเกรดอะไรเทานั้น แตควรนําผลการวัดและประเมินนี้ไปใชใหเกิดประโยชนตอ
การศึกษา เพื่อคนและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน หมายถึงการวัดผลและประเมินผลเพื่อดูวานักเรียนบกพรองหรือไม
เขาใจในเรื่องใด ตอนใด แลวครูพ ยายามสอนใหนักเรียนเกิด ความรู มีความเจริญงอกงามตามศักยภาพของตนเอง
จุดมุงหมายขอนี้สําคัญมาก หรืออาจกลาวไดวาเปน ปรัชญาการวัดผลการศึกษา
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2. แนวทางในการดําเนินงานวิชาการโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแมจัน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 พบวา
2.1 การดําเนินงานวิชาการ ดานการบริห ารจัด การและพัฒ นาหลักสูต ร พบวาแนวทางที่พ บมากในการ
ดําเนินงานวิชาการ คือ นําผลสรุปการใชหลักสูตรไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู
ทั้งนี้เปนเพราะวาการบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนตามวัตถุประสงคที่
กําหนดในหลักสูตร การจัดประสบการณใหกับนักเรียน ประกอบดวย การกําหนดกระบวนการและสาระการเรียนรูการ
จัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณทางการศึกษามาสนับสนุนซึ่งสอดคลองกับ มธุรสณี กวางทอง(2551) ไดศึกษาการ
ดําเนินงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวางอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม พบวา
ในการดําเนินงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง อําเภอแมอายจังหวัดเชียงใหม
ในดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช พบวา ผูตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมด เห็นวาผูบริหารไดวางแผนเกี่ยวกับการ
ใชหลักสูตร และประชุมคณะครูเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตร สวนปญหาที่พบเพียงสวนนอย คือ ผูบริหาร
และครูผูสอนขาดความรูความเขาใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตร การใชหลักสูตรไมเปนไปตามที่กําหนดไวทําใหการใช
หลักสูตรไมไดผลเทาที่ควร และหลักสูตรบางหัวขอไมสอดคลองกับการเรียน สําหรับขอเสนอแนะตามความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามคือ ผูบริหารและครูควรมีการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ควรมีการนําหลักสูตร
มาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนในทุกดาน ทุกสาระการเรียนรู และควรวิเคราะหหลักสูตรในสาระ ที่ตนสอน
และปรับเนื้อหากิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง สวนในดานการประเมินผล พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามเกือบทั้งหมดเห็นวาผูบริหารมีการวางแผนการประเมินผลการเรียนการสอน กําหนดวัตถุประสงคในการ
ประเมินผล และนําผลที่ไดจากการประเมินผลไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน สําหรับปญหาที่พบมีเพียงสวนนอย
พบวา ผูบริหารและครูผูสอนขาดความรูความเขาใจในการประเมินผล สวนขอเสนอแนะตามความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามคือ ควรอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลผูบริหารควรมีการกํากับติดตามการประเมินผล
ควรประเมินผลตามสภาพจริงใหมากที่สุด และกําหนดแนวทาง การประเมินผลใหเปนแนวทางเดียวกัน
2.2 การดําเนินงานวิชาการ ดานการจัดการเรียนรู พบวาแนวทางที่พบมากในการดําเนินงานวิชาการคือ
จัดหาครูที่สอนใหตรงตามความถนัด การสอนแบบรวมชั้นและบูรณาการ เพื่อการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทั้งนี้เปน
เพราะวา การจัดครูเขาสอนตามความถนัด สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนและผูเรียน ไดจัดกิจกรรมรวมกันเพื่อใหเกิดการ
เรี ยนรู เพื่ อ ให ผูเ รีย นแต ล ะคนได พัฒ นาตนเองสูง สุ ด ตามความสามารถทางสมอง ระดั บสติป ญญาตามกํ าลั ง หรื อ
ศักยภาพของแตละคน และมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามวัตถุประสงคที่กําหนดในหลักสูตร ได
ศึกษาการปฎิบัติงานวิชาการของโรงเรียนแมเจดียวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พบวา การปฎิบัติงานวิชาการครูไดแจง
จุดประสงคฝกการเรียนรูแกผูเรียนกอนทําการสอน ไดจัดทําโครงการสอนใหเหมาะสมกับเวลาที่เรียนแตละภาค จัด
เนื้อหาใหเหมาะสมกับความพรอมของผูเรียนสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการปฎิบัติจริงและแสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง ไดวัดและประเมินผลหลังการเรียนการสอน สวนที่ไมไดปฎิบัติคือเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน วิเคราะหขอสอบ นําผลการนิเทศมาวางแผนเพื่อการเรียนการสอน
2.3 การดําเนินงานวิชาการ ดานการนิเทศการศึกษา พบวาแนวทางที่พบมากในการดําเนินงานวิชาการ คือ
ควรจัดใหมีการนิเทศอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้เปนเพราะวา การชี้แนะ แนะนํา ความรวมมือเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
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ทํางานของบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อใหกระบวนการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ ใหรูจักปรับปรุงวิธีสอน ชวยสงเสริม
ใหการศึกษา มีคุณภาพทั้งดานการเรียนการสอนตามความคาดหมาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยสวนสมชาย ไชยจินดา
(2547) ไดศึกษาการดําเนินงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม พบวาผูบริหาร
สถานศึกษาไดสงเสริมใหครูจัดทําหลักสูตรทองถิ่น และนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แตไมได
นิเทศตามตารางที่กําหนดไว เพราะมีภาระงานอื่นมาก ความสับสนในเรื่องหลักสูตรซึ่งมี 2 หลักสูตร มีโครงสรางเนื้อหา
สาระของกลุมวิชาและการวัดและประเมินผลแตกตางกัน ผูบริหารสถานศึกษาและครูควรศึกษาเรื่องหลักสูตรใหเขาใจและ
สามารถนําหลักสูตรไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหตรงกับสภาพความตองการของทองถิ่น
2.4 การดําเนินงานวิชาการ ดานการวัดและประเมินผล พบวาแนวทางที่พบมากในการดําเนินงานวิชาการ คือ
ควรนําผลการประเมินมาปรับแกไข ปรับปรุงการเรียนการสอน มีการวัดผลที่คลอบคลุมหลากหลายทั้งนี้เปนเพราะวา การ
ตรวจสอบวาผูเรียนไดบรรลุผลในการเรียนและครูผูสอนไดบรรลุผลในการสอนตามวัตถุประสงคของหลักสูตร โดยวัดให
ตรงกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน ใชเครื่องมือวัดที่ดีและเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย สิริจิต หอจันทึก
(2550) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม พบวาการปฏิบัติงานวิชาการดานวัด
และประเมิ น ผล ผู บ ริ ห ารและครู โ รงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลนครเชี ย งใหม ไ ด กํ า หนดปฏิ ทิ น ปฏิ บั ติ ง านในการวั ด และ
ประเมินผลนําผลที่ไดจากการวัดและประเมินผลไปใชพัฒนาการเรียนการสอนวัดและประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลอง
กับเนื้อหาของหลักสูตร
2.5 การดําเนินงานวิชาการ ดานการสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาพบวา
แนวทางที่พบมากในการดําเนินงานวิชาการ คือ ควรจัดหาสื่อที่มีคุณภาพ ทันสมัย ครอบคลุม หลากหลาย ทั้งนี้เปน
เพราะวา การชวยเหลือ จัดหา บริการ สงเสริมใหครูผลิต ใช บํารุงรักษาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา วัสดุ
อุปกรณ หรือวิธีการใด ๆ ก็ตามที่เปนตัวกลางหรือพาหะในการถายทอดความรู ทัศนคติ ทักษะและประสบการณไปสู
ผูเรียน เพื่อใชชวยในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน ไดเขาใจบทเรียน เชน สื่อมัลติมีเดีย สื่อสิ่งพิมพวิธีการ เทคนิค หรือ
กิจกรรม อยางคุม คา และรวมถึงแสวงหาวิทยาการในทองถิ่นมารวมถายทอดในการจัด การเรียนรู ซึ่ง สอดคลองกั บ
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
สื่ อ และนวั ต กรรมมี สื่ อ และนวั ต กรรมน อ ยไม เ พี ย งพอ ไม เ หมาะสมกั บ สภาพและความสนใจของนั ก เรี ย น สํ า หรั บ
ขอเสนอแนะตามความคิดเห็นของผูตอบแบบ สอบถาม คือ ควรมีการจัดอบรมใหความรู สรางความตระหนักแกครูในการ
ผลิตสื่อ จัดงบประมาณเพื่อใหการสนับสนุนและจัดหาสื่ออยางเพียงพอในดานการประเมินผลตามสภาพ
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
จากผลการวิจัยนี้มีขอเสนอแนะตอการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาปาตึง ที่
สําคัญดังนี้
1. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ควรใหความสําคัญในการจัดทําหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของ
ผูเรียนและทองถิ่น ติดตอใหมีการประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูแทนชุมชน ใหมีสวนรวมในการ
ใหความเห็นสําหรับการพัฒนาหลักสูตรโดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร
มาใหความรู
2. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ควรวางแผนและจัดหาวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนให
เพียงพอ
3. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ควรวางแผนการนิเทศและดําเนินการนิเทศใหเปนระบบและตอเนื่องจัด
ใหมีการประชุมระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศเพื่อสรุปและประเมินการนิเทศทุกครั้งและแนะนําใหเกิดการพัฒนาดาน
การจัดการเรียนรูแกครูและบุคลากร
4. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ควรมีความรูความเขาใจในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและให
ความสําคัญในการสรางความรูความเขาใจเรื่องการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงแกครู โดยตรวจหรือสนับสนุนใหมี
การตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินผลของครูใหครอบคลุมตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของครูในแตละกลุมสาระการ
เรียนรู
5. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ควรวางแผนและดําเนินการจัดหาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณในการจัดหาจัดซื้อสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให
มากขึ้น
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการปรับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาโดยอาจใชเครื่องมือแบบสัมภาษณหรือรูปแบบการ
ประชุม เพื่อจะไดขอมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
2. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาอื่น ถึงสภาพและเปรียบเทียบการดําเนินงาน
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อที่จะนําไปประยุกตใชตอไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง นี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ดร.กัมพล ไชยนันทอาจารยที่ปรึกษา ที่ไดให
ขอคิดคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง รวมทั้งคณาจารยสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกทานที่ใหความรูและแนวคิด ตลอดจนชี้แนะ
แนวทางที่เปนประโยชนตอการศึกษาคนควาดวยตนเอง ครั้งนี้ ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานดังรายนามในภาคผนวก ก ที่ไดเสียสละเวลาใหความชวยเหลือตรวจสอบและให
คําแนะนําในการสรางเครื่องมือและแนะนําสิ่งที่เปนประโยชนตอการศึกษาในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะครูใน กลุมเครือขาย
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พัฒนาการศึกษาปาตึง อําเภอแมจัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ทุกทานที่ใหความรวมมือ
ตอบแบบสอบถามจนไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษา ตลอดจนเพื่อนรวมงานทุกคนที่ใหการสนับสนุน ชวยเหลือและ
ใหคําปรึกษาชวยใหการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีความสําเร็จคุณคาและคุณประโยชนจาก
การศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารยตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน
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การดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
คือ ผูบริหารโรงเรียนจํานวน 14 คน และครูผูสอนจํานวน 130 คน ที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2557 รวม 144 คน
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวขางตน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. การศึกษาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
1.1 ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช พบวา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากคือ สถานศึกษาของทานมี
การวางแผนและออกแบบหลักสูตรใหครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 ดานการจัดการเรียนรู พบวา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก คือ สถานศึกษาของทานจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไดสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา
1.3 ดานการนิเทศภายใน พบวามีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมา คือ สถานศึกษาของทานมีการจัดกิจกรรม
การนิเทศภายใน
1.4 ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู พบวา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก คือ สถานศึกษาของ
ทานมีการรายงานการประเมินผลการเรียนใหผูเกี่ยวของทราบ
2. แนวทางการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานวิ ช าการในโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาอํ า เภอแม ส รวย สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 สรุปไดดังนี้
1
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2.1 ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ควรใหคณะครู ผูบริหารและผูที่มีสวนเกี่ยวของมีการประชุมปรึกษา
หารือรวมกัน
2.2 ดา นการจั ด การเรี ยนรู ควรให มีก ารวิ เ คราะห ห ลั ก สูต รสถานศึ ก ษา มาตรฐานและตัว ชี้ วั ด กอ นการจั ด ทํ า
แผนการจัดการเรียนรู
2.3 ดานการนิเทศภายใน สงเสริมสนับสนุนใหความรูแกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.4 ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ควรมีการวางแผนงานอยางเปนระบบโดยใหคณะครูสวนรวมในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู โดยอิงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
คําสําคัญ: การดําเนินงานวิชาการ แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

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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Keywords: Affairs Performance of Education, improving academic affairs performance of education, Opportunity
Expansion School

บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แ กไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ให
กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ซึ่งสถานศึกษานั้นจะเห็นไดวา หัวใจของสถานศึกษาอยูที่การบริหารงานวิชาการมีความสําคัญ
ยิ่งตอการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
จากการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 งานบริหารวิชาการซึ่งเปนการ
บริหารที่สําคัญ และเปนหัวใจตอการปฏิรูปการศึกษา การบริหารงานวิชาการเปนงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมซึ่งเกี่ยวของกับ
การพัฒนาและปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายของการศึกษา วิธีการจัดการหรือการ
บริหารวิชาการในโรงเรียน ผูบริหารการศึกษาตองเปนทั้งนักบริหารและนักวิชาการ ดวยเหตุวางานวิชาการถือวาเปนหัวใจ
ของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยูกับงานวิชาการ
ทั้งสิ้น งานวิชาการเปนกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช แบบเรียน งานการเรียนการ
สอน งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานหองสมุด งานการนิเทศภายใน งานวางแผนการศึกษา และ
งานประชุมอบรมทางวิชาการ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูง ดวย
เหตุดังกลาวการบริหารงานวิชาการนับเปนงานที่สําคัญของโรงเรียน เปนหนาที่หลักของโรงเรียน ถือเปนหัวใจของการ
บริหารโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือไมขึ้นอยูกับงานวิชาการโรงเรียน ที่จะสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม
และคุณสมบัติตามที่ตองการ เพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตตอไปไดเปนอยางดี
งานวิชาการเปนงานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคนใหเปนคนดี คนเกงและอยูในสังคมได
อยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546,
หนา 33) ที่ใหสถานศึกษาดําเนินการพัฒนาผูเรียนโดยการมีสวนรวมจากความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น
เพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจน
การวัดผลและประเมินผล งานวิชาการเปนหัวใจของการบริหารสถานศึกษา เปนตัวชี้วัด จัดอันดับมาตรฐานและคุณภาพ
ของสถานศึกษาที่ผูบริหารตองใหความสําคัญ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ดังที่ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (อาง
ใน พงษสิริ สารเถื่อนแกว, 2549, หนา 1) ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการ สรุปไดวางานวิชาการเปนงานหลักของ
สถานศึกษา อีกทั้งไดอางการศึกษาของ สมิท และคนอื่น ๆ ใหความเห็นถึงความสําคัญของ การบริหารงานวิชาการวา
การบริหารการศึกษาตองรับผิดชอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม กับการบริหารโรงเรียน ดังนี้ งานบริหารวิชาการ
รอยละ 40 งานในหนาที่ทั่วไป รอยละ 5 งานบริหารบุคลากรที่เปนผูสอนและ ฝายสนับสนุนการเรียนการสอน รอยละ 20
งานบริหารการ เงิน รอยละ 5 งานบริหารงานอาคารสถานที่ รอยละ 5 งานบริหารกิจกรรมนักเรียน รอยละ 20 งาน
บริหารดานความสัมพันธกับชุมชน รอยละ 5
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งานวิชาการถือเปนงานที่มีความสําคัญที่สุด เปนหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผูบริหารโรงเรียน คณะครู และ
ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ตองมีความรูความเขาใจ ใหความสําคัญและมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดแนวทางปฏิบัติ
การประเมินผล และการปรับปรุงแกไขอยางเปนระบบและตอเนื่อง งานวิชาการของโรงเรียนประกอบดวยงานหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก ซึ่งโรงเรียนจะตองสรางหลักสูตรของตนเอง เรียกวา หลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้น
ครูจะตองทําหนาที่ในการสรางและพัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การออกแบบการจัดการเรียนรู (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คูมือการปฏิบัติงานขาราชการครู, 2553, หนา 9)
จากที่กลาวมาสรุปไดวา งานวิชาการเปนงานที่สําคัญที่สุด เปนหัวใจของการจัดการศึกษาในโรงเรียน การที่จะ
สรางนักเรียนใหนักเรียนมีประสิทธิภาพ มีความรู มีคุณธรรม โรงเรียนจะดีขึ้นหรือไมขึ้นอยูกับงานวิชาการโรงเรียน ดังนั้น
ผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจะตองรวมกันพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน
จากผลการวิ จั ย พบว า การบริ ห ารวิ ช าการส ง ผลต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น ซึ่ ง จะเห็ น ได ว า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนตัวบงชี้ที่สําคัญที่แสดงถึงความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เปนสิ่งหนึ่งที่ชี้
ถึงผลลัพธของการจัดการศึกษา จากผลการประเมินดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในอําเภอแมส รวย สัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ซึ่ง ทางสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ
ระดั บชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา 2556 พบวาโดยสวนใหญโรงเรียนขยายโอกาสในอําเภอแมส รวย สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีผลคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑต่ํากวารอยละ 50 และบาง
รายวิชามีคาคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 , 2556) ดัง
ตาราง
ตาราง 1 เปรียบเทียบผลตางคะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555 กับ ปการศึกษา
2556 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 และผล
การสอบระดับชาติ
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คะแนนผลสัมฤทธิ์ ผลตางของโรงเรียน
ทางการเรียน O-NET
ป 55
40.85
38.47
31.35
30.98
35.87
52.01
48.86

ป 56
39.13
35.25
28.58
38.22
34.38
59.03
42.41

ป 55-56
-1.72
-3.22
-2.77
7.24
-1.49
7.02
-6.45

ผลคะแนน
ระดับประเทศ
ป 56
45.02
38.31
33.82
41.95
37.40
61.69
47.14

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

48.83

49.93

1.10

53.16

รวมเฉลี่ย

34.79

35.56

-0.29

44.81

วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิต
วิทยาศาสตร
สุขศึกษา
ศิลปะ

ตาราง 2 เปรียบเทียบผลตางคะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-net ชั้นมัธยม ศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2555 กับ ปการศึกษา
2556 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และผล
การสอบระดับชาติ
วิชา

ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิต
วิทยาศาสตร
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
รวมเฉลี่ย

คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET

ผลตางของโรงเรียน

ผลคะแนน
ระดับประเทศ
ป 56

ป 55
50.19
42.38
25.01
24.16
32.60
60.82
41.25

ป 56
41.48
37.33
28.40
22.84
36.01
57.54
42.10

ป 55-56
-8.71
-5.05
3.39
-1.32
3.41
-3.28
0.85

44.10

40.84

-3.26

44.46

34.90

33.05

-13.97

40.47
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44.25
39.37
30.35
25.45
37.95
58.30
43.65

จากสภาพปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงสนใจศึกษา การดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 คือ หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
การจัดการเรียนรู การนิเทศภายใน และการวัดผลและประเมินผล ซึ่งผลการศึกษาที่ไดสามารถนําไปพัฒนา ปรับปรุง การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น เพื่อสงผลคุณภาพของผูเรียนใหสูงขึ้น ตลอดจนเพื่อใชเปน
แนวทางในพัฒนาการดําเนินงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1)เพื่อศึกษาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอ
แมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (2)เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน
วิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
วิธีวิทยาการวิจัย
การดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งนี้ เพื่อศึกษาการดําเนินงานวิชาการและหาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานวิชาการใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผู
ศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจํานวน 14 คนและครูผูสอน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจํานวน 130 คน รวม 144 คน ในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในปการศึกษา 2557
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ที่ผูศึกษาไดสรางขึ้น ซึ่งในแบบสอบถาม แบงเปน 2
ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 การศึ ก ษาการดํ า เนิ น งานวิ ช าการในโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาอํ า เภอแม ส รวย สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert’s
Rating Scale) (มนู สมเพชร, 2548, หนา 3) โดยกําหนดเกณฑ ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก
3 คะแนน หมายถึง มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับนอย
1 คะแนน หมายถึง มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับนอยที่สุด
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ตอนที่ 2 การหาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอ แม
สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับรายละเอียด และขอบเขตของการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียน ทั้ง 4 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการจัดการเรียนรู ดานการนิเทศภายใน และดาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู พรอมทั้งศึกษาเอกสาร ตํารา วารสารและการศึกษาที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาการสรางแบบสอบถามจากตํารา เอกสาร และการศึกษาที่เกี่ยวของแลวนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา
3. นําแบบสอบถามฉบับรางเสนออาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองเพื่อตรวจสอบความถูกตอง รับ
ขอเสนอแนะและดําเนินการปรับปรุงแกไข
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ได
พิจารณาและใหความเห็นชอบ
5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการนําแบบสอบถาม ที่สรางขึ้นมาตรวจสอบ คุณภาพเครื่องมือโดย
การหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) ดวยการนําแบบสอบถาม ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมิน แลว
นํามา คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยกําหนด คาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.67 – 1.00 แสดงวาขอคําถามนั้นใชได
6. นําแบบสอบถามตรวจสอบคุณภาพไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาอําเภอเวียงปาเปาจํานวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานโปงเหนือ โรงเรียนบานแมตะละ โรงเรียนดอยเวียงผา
พิทยา โรงเรียนปางอายหวยชมพู โรงเรียนปางมะกาดวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต
2 ที่ไมใชแหลงขอมูล จํานวน 30 คน นําไปหาคาความเชื่อมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามตรวจสอบคุณภาพทั้งฉบับเทากับ .97
7. แกไขอีกครั้งแลวจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้
1. ผูศึกษาขอหนังสือจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ไปถึงผูอํานวยโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแม
สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหและความรวมมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูศึกษาสงและเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง จากประชากร 144 คน ไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมด
รอยละ 100
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การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแม
สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (𝜎)
2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการหาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยความถี่ (frequency) และ
รอยละ (percentage)

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูศึกษาไดศึกษาทั้งหมด 4 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไป
ใช ดานการจัดการเรียนรู ดานการนิเทศภายใน และดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู พบวา ทุกดานมีสภาพ
ดําเนินงานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชมีสภาพการ
ดําเนินงานสูงสุด (µ = 4.16) (𝜎 = 0.64) รองลงมา ดานการจัดการเรียนรู (µ = 4.12) (𝜎 = 0.68) ดานการนิเทศภายใน
(µ = 4.09) (𝜎 = 0.73) และดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู (µ = 4.05) (𝜎 = 0.73) ตามลําดับ

สรุปผลและอธิปรายผล

1. การศึกษาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สรุปไดดังนี้
1.1 ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ในภาพรวม พบวา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก โดยขอที่มี่คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ สถานศึกษาของ
ทานมีการวางแผนและออกแบบหลักสูตรใหครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ
สถานศึกษาของทานสงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร
1.2 ดานการจัดการเรียนรู ในภาพรวม พบวา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ทุกขอมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก โดยขอที่มี่คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ สถานศึกษาของทานจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไดสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ สถานศึกษาของทานมีหองพิเศษเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู
1.3 ดานการนิเทศภายใน ในภาพรวม พบวา มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ทุกขอมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก โดยขอที่มี่คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ สถานศึกษาของทานมีการจัด
กิจกรรมการนิเทศภายใน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คื อ สถานศึกษาของทานเปดโอกาสใหครูมีสวนรว มในการวาง
แผนการนิเทศ
1.4 ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ในภาพรวม พบวามีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก โดยขอที่มี่คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ สถานศึกษาของ
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ทานมีการรายงานการประเมินผลการเรียนใหผูเกี่ยวของทราบ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ สถานศึกษาของทานมีการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริงของผูเรียน
2. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2.1 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช พบวา ขอที่มีความถี่และรอย
ละสูงสุด คือ ควรใหคณะครู ผูบริหารและผูที่มีสวนเกี่ยวของมีการประชุมปรึกษา หารือรวมกัน สวนขอที่มีความถี่และรอย
ละต่ําสุด คือ ควรใหคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารระดับกลุมเครือขายไดวางแผนจัดทําหลักสูตร เพื่อให
การบริหารหลักสูตรเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2.2 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานดานการจัดการเรียนรู พบวา ขอที่มีความถี่ และรอยละสูงสุด คือ
ควรใหมีการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานและตัวชี้วัดกอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู สวนขอที่มีความถี่
และรอยละต่ําสุด คือ สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดหาความรูเพิ่มเติม เชน การอบรม ศึกษาดูงาน เปนตน
2.3 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานดานการนิเทศภายใน พบวา ขอที่มีความถี่ และรอยละสูงสุด คือ
สงเสริมสนับสนุนใหความรูแกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สวนขอที่มีความถี่และรอยละต่ําสุด คื อ ควรใหมี
การศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ
2.4 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู พบวา ขอที่มีความถี่และรอย
ละสูงสุด คือ ควรมีการวางแผนงานอยางเปนระบบโดยใหคณะครูมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยอิง
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด สวนขอที่มีความถี่และรอยละต่ําสุด คือ ควรมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
อภิปรายผลการศึกษา
1. การศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบถึงการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอ แม
สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดังที่ผูศึกษาไดนําประเด็นที่นาสนใจมาอภิปราย
ดังนี้
1.1 ในการดําเนินงานวิชาการดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษา
ของทานมีการวางแผนและออกแบบหลักสูตรใหครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เปนเพราะวา หลักสูตร
เปนงานบริหารที่ผูบริหาร คณะครูและผูมีสวนเกี่ยวของตองมีการวางแผนไวลวงหนาอยางเปนระบบเปนขั้นตอน และ
ดําเนินการใชหลักสูตรซึ่งการนําหลักสูตรไปใช ยังเปนสิ่งสําคัญเพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมาย ผูเรียนไดพัฒนาในดานตาง
ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (2551, หนา 35) กลาวไววา สถานศึกษามีหนาที่สําคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผน
และดําเนินการใชหลักสูตร การเพิ่มพูนคุณภาพการใชหลักสูตรดวยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
จัดทําระเบียบการวัดและการประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตองพิจารณาใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อีกทั้ง บรรพต สุวรรณประเสริฐ (อางใน พัชรินทร วงคติ๊บ, 2551, หนา 20) ไดใหความหมายของการวางแผน
หลักสูตรไววา เปนสิ่งที่ตองกระทําในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรอาชีพตาง ๆ
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คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ชวยกันตัดสินใจวา โครงการใหมควรเพิ่มเขามาในหลักสูตรหรือไม โครงการเกาควรตัดทิ้งหรือ
ปรับปรุงเพื่อใหใชไดในการเรียนการสอนการวางแผนหลักสูตรเปนแผนบุคลากรในโรงเรียนที่จะทําใหหลักสูตรปฏิบัติได
จริงในโรงเรียนและเปนสวนที่ชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่ครูตองรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน เพื่อทําใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู
เฉพาะเรื่องที่ศึกษาในชั้นเรียน สิ่งที่คณะกรรมการวางแผนหลักสูตรจะใชประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจ ควร
ประกอบดวยจุดมุงหมายของหลักสูตร และการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ซึ่งรวมถึงการวัดและประเมินการประเมินผล
กิจกรรมประสบการณตาง ๆ เพื่อการใชและการปรับปรุงหลักสูตรในขั้นตอไปดวย
1.2 ในการดําเนินงานวิชาการดานการจัดการเรียนรู ผลการดําเนินงาน พบวา สถานศึกษาของทานจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้เปนเพราะวา การจัดการเรียนรู เปนกระบวนการ
เรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํา คั ญ จึ ง ตอ งคํา นึ ง ถึง สภาพผู เ รี ย น ความถนัด ความสนใจ ความต อ งการ ที่ ส อดคลอ งกั บ
สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเปนอยูและบริบทของคนในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551, หนา 25-26) กลาวในขอ 3) การออกแบบการจัดการเรียนการสอน ผูสอนตองศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนการสอน ชี้วัดสมรรถนะสําคัญของผูเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค
แลวจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนการสอนซึ่งเปนเปาหมายที่กําหนด
พรอมทั้ง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 การจัดกระบวนการ
เรียนการสอน ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลอง
กับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (4) จัดการ
เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนการสอนและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนการสอน ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ
ประเภทตาง ๆ (6) จัด การเรียนการสอนใหเ กิดขึ้น ไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมื อกับบิด ามารดา
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
1.3 ในการดําเนินงานวิชาการดานการนิเทศภายในผลการดําเนินงานพบวา สถานศึกษาของทานมีการจัด
กิจกรรมการนิเทศภายใน ทั้งนี้เปนเพราะวา การนิเทศภายในถือเปนกระบวนการหรือวิธีการนิเทศบุคลากรในโรงเรียน
การนิเทศภายในเปนกระบวนการที่สําคัญของการพัฒนาการศึกษา พัฒนาบุคลากร พัฒนางานสรางสรรคการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นผูบริหารจะตองทําอยางมีขั้นตอนและกระบวนการ ถือเปนยุทธศาสตรหนึ่ง เพื่อพัฒนาครูใน
วิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับ Harris (อางใน สมชาย ไชยจินดา, 2547, หนา 21) ไดกําหนดขั้นตอนของการนิเทศภายในที่
เรียกวา “POLCA” ไวในขั้นการวางแผน (Planning) ไดแก การคิด การตั้งวัตถุประสงค การคาดการณลวงหนา การกําหนด
ตรารางงาน การคนหาวิธีปฏิบัติงาน และการวางแผน โปรแกรมงาน สถานศึกษาของทานเปดโอกาสใหครูไดแสดงผลงาน
แก เ พื่ อ นครู สถานศึ ก ษาของท า นสร า งความตระหนั ก ให ค รู ไ ด เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของการนิ เ ทศภายใน ดั ง ที่ หน ว ย
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ศึกษานิเทศก สํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541, ข. หนา 52-53)กลาวถึงหลักการการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษาวา มีหลักการสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จดังนี้ 1) การนิเทศภายในโรงเรียนจะตองดําเนินการอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง ตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศ 2) บุคลากรที่เปนหลักสําคัญ ในการดําเนินการพัฒนาระบบนิเทศ
ภายในโรงเรียน คือ ผูบริหารโรงเรียนจะตองดําเนินการโดยเปดโอกาสใหคณะครูในโรงเรียนมีสวนรวมในการดําเนินการ
3) การนิเทศภายในโรงเรียนจะตองสอดคลองกับความตองการจําเปนในการพัฒนาของครูของโรงเรียน และสอดคลองกับ
ระดับพัฒนาการของครู 4) เปาหมายสําคัญในการนิเทศคือ การสงเสริม สนับสนุน หรือใหความชวยเหลือครูในโรงเรียน
ใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจหลักคือการสอน หรือการสรางเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกดานใหเต็มตาม
วัยและเต็มศักยภาพ โดยมีหลักสูตรเปนกรอบกํากับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรืออาจกลาวสั้น ๆ ไดวา
เปาหมายสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนคือ การสรางครูมืออาชีพ
1.4 ในการดําเนินงานวิชาการดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ผลการดําเนินงานพบวา สถานศึกษา
ของทานจัดทําระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เปนเพราะวา การวัด
และประเมินผลการเรียนรู เปนระเบียบที่สถานศึกษาตองถือเปนกรอบใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดนําไปปฏิบัติใหเปนไปใน
แนวเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แนวปฏิบัติการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2552, หนา, 4) การจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา วาสถานศึกษาใน
ฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาให
สอดคลอง และเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่เปนขอกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกันระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรูตาม
หลักสูตรสถานศึกษาเปนกรอบภาระงานและแนวปฏิบัติดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ซึ่งจะตองเชื่อมโยงกับการ
เรียนรูเปนกระบวนการเดียวกัน สาระของระเบียบดังกลาวกําหนดบนพื้นฐานของนโยบายดานการเรียนการสอนและการ
วัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักวิชาหลักเกณฑการ
วัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กฎระเบียบที่เกี่ยวของและ
แนวปฏิบัติที่สถานศึกษากําหนดเพิ่มเติม อันจะสะทอนคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะชวยสราง
ความมั่นใจในกระบวนการดําเนินงานและสรางความเชื่อมั่นแกสังคม ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม
เปาหมาย พรอมทั้ง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2.1 แนวทางการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานด า นหลั กสู ต รและการนํ า หลั ก สูต รไปใช พ บ ว า ควรให ค ณะครู
ผูบริหารและผูที่มีสวนเกี่ยวของมีการประชุมปรึกษา หารือรวมกัน ทั้งนี้เปนเพราะวา การดําเนินงานดานหลักสูตรและการ
นําหลักสูตรไปใชนั้น ทุกฝายตองมีสวนรวม โดยการปรึกษา หารือรวมกัน รวมกันวางแผนและการดําเนินงานการใช
หลักสูตร รว มตัด สินใจ ทํางานอยางมีขั้นตอนและเปนระบบ เพื่อประโยชนสูง สุดกับผูเรียน ที่สอดคลองกับ บรรพต
สุวรรณประเสริฐ (อางใน พัชรินทร วงคติ๊บ, 2551, หนา 20) ไดใหความหมายของการวางแผนหลักสูตรไววา เปนสิ่งที่ตอง
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กระทําในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรอาชีพตาง ๆ คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่
ชวยกันตัดสินใจวา โครงการใหมควรเพิ่มเขามาในหลักสูตรหรือไม โครงการเกาควรตัดทิ้งหรือปรับปรุงเพื่อใหใชไดในการ
เรียนการสอนการวางแผนหลักสูตรเปนแผนบุคลากรในโรงเรียนที่จะทําใหหลักสูตรปฏิบัติไดจริงในโรงเรียนและเปนสวนที่
ชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่ครูตองรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน เพื่อทําใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูเฉพาะเรื่องที่ศึกษาในชั้นเรียน สิ่ง
ที่คณะกรรมการวางแผนหลักสูตรจะใชประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจ ควรประกอบดวยจุดมุงหมายของหลักสูตร
และการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ซึ่งรวมถึงการวัดและประเมินการประเมินผลกิจกรรมประสบการณตาง ๆ เพื่อการใชและ
การปรับปรุงหลักสูตรในขั้นตอไปดวย
2.2 แนวทางการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานด า นการจั ด การเรี ย นรู พบว า ควรให มี ก ารวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา มาตรฐานและตัวชี้วัดกอนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ทั้งนี้เปนเพราะวา การจัดการเรียนรูนั้นแผนการ
จัดการเรียนรูนั้นเปนสิ่งสําคัญยิ่ง ถือเปนกิจกรรมที่ตองไปใชกับผูเรียน ครูผูสอนตองมีนําหลักสูตรสถานศึกษามาวิเคราะห
รวมทั้งมาตรฐานและตัวชี้วัดกอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและผูเรียนไดเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (อางใน สมชาย ไชยจินดา, 2547, หนา
5) ไดกลาววากิจกรรมการเรียนการสอนเปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุด เพราะเปนกิจกรรมที่ใกลชิดกับเด็กและเด็กไดปฏิบัติ
มากที่สุด นั่นคือเปนกิจกรรมของเด็กโดยเด็กและเพื่อเด็ก ครูเปนผูดําเนินการใหกิจกรรมเปนไปในแนวทางตามที่แผนการ
สอนหรือแผนการจัดการเรียนการสอนและคูมือเสนอแนะไว เด็กเปนผูปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ มากที่สุด ไมวาจะเปนการ
สอนโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม ครูเปนเพียงผูควบคุมดูแลและแนะนําเพื่อใหกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคของการ
เรียนการสอนของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตรประถมศึกษา มีหลักการสอนตามแนวทาง
ของหลักสูตรประถมศึกษา อีกทั้ง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551, หนา 25-26) กลาววา ผูสอนตอง
พยายามคัดสรรกระบวนการการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนการสอนทั้ง 8 กลุมสาระเรียนรู รวมทั้งปลูกฝงเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตาง ๆ อันเปน
สมรรถนะสําคัญที่ตองการใหเกิดแกผูเรียน
2.3 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานดานการนิเทศภายใน พบวา ควรสงเสริมสนับสนุนใหความรูแกคณะ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้เปนเพราะวา การนิเทศภายในเกิดขึ้นภายในโรงเรียนและเปนการดําเนินกับคณะครู
ทั้งนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตองมีความรูและความเขาใจในการดําเนินงานดานการนิเทศภายใน ซึ่งสอดคลอง
กั บ ชารี มณี ศ รี (อา งใน พงษ สิ ริ สารเถื่ อ นแก ว , 2549, หน า 18) ไดก ล า วถึ ง การนิ เ ทศภายในวา คื อ กระบวนการ
พัฒนาการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น เปนการรวมมือระหวางผูที่เกี่ยวของโดยใชหลักประชาธิปไตยในการนิเทศ ความสําเร็จ
ของงานอยูที่ความรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาครูในดานวิชาชีพใหมีประสบการณตรง มี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนนั่นคือ การพัฒนาคนและพัฒนางาน สวนโกวิท ประวาลพฤกษ (อางใน สมชาย
ไชยจินดา, 2547, หนา 19) กลาวถึงบทบาทของผูนิเทศและผูรับการนิเทศวา การนิเทศที่ครอบคลุมยอมมีทั้งการนิเทศ
ภายนอกโรงเรียน และการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งมีระดับแตกตางกันในภาระหนาที่ ผูดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
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ตองเขารวมคิดรวมทํา รวมวางแผน และชวยเหลือครูอยางใกลชิด สวนผูนิเทศภายนอก ซึ่งไดแก ผูบริหารระดับสํานักงาน
ตาง ๆ ที่ไมใชโรงเรียน ก็ทําหนาที่สนับสนุนกระตุนใหเกิดการนิเทศภายใน รวมทั้งเปนผูสงเสริมสนับสนุนในดานวิชาการ
ตาง ๆ รูปแบบใหม ๆ และแหลงวิทยากรที่นํามาใชเพิ่มพูนผลงานได บทบาทของกลุมบุคคลตาง ๆ จึงสรุปเปนรูปแบบที่
สอดคลองกัน
2.4 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู พบวา ควรมีการวางแผนงาน
อยางเปนระบบโดยใหคณะครูมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยอิงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ทั้งนี้เปน
เพราะวาการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียน และการเรียนรูของผูเรียนใน
ระหวางการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง บันทึก วิเคราะห แปลความหมายขอมูลแลวนํามาใชในการสงเสริมหรือปรับปรุง
แกไขการเรียนรูของผูเรียนและการสอนของครู ดังนั้นตองมีการวางแผนอยางเปนระบบและคณะครูไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานดวย ซึ่งสอดคลองกับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 24-25) กลาววา การ
วั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนเป น กระบวนการที่ ใ ห ผู ส อนใช พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เ รี ย นเพราะจะช ว ยให ไ ด ข อ มู ล
สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน รวมทั้งขอมูลที่จะเปนประโยชนตอ
การสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรูอยางเต็มศักยภาพสถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตอง
จัดทําหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายถือ
ปฏิบัติรวมกัน และเปนไปในมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาตองมีผลการเรียนการสอนของผูเรียน จากการวัดและประเมิน
ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติตลอดจนการประเมินภายในและนอก
สถานศึกษา
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการนับผลการศึกษาไปใช ดังนี้
1.1 ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ควรคํานึงถึงความสอดคลองของหลักสูตรกับบริบทของโรงเรียน มี
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และเมื่อพบปญหาในการใชหลักสูตรสถานศึกษา ควรนํามาปรับปรุง หา
แนวทางแกไขและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 ดานการจัดการเรียนรู ควรมีการวิเคราะหผูเรียนกอนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนอุปกรณการจัดทํา
สื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน มีการสนับสนุนอุปกรณการจัดทําสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอน และมีการจัดทํา
นวัตกรรม
1.3 ดานการนิเทศภายใน ควรมีการประเมินผลการนิเทศ และแจงใหผูเกี่ยวของทราบ มีการปฏิบัติการนิเทศ
ภายในเปนไปอยางตอเนื่อง และจัดปฏิทินการนิเทศที่ชัดเจน
1.4 ดานการวัดผลและประเมินผล ควรมีการวิเคราะหการวัดและประเมินผลใหตรงตามเนื้อหาสาระหลักสูตร มี
การกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลใหตรงตามจุดประสงค และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลาย
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
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1. ควรมีการศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานวิชาการของผูบ ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตการศึกษาที่อยูในเขตใกลเคียงเพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนินงาน
2. ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานวิชาการตามที่ตั้งของสถานศึกษา เชน สถานศึกษาใน
พื้นที่พิเศษและสถานศึกษาในพื้นที่ปกติ
3. ควรมีการศึกษาเนื้อหารายละเอียดใหครอบคลุมตามงานบริหารงานวิชาการ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก ดร.
กั ม พล ไชยนั น ท อาจารย ที่ ป รึ ก ษาการศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเอง รวมทั้ ง คณาจารย ส าขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
กรรมการสอบการศึกษาคนควาดวยตนเอง ซึ่งไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา และตรวจสอบแกไขขอบกพรองทุกขั้นตอน
ของการวิจัย ผูวิจัยจึงขอขอบคุณเปนอยางสูง
ขอขอบคุณ นายนิเรก หอมรส ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงผาวิทยา ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 นายวีรัตน สานุมิตร ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ขอขอบคุณ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกทานที่ใหความรวมมือในการกรอก
แบบสอบถาม ตลอดจนการใหความสะดวกในเรื่องเอกสารตาง ๆ ในการทําวิจัยในครั้งนี้
คุณคาและประโยชนที่ไดจากการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ตอผูที่สนใจศึกษา 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
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจของผูปกครองใน
การส ง บุ ต รหลานเข า เรี ย นตามมาตรฐานการดํ า เนิ น งานในศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก สั ง กั ด องค ก ารบริ ห าร
สวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 2)เพื่อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน
ตามมาตรฐานการดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จําแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดและสถานะของผูปกครอง
ผลการศึกษาพบวา ระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนตามมาตรฐานการดําเนินงาน
ในศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก สั ง กั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล อํ า เภอพาน จั ง หวั ด เชี ย งราย ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ปจจัยดานบุคลากร รองลงมาไดแก ดานการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาผูปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได สถานะผูปกครอง
ตางกัน มีการตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน
จังหวัดเชียงรายมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การตัดสินใจ 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 เปนการใหบริการทางการศึกษาสําหรับเด็กที่มีอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 5 ป
เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการวางรากฐานการดําเนิน ชีวิต ในสังคมตอไป
ในอนาคต การศึกษาในระดับนี้จึงมีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ เปนผลสืบเนื่องจากมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่ผูปกครองใหความไววางใจและตัดสินใจนําบุตรหลานเขาเรียน ใหการอบรม
เลี้ยงดู จัดประสบการณและสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูใหเด็กเล็กมีความพรอมดานรางกาย อารมณ–จิตใจ สังคม และ
สติปญญา แกเด็กปฐมวัย อายุ 2–5 ขวบ ปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดถายโอนจากหนวยงานตาง ๆ ใหองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ ง เป น หน ว ยการปกครองท อ งถิ่ น ที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ กากระจายอํ า นาจจากรั ฐ บาลเป น
ผูรับผิดชอบดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน (กรมสงเสริมปกครองทองถิ่น, 2553)
เมื่อพิจารณาถึงสภาพสังคมปจจุบันและความสําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาผู
ที่มีบทบาทอยางมากตอการเลือกสถานศึกษาใหกับบุตรหลานของตนนั้น ก็คือ ผูปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับปฐมวัย
ที่บุตรยังไมสามารถตัดสินใจดวยตนเองได สําหรับผูปกครองก็ตองเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใหกับบุตรหลานของตนโดยเฉพาะใน
ดานการศึกษา เพื่อใหบุตรหลานไดรับการศึกษาที่ดีที่สุด ฉะนั้นสิ่งที่ผูปกครองเลือกจะเปนตัวบงชี้ใหเห็นวาปจจัยใดบางที่
ผูปกครองใหความสําคัญในการตัดสินใจที่จะสงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษานั้น ๆ
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ผูศึกษาในฐานะที่เปนผูปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัดสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องคการบริหารสวนตําบลเวียงหาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งปฏิบัติงานดานการศึกษาของตําบล กอรปกับผูบริหาร
ทองถิ่นของผูวิจัยเคยสอบถามขอมูลเกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวา ผูปกครองที่มีความหลากหลายในเรื่อง เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดและสถานะผูปกครองใหความสําคัญมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดานใดเปนอันดับแรกในการตัดสินใจนําบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจะได
สงเสริมและนํามาใชในการวางแผนพัฒนา และคงมีผูบริหารหลาย ๆ แหงตองการขอมูลในลักษณะเชนนี้ จึงทําใหผูศึกษามี
ความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาใหสอดคลอง
กับความตองการและเกิดประโยชนตอผูเรียน ผูปกครองปกครอง และชุมชนตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนตามมาตรฐานการดําเนินงานใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
2.เพื่อเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนตามมาตรฐานการดําเนินงาน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายไดและสถานะของผูปกครอง

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

สถานภาพผูปกครอง

1. ดานการบริหารจัดการ
2. ดานบุคลากร
3. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
5. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน
6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได
6. สถานะผูปกครอง
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สมมติฐาน
การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความแตกตางกันตามสภาพทั่วไป
วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยมุงศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ผูปกครองเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 14 ตําบล โดยมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30 ศูนย จํานวน 1,135 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนการสุมตัวอยางอยางงาย การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ใชตาราง
สําเร็จรูปของเครชชี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 285 คน โดยผูศึกษาไดสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางจํานวน 342 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเปนแบบสอบถาม(Questionnaire)
แบงเปน 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 แบบลักษณะตรวจสอบรายการ (Check list) เกี่ยวกับสถานภาพของผูปกครอง
ตอนที่ 2 แบบมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) 5 อันดับ เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของ
ผูปกครองในการส ง บุตรหลานเขาเรี ยนในศูนยพั ฒ นาเด็กเล็ก สัง กั ด องค การบริห ารสว นตํา บล อํ าเภอพาน จัง หวั ด
เชียงราย ซึ่งแบงออกเปน 6 ดานดังนี้
1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ดานบุคลากร
3. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
5. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน
6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ขั้นตอนของการสรางเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎี เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของ
ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัย
3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาการคนควาดวยตนเอง เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
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4. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบพิจารณาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
(Content Validity) หรือความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค โดยใชวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของ
แบบสอบถาม ที่มีเกณฑการพิจารณาใหคะแนน ดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตามวัตถุประสงค
-1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงตามวัตถุประสงค
โดยคัดเลือกขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยตั้งแตคา.05 ขึ้นไป ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้แบบสอบถามมีคา IOC ระหวาง
0.67-1.00
5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับผูปกครอกเด็กเล็กที่ไมใชกลุมเปาหมาย
จํานวน 30 คน และนําไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alha – Cofficient) ของ
ครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.92
7. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงสมบูรณแลว นําเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาคนควาดวยตนเอง
เพื่อตรวจสอบและขอความเห็นชอบกอนนําไปใชในการเก็บขอมูล
8. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูศึกษานําหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายถึงนายกองคการบริหารสวนตําบลตาม
กลุมตัวอยาง เพื่อขอความอนุเคราะหจัดเก็บขอมูล
2. การสงและการติดตามแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยปฏิบัติดังนี้
2.1 ลงรหัสของแบบสอบถามเพื่องายตอการตรวจสอบและติดตาม
2.2 การจั ด ส ง และเก็ บ แบบสอบถามผู ศึก ษานํ าแบบสอบถามส ง และเก็ บยั ง องค ก ารบริ ห ารส วนตํา บล
ทุกแหงดวยตนเอง
2.3 การเก็บแบบสอบถามคืน ผูวิจัยกําหนดวันสงคืนอยางชัดเจน
2.4 ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนทั้งหมด จํานวน 297 ฉบับ คิดเปน รอยละ 86.84 ซึ่งมากกวาจํานวน
ที่เปดจากตารางตารางสําเร็จรูปของเครชชี่และมอรแกน ดวยเหตุผลที่วาใหไดจํานวนกลุมตัวอยางที่อยูในกรอบที่ตองการ
และการใชกลุมตัวอยางจํานวนนอยอาจทําใหโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนมีมาก การใชกลุมตัวอยางจํานวนมาก ทําให
โอกาสที่เกิดความคลาดเคลื่อนมีนอย (กนกวรรณ เอี่ยมชัย, 2549 หนา 102)
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การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลไดนําขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับ ผูวิจัยไดดําเนินการกระทํากับขอมูลดังนี้
1. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณทุกฉบับ และใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด ลงรหัสขอมูล
บันทึกขอมูล และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร (SPSS) ทั้งนี้ผูวิจัยมีเกณฑใหคะแนนของการ
ตอบแบบสอบถามของผูปกครองแตละขอ ดังนี้
มากที่สุด
มีคาน้ําหนักคะแนนเปน 5
มาก
มีคาน้ําหนักคะแนนเปน 4
ปานกลาง
มีคาน้ําหนักคะแนนเปน 3
นอย
มีคาน้ําหนักคะแนนเปน 2
นอยที่สุด
มีคาน้ําหนักคะแนนเปน 1
2. เกณฑการแปลผลคะแนนระดับการตัดสินใจ ใชเกณฑการแปลความหมายของเบส (Best,1970:190)ซึ่งแบง
คะแนน เปนชวงๆ แตละชวงมีความหมาย ดังนี้
คาคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
คาคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก
คาคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
คาคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับนอย
คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับนอยที่สุด
3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้
3.1 คารอยละ (Percentage)
3.2 คาเฉลี่ย (Mean)
3.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.4 การเปรียบเทียบคา t- test
3.5 การเปรียบเทียบ F-test

ผลการศึกษา
จากการศึกษาระดับการตามตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน ตามมาตรฐานการดําเนินงาน
ในศูนยพัฒ นาเด็กเล็ก และเปรียบเทียบปจจัยที่สง ผลตอการตัด สินใจของผูปกครองในการสง บุตรหลานเขาเรียนใน
ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ กจํ า แนกตามสถานภาพของผู ป กครองตาม เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ รายได แ ละสถานะ
ผูปกครอง 1. ระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตามมาตรฐานการดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 ดานโดยรวมอยูในระดับ
มาก (xˉ =4.03) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคลากร คาเฉลี่ยสูงสุด (ˉx =4.09) อยูในระดับมาก รองลงมาคือ
ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับมาก (xˉ =4.02) ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจาก ทุกภาค
สวน อยูในระดับมาก (ˉx =4.02) มาตรฐานดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อยูในระดับมาก (xˉ =4.00) ดานสงเสริม
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เครื อขายการพัฒ นาเด็กปฐมวัย
อยูใ นระดับมาก (xˉ =3.94) สว นดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คื อดานอาคาร สถานที่
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย อยูในระดับมาก (xˉ =3.91)
2. ผลการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดและ
สถานะผูปกครอง พบวา ระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ ผูปกครองเพศชายกับหญิง ในการสงบุตรหลาน
เขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสง
บุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายจําแนกตามอายุ
ชวงอายุแตกตางกันของผูปกครอง ทําใหระดับการตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายจําแนกตามระดับการศึกษา ผูปกครองที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกัน ทําใหระดับในการตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายจําแนกตามอาชีพ ผูปกครองที่มีอาชีพแตกตางกันทําใหระดับใน
การตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ระดับการ
ตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน
จังหวัดเชียงรายจําแนกตามรายได ผูปกครองมีรายไดแตกตางกันทําใหระดับในการตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสง
บุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒ นาเด็กเล็ก สัง กัด องคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัด เชียงรายจําแนกตาม
สถานะผูปกครอง ผูปกครองที่มีสถานะแตกตางกันทําใหระดับในการตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05

สรุปผลและอธิปรายผล
1. ระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบล อําเภอพาน ตามมาตรฐานการดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 ดานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคลากร คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดาน
การมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยูในระดับมาก สอดคลอง
กับณัฐธยาน หาญรับ (2555) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผูปกครองระดับกอน
ประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา พบวาปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ปจจัยดานบุคลากร รองลงมาไดแก
ป จ จั ย ด า นวิ ช าการ ป จ จั ย ด า นสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก ความปลอดภั ย และบริ ก าร ป จ จั ย ด า นอาคารสถานที่ แ ละ
สภาพแวดลอม และปจจัยดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามลําดับ สอดคลองกับ ศรินญา ชัยนุรัตร (2554)
ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง สังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
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เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานบุคลากร ดานภาพลักษณของโรงเรียน ดานวิชาการ ดานผลการสอบ
ดานความสัมพันธกับชุมชน ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบ สอดคลองกับนิตยา กลับแกว (2551)
ไดศึกษาการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี พบวาในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ลําดับหนึ่ง
คื อ ด า นบุ ค ลากร รองลงมา คื อ ด า นคุ ณ ภาพผู เ รี ย น ด า นวิ ช าการ ด า นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งศู น ย กั บ ผู ป กครอง
ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมตามลําดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การแขงขันในยุคปจจุบัน
มีสูงขึ้น การเลือกสถานศึกษาจึงมีความสําคัญมากในยุคนี้ ผูปกครองจึงใหความสําคัญกับการพิจารณาขอมูลในแตละดาน
ของสถานศึ ก ษา เพื่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กสถานศึ ก ษาที่ ดี แ ละเหมาะสมที่ สุ ด ให กั บ บุ ต รหลานและเหมาะสมกั บ สภาพ
ครอบครัว และการใหความสําคัญกับปจจัยในแตละดานของแตละบุคคลยอมขึ้นอยูกับหลายปจจัย ซึ่งผลการศึกษาระดับ
ปจจัยที่สง ผลตอการตัดสินใจของผูปกครองที่ใหความสําคัญในแตล ะดานอาจแตกตางกันไปตามสภาพพื้นที่ สัง คม
เศรษฐกิจ โครงสรางบริบทของครอบครัว พฤติกรรมของสมาชิกและครอบครัวที่ไดยึดถือ
2. ผลการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบล อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายไดและ
สถานะผูปกครองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สอดคลองกับรมณีย ศศิโอภาส (2553) ทําการวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจของผูปกครองที่สงบุตรหลานเขาเรียนอนุบาลในโรงเรียนรัฐบาลกับเอกชน เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร พบวาผูปกครองที่มีเพศ ระดับการศึกษาและรายไดที่ตางกัน มีการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียน
อนุบาลในโรงเรียนรัฐบาล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับอมลสิริณ กันชัย (2551)
ทําการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนนางรอง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 พบวา การเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน
เขาศึกษาในโรงเรียนนางรอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 จําแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบวา
ผูปกครองที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน
เขาศึกษาในโรงเรียนนางรองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับรชตวัน สุวรรณดี
(2550) ทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนของผูปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา ผูปกครองที่มีอายุ รายได และการศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้เนื่องมาจากบุคคลยอมมีความแตกตางกัน ตามปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบุคคล เชน
อิทธิพลทางครอบครัว อิทธิพลทางสังคม อิทธิพลทางวัฒนธรรม อิทธิพลทางเศรษฐกิจ และอิทธิพลทางสิ่งแวดลอม
เปนตน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบล อําเภอพาน ตามมาตรฐานการดําเนินงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 ดานพบวา ดานบุคลากร คาเฉลี่ยสูงสุด
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ดังนั้นหากจะเพิ่มแรงจูงใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานใหมาเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองใหความสําคัญใน
เรื่องบุคลากรทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ
2. ดานอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยเปนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด แสดงใหเห็นวา ในดานนี้
ผู ป กครองเห็ น ความสํ า คั ญ น อ ย ซึ่ ง จริ ง ๆ แล ว ก็ เ ป น ป จ จั ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ป จ จั ย หนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหพัฒนา ผูบริหารจะตองใหความสําคัญในดานอาคารสถานที่และความปลอดภัยเชนกัน
3. การนําผลการศึกษาไปใชควรคํานึงถึงความแตกตางตามสภาพบริบทของพื้นที่
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของดานบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทรรศนะของผูปกครอง เพื่อนําขอมูล
มาพัฒนาบุคลากรตอไป
2. ควรมีการทําการศึกษาระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตามสภาพจริงของแตละพื้นที่ เพื่อใหไดผลการศึกษาที่ตรงกับความตองการของแตละพื้นที่อยางแทจริง
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การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1.เพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 2.เพื่อหาแนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 ประชากรได แ ก ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 150 คน ครูหัวหนาฝายวิชาการ
จํานวน 150 คน รวม 300 คน การศึกษาในครั้งนี้เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับและใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษา
พบวา
1. การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาการเตรียมความพรอมดานความรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนและการ
เตรียมความพรอมดานนโยบายการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนตามลําดับ
2. แนวทางในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 คือสถานศึกษาควรจัดทําหลักสูตรอาเซียนใหเปนรายวิชาเพิ่มเติมหรือจัดทําในรูปแบบการบูรณาการ
เนื้อหากับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ
คําสําคัญ: การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
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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” เปนที่มาของชื่อ “ASEAN”
และคําวา “ประชาคมอาเซียน”(ASEAN Community) เปนการสรางสังคมภูมิภาคใหพลเมืองของทั้งสิบรัฐสมาชิกอาเซียน
อยูรวมกันอยางฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน หรือเปนเพื่อนรวมชุมชนคนหมูบานเดียวกัน ประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ไดแก ประเทศไทยอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และ
กัมพูชา วัตถุประสงคของประชาคมอาเซียนนั้นประกอบดวยความรวมมือใน 3 เสาหลัก (Pillars) ที่เกี่ยวของสัมพันธกัน
ไดแก 1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community-APSC) 2.ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และ 3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SocioCultural Community-ASCC) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หนา 1-2)
ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน ไดมีการกําหนดแนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียนใน พ.ศ.2558 ไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2544 หนา 4)
อนึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ไดกําหนดบทบาทการดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือดานตาง ๆ โดยเนนการกระชับ
ความสัมพันธและการขยายความรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน และในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะกรอบความรวมมือ
ดานการศึกษาเนื่องจากการศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุงเรืองของประเทศไทยและภูมิภาค
เพื่อใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนและการขยายโอกาสทาง
การศึกษา การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 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
คุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมในการบริการและจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ก็เปนอีกหนวยงานหนึ่งที่ตองเตรียมความพรอมใน
การเขารวมประชาคมอาเซียน เพราะมีหนาที่สําคัญในการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงตองมีการเตรียมความ
พรอมในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดใหบรรลุเปาหมาย และ
วัตถุประสงคตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด เพื่อเปนการขับเคลื่อนใหสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนในป 2558 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3, 2556, หนา 47-50)
สําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 มีบทบาทสําคัญในการ
จัดการศึกษาเพื่อใหนักเรียนพรอมเขาสูการเปนสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน อีกทั้งการเตรียมความพรอมในเรื่องของ
ภาษา การเตรียมความพรอมในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร ครู และที่สําคัญที่สุด
คือการพัฒนานักเรียน ซึ่งการที่สถานศึกษาจะสามารถพัฒนาการเตรียมความพรอมเพื่อใหสถานศึกษาเขาสูอาเซียนอยาง
มีคุณภาพนั้นตองอาศัยกลไกลที่สําคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งประกอบไปดวยผูบริหารสถานศึกษา ครู และการดําเนินงานที่
มีประสิทธิภาพ อยางเปนระบบเปนสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานใหการเตรียมความพรอมดังกลาวของสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายมากที่สุด
จากเป า หมายความสํ า คั ญ ของอาเซี ย นและนโยบายทางด า นการศึ ก ษาของรั ฐ บาลเพื่ อ รองรั บ การเข า สู
ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 ทําใหผูบริหาร ครูผูสอน และผูเรียน จําเปนตองปรับตัวและปรับบทบาทในการเตรียม
นักเรียนเขาสูประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณในป พ.ศ. 2558

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อหาแนวทางการเตรี ยมความพรอ มเขาสู ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสัง กั ด สํานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งอาศัยเทคนิคทางสถิติมาชวยในการวิเคราะหขอมูล
โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการดําเนินการศึกษา ดังนี้
1812

ประชากร
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 150 คน และครูหัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 150 คน
รวม 300 คน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือแบบสอบถามโดยแบงออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยเพศ อายุ และระดับการศึกษา ตําแหนงปจจุ บัน มี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ(Check List) จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ใน 3 ดานจํานวน 26 ขอ ลักษณะของแบบสอบถาม
เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวทางของ Likert Scale
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด(Open-ended Question) เกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการสรางเครื่องมือ ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
จากเอกสารบทความ ตํารา รายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
2. กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางขอคําถามเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 ดาน
คือ
2.1 การเตรียมความพรอมดานความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2.2 การเตรียมความพรอมดานนโยบายจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
2.3 การเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
3. ผูศึกษาสรางแบบสอบถามจากขอมูลที่รวบรวมทั้งหมดใหครอบคลุม การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษา นําเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ เพื่อความสมบูรณของเนื้อหาและการใช
ภาษาที่ถูกตองเหมาะสม
4. นํ า แบบสอบถามฉบั บ ที่ ป รั บ ปรุ ง จากข อ เสนอแนะของอาจารย ที่ ป รึ ก ษา สอบถามความคิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา ความสมบูรณและความ
ควบคุมของเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาดังนี้
ขอคําถามแตละขอมีความสอดคลองหรือไม มีเกณฑใหคะแนนดังนี้
ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจขอคําถามนั้น วัดตรงตามจุดประสงคของการวัด
ใหคะแนน 0 เมื่อไมแนใจขอคําถามนั้น วัดตรงตามจุดประสงคองการวัด
ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจขอคําถามนั้น วัดไมตรงตามจุดประสงคของการวัด
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วิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถามกับหลักการโดยใชสูตร ดังนี้
(ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, 2543, หนา 249)
∑R

สูตร IOC =
Ν
เมื่อ IOC แทน คาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับความตองการ
∑ R แทน

ผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญ

Ν

จํานวนผูเชี่ยวชาญ

แทน

แลวนํามาหาคาเฉลี่ย เลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ไดคา IOC ระหวาง 0.67 – 1.00
5. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชประชากรที่ใชในการศึกษา
แตมีคุณลักษณะคลายคลึงกันไดแกผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 15 คน และครูหัวหนาฝายวิชาการจํานวน 15 คน
รวม 30 คน ในสถานศึกษาเขตตําบลนางแลและเขตตําบลบานดู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 แลวนําผลการตอบแบบสอบถามไปหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับเทากับ 0.89
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึงผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล
2. ประสานงานกับสถานศึกษาผานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขอเก็บขอมูลโดย
ใชแบบสอบถามจํานวน 300 ฉบับ
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากร ซึ่งเปนผูบริหาร
สถานศึกษา ครูหัวหนาฝายวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สง
แบบสอบถามไปจํานวน 300 ชุด ไดรับคืน จํานวน 300 ชุด คิดเปนรอยละ 100
4. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตามจํานวนประชากรและจัดหมวดหมูของ
ขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราะหขอมูล
5. จัดทําหนังสือขอบคุณถึงหนวยงานที่เกี่ยวของหลังการเก็บขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณแลวนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อหาคาความถี่ หาคารอยละหาคาเฉลี่ย
และหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละ โดยนําเสนอขอมูลในรูปแบบ
ตารางประกอบการบรรยาย
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2. วิเคราะหขอมูลการศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยนํามาหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะหขอมูลแนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยการแจกแจงความถี่และคารอยละ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ในการศึ ก ษาค น คว า ครั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษาค น คว า ได ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละ
ตอนที่ 2 การศึก ษาการเตรีย มความพร อ มเข าสู ป ระชาคมอาเซีย นในสถานศึ กษาสัง กั ด สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย( µ )และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( σ )
ตอนที่ 3 แนวทางการเตรี ย มความพร อ มเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เปนคําถามปลายเปด ใชวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการศึกษา จํานวน 2 ตอน ตามวัตถุประสงคของ
การศึกษา ดังนี้
1. ผลการศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
2. ผลการหาแนวทางการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. การดําเนินงานในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
1.1 การเตรียมความพรอมดานความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมีคาเฉลี่ยระดับมาก
1.2 การเตรียมความพรอมดานนโยบายการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนมีคาเฉลี่ยระดับปานกลาง
1.3 การเตรียมความพรอมดานจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนมีคาเฉลี่ยระดับมาก
2. แนวทางในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 สรุปผลไดดังนี้
2.1 การเตรียมความพรอมดานความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนพบวาแนวทางที่พบมากในการดําเนินงาน
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เพื่อเตรียมความพรอมคือสถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาความรูเรื่องอาเซียนโดยการศึกษาคนควาดวย
ตนเองและเขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน) และสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเสียงตามสายใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
คาความถี่ต่ําสุด
2.2 การเตรียมความพรอมดานนโยบายการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนพบวาแนวทางที่พบมากในการ
ดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมคือสถานศึกษาควรจัดทําหลักสูตรอาเซียนใหเปนรายวิชาเพิ่มเติมหรือจัดทําในรูปแบบ
การบูรณาการเนื้อหากับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ มีคาความถี่สูงสุด และสถานศึกษาควรจัดประชุมผูปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษาชี้แจงและใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมีคาความถี่ต่ําสุด
2.3. การเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนพบวาแนวทางที่พบมากในการดําเนินงานเพื่อ
เตรียมความพรอมคือควรจัดทําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ
มีคาความถี่สูงสุด และครูผูสอนเขียนแผนการจัดการเรียนรูและนําไปสูการสอนอยางตอเนื่องมีคาความถี่ต่ําสุด
อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้พบประเด็นที่นาสนใจซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. การดําเนินงานในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา
1.1 การเตรียมความพรอมดานความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พบวาในสถานศึกษามีการเตรียมความ
พรอมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาสถานศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของการมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพื่อ
รองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ภายในป 2558 สอดคลองกับงานวิจัยของ ราตรี ศรีงาม(2555) ซึ่งไดศึกษาการ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสว นจังหวัดศรีส ะเกษพบวา
แนวทางในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
ควรใหความสําคัญกับการจัดครูและบุคลากรในโรงเรียน ใหไดเขารับการอบรม ประชุมสัมมนา ตลอดจนศึกษาดูงาน
โรงเรียนตนแบบที่ประสบความสําเร็จใน การจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา ควรจัดใหมีโรงเรียนตนแบบเปนโรงเรียน
แกนนําเพื่อจัดการความรูเรื่องอาเซียนและเผยแพรใหกับโรงเรียนในเครือขายไดเรียนรูและใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรู
รวมถึงการจัดทําหลักสูตรเนนอาเซียนในกลุมสาระตาง ๆ หรือบูรณาการในบางรายวิชา เชน สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมหรือภาษาตางประเทศเปนตน และควรจัดใหมีการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางหรือสอดแทรก
เพื่อใหเกิดความคุนเคย ตลอดจนสนับสนุนใหนักเรียนผลิตสื่อ เชน แผนพับความรูเรื่องอาเซียนและเผยแพรใหกับคณะครู
นักเรียน ผูปกครองและชุมชนเพื่อใหรับทราบขอมูลเกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับ Skinner, 1965, p 305) ไดกลาววา
ความพรอมเปนรากฐานและแนวโนมของบุคคล การที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ยอมขึ้นอยูกับความ
พรอมและความไมพรอม บุคคลที่มีความพรอมอยางดีจะทํางานดวยความราบรื่นและประสบความสําเร็จอยางนาพอใจ
สวนบุคคลที่ไมพรอมยอมเปรียบเสมือนถูกบังคับใหทํางาน การทํางานนั้นจึงไมประสบความสําเร็จ และดลิน กิจสมัย
(2548, หนา 26)ไดกลาวไววาความพรอมเปนปจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนบุคคลใหสามารถทํากิจกรรมบางสิ่งบางอยางตอไป
ได
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1.2 การเตรี ย มความพร อ มเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดานนโยบายการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน พบวาในสถานศึกษามีการเตรียมความ
พรอมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะวาการบริหารงานในสถานศึกษาทั้ง 4 งาน มีภาระงานที่ตองดําเนินงานเปน
จํานวนมาก สงผลใหการดําเนินงานการเตรียมความพรอมดานนโยบายการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนขาดความ
ตอเนื่อง ซึ่งบุคคลที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการปฏิบัติงานดังกลาวคือ ผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนว
ทางการบริหารจัดการสูประชาคมอาเซียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554, หนา 79-85) กลาววา
บทบาทหนาที่ของบุคคลที่มีความสําคัญในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนคือผูบริหารสถานศึกษาเปน
บุ ค คลคุ ณ ภาพที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งโรงเรี ย น ผู มี คุ ณ สมบั ติ แ ละมี ก ระบวนการทิ ศ ทางงานที่ ทํ า ให เ ห็ น ภาพความสํ า เร็ จ
ประกอบดวยบุคคลและองคกรหลายกลุมที่มีบทบาทหนาที่ ดังนี้เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง ดําเนินการใหโรงเรียนมีการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบมีความรูความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตรนวัตกรรมและกระบวนการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน สงเสริมการจัดบรรยากาศของสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูอาเซียนศึกษาและสนับสนุนใหมีทั้งในและ
นอกสถานศึกษา สงเสริมใหเกิดคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน สงเสริมสนับสนุนใหมีการปลูกฝงความเปน
ชาติไทย มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตที่เปนตัวตนของคนไทย มีการนิเทศ กํากับ ติดตามผลการ
ดําเนินงานดวยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย อยางเปนมิตร มีการวิเคราะห สรุปผลการดําเนินงานทุกดาน และรายงาน
ผูเกี่ยวของอยางเปนปจจุบัน และตอเนื่อง สงเสริม สนับสนุนใหเกิดพลังขับเคลื่อนการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนอยางมี
สวนรวมในทุกภาคสวน สอดคลองกับงานวิจัยของ ลําใย บุตรน้ําเพ็ชร (2557) ไดทําวิจัยเรื่องการศึกษาการเตรียมความพรอม
ในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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
การติดตามและประเมินผล สถานศึกษาควรจัดทําตัวชี้วัดการประเมินและนําไปติดตามและประเมินผลอยางใกลชิด
1.3 การเตรี ย มความพร อ มเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดานการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน พบวาในสถานศึกษามีการเตรียมความพรอมอยู
ในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา การจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญในการสงเสริม
สนับสนุนและชวยเหลือครู โดยเนนใหครูเริ่มจากการวิเคราะหตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดทําหนวยการเรียนรูและเขียน
แผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาผูเรียน ใหมีความตระหนัก ความรูความเขาใจ และเจตคติที่ดีพรอมที่จะปรับเปลี่ยนและ
เตรียมรับความเปลี่ยนแปลงกับอาเซียนที่จะตองเผชิญในอนาคต สอดคลองกับงานวิจัยของ วงศวัชระ ดวงศรี (2556,
บทคัดยอ) ไดศึกษาการเตรียมความพรอมครูเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 พบวาแนวทางการเตรียมความพรอมครูเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 คือ 1) ครูควรมี
มุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีคุณภาพ โดยมีการวางแผน กําหนดเปาหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 2) ครูควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและสามารถ
ตอบสนองความตองการของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน หรือหนวยงานอื่นที่มีความตองการรับบริการ 3) ครูตองรูจักสราง
องคความรูและใหความสําคัญของกระบวนการเรียนรูของผูเรียน ศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ สรางและ
พัฒนานวัตกรรมใหมๆมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอื่นเพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อเทาทันการเปลี่ยนแปลง 4) ครูควรการให
ความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน และปรับตัวเขากับผูอื่น สามารถทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อการ
บรรลุเปาหมายของการทํางานได 5) ครูตองเสียสละ อุทิศตนเพื่อการจัดการศึกษา และรูจักวางแผนในการปฏิบัติหนาที่
6) ครูควรสรางและออกแบบแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการวิธีการสอนที่หลากหลาย พัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 7) โรงเรียนตองพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนรวมมือกันในการ
ปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 8) ครูตองจัดบรรยากาศการเรียนรูที่จะสงเสริมใหการ
เรียนของนักเรียน 9) ครูจะตองวางแผนในการทาวิจัยและดําเนิน การวิจัย รวมทั้งดําเนินการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชกับ
ผูเรียน และควรมีการนําผลการวิจัยที่เกิดขึ้นนาไปใชเพื่อการพัฒนาอยางจริงจัง 10) ครูตองมีปฏิสัมพันธในการสนทนา มี
บทบาท และมีสวนรวมในการสนทนาอยางสรางสรรคกับผูอื่นโดยมุงเนนไปที่การพัฒนาเรียนรูของผูเรียนและเปน
แบบอยางที่ดีแกผูเรียน 11) ครูควรจัดกิจกรรมเพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางครู ผูปกครองชุมชน และองคกร
อื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรู และควรที่จะประสานความรวมมือ สรางความสัมพันธ
ที่ดี
2. แนวทางในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบวา
2.1 การเตรียมความพรอมดานความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนพบวาแนวทางที่ พบมากในการดําเนินงาน
เพื่อเตรียมความพรอมคือสถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาความรูเรื่องอาเซียนโดยการศึกษาคนควาดวย
ตนเองและเขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งนี้เปนเพราะวาตัวชี้วัดคุณภาพดานการจัดการเรียนรูของครูผูสอนใน
ประชาคมอาเซียนนั้นครูผูสอนตองมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สอดคลองกับงานวิจัยของ ราตรี ศรีงาม (2555)
ซึ่งไดศึกษาการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะ
เกษ ไดเสนอแนวการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ศรีสะเกษวาควรใหความสําคัญกับการจัดครูและบุคลากรในโรงเรียน ใหไดเขารับการอบรม ประชุมสัมมนา ตลอดจน
ศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบที่ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา ควรจัดใหมีโรงเรียนตนแบบ
เปนโรงเรียนแกนนําเพื่อจัดการความรูเรื่องอาเซียนและเผยแพรใหกับโรงเรียนในเครือขาย ไดเรียนรูและใชเปนแนวทางใน
การจัดการเรียนรูรวมถึงการจัดทําหลักสูตรเนนอาเซียนในกลุมสาระตาง ๆ หรือบูรณาการในบางรายวิชา เชน สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหรือภาษาตางประเทศเปนตน และควรจัดใหมีการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปน
สื่อกลางหรือสอดแทรกเพื่อใหเกิดความคุนเคย ตลอดจนสนับสนุนใหนักเรียนผลิตสื่อ เชน แผนพับความรูเรื่องอาเซียน
และเผยแพรใหกับคณะครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชนเพื่อใหรับทราบขอมูลเกี่ยวกับอาเซียน
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2.2 การเตรียมความพรอมดานนโยบายการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนพบวาแนวทางที่พบมากในการ
ดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมคือสถานศึกษาควรจัดทําหลักสูตรอาเซียนใหเปนรายวิชาเพิ่มเติมหรือจัดทําในรูปแบบ
การบูรณาการเนื้อหากับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ทั้งนี้เปนเพราะวาหลักสูตรสถานศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งในการใช
เป นกรอบและทิศทางในการจัด การเรียนรูเ พื่ อ ใหผูเ รี ยนมีความรูตามมาตรฐานการเรียนรูแ ละตัวชี้วัดของแตละชั้นป
สอดคลองกับงานวิจัยของ ลําใย บุตรน้ําเพ็ชร (2557) ไดทําวิจัยเรื่องการศึกษาการเตรียมความพรอมในการพัฒนาการเรียนรู
สูประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง ไดเสนอแนวทางการ
แกไขปญหาการเตรียมความพรอมในการพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ดานการ
บริหารจัดการ สถานศึกษาควรจัดตั้งศูนยสงเสริมการเรียนรูในโรงเรียนเพื่อสงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ดานการจัดการเรียนรู สถานศึกษาควรจัดทําหลักสูตรอาเซียน จัดหาสื่อ และพัฒนาครู
ใหมีความรู ดานการนิเทศภายใน สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณเพื่อวางแผนการนิเทศอยางตอเนื่องและหลากหลาย
และดานการติดตามและประเมินผลสถานศึกษาควรจัดทําตัวชี้วัดการประเมินและนําไปติดตามและประเมินผลอยางใกลชิด
และราตรี ศรีงาม(2555) ไดศึกษาการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดศรีสะเกษ ไดเสนอแนวทางในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
องคการบริหารสวนจัง หวัด ศรีส ะเกษ พบวาควรจัดใหมีโรงเรียนตน แบบเปนโรงเรียนแกนนําเพื่อจัดการความรูเ รื่อง
อาเซียนและเผยแพรใหกับโรงเรียนในเครือขายไดเรียนรูและใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูรวมถึงการจัดทําหลักสูตร
เน น อาเซี ย นในกลุ ม สาระต า งๆ หรื อ บู ร ณาการในบางรายวิ ช า เช น สั ง คมศึ ก ษาศาสนาและวั ฒ นธรรมหรื อ
ภาษาตางประเทศเปนตน และควรจัดใหมีการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางหรือสอดแทรกเพื่อใหเกิด
ความคุนเคย ตลอดจนสนับสนุนใหนักเรียนผลิตสื่อ เชน แผนพับความรูเรื่องอาเซียนและเผยแพรใหกับคณะครู นักเรียน
ผูปกครองและชุมชนเพื่อใหรับทราบขอมูลเกี่ยวกับอาเซียน
2.3 การเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนพบวาแนวทางที่พบมากในการดําเนินงาน
เพื่อเตรียมความพรอมคือควรจัดทําแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนกับกลุมสาระการ
เรียนรูอื่น ๆ มีคาความถี่สูงสุด ทั้งนี้เปนเพราะวาการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทําใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนมีคุณภาพ เพราะการทําแผนการจัดการเรียนรูนั้นครูผูสอนไดเตรียมการลวงหนาดวยตนเอง จึงมีแผนการ
จัดการเรียนรู ที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียน การเตรียมตัวลวงหนาโดยการจัดทําแผนการเรียนรูทําใหครูมี
ความมั่นใจในการสอน สอดคลองกับงานวิจัยของ วงศวัชระ ดวงศรี (2556) ไดทําวิจัยเรื่อง การเตรียมความพรอมครูเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต
1 พบวาแนวทางการเตรียมความพรอมครูเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 คือ 1) ครูควรมีมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีคุณภาพ โดยมีการ
วางแผน กําหนดเปาหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 2) ครูควร
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตองการของนักเรียน ผูปกครอง
ชุมชน หรือหนวยงานอื่นที่มีความตองการรับบริการ 3) ครูตองรูจักสรางองคความรู และใหความสําคัญของกระบวน การ
เรียนรูของผูเรียน ศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ สรางและพัฒนานวัตกรรมใหมๆมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
ผูอื่นเพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อเทาทันการเปลี่ยนแปลง 4) ครูควรการใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนกําลังใจแกเพื่อน
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รวมงาน และปรับตัวเขากับผูอื่น สามารถทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อการบรรลุเปาหมายของการทํางานได 5) ครูตองเสียสละ
อุทิศตนเพื่อการจัดการศึกษา และรูจักวางแผนในการปฏิบัติหนาที่ 6) ครูควรสรางและออกแบบแผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการวิธีการสอนที่หลากหลาย พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 7)
โรงเรียนตองพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนรวมมือกันในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนอยางมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 8) ครูตองจัดบรรยากาศการเรียนรูที่จะสงเสริมใหการเรียนของนักเรียน 9) ครูจะตองวางแผนในการทาวิจัยและ
ดําเนินการวิจัย รวมทั้งดําเนินการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชกับผูเรียน และควรมีการนําผลการวิจัยที่เกิดขึ้นนาไปใชเพื่อ
การพัฒนาอยางจริงจัง 10) ครูตองมีปฏิสัมพันธในการสนทนา มีบทบาท และมีสวนรวมในการสนทนาอยางสรางสรรคกับ
ผูอื่นโดยมุงเนนไปที่การพัฒนาเรียนรูของผูเรียนและเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 11) ครูควรจัดกิจกรรมเพื่อสรางเครือขาย
ความรวมมือระหวางครู ผูปกครองชุมชน และองคกรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนรู
และควรที่จะประสานความรวมมือ สรางความสัมพันธที่ดี
ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3” ผูศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชน
อยางเปนรูปธรรม ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. สถานศึ ก ษาควรจั ด ให มี แ หล ง ศึ ก ษาค น คว า ความรู เ กี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย นที่ สามารถใช บ ริ ก ารได
ตลอดเวลา โดยนําเอาระบบสารสนเทศดานเทคโนโลยีมาใช เพื่อใหการศึกษาคนควาหาความรู มีความสะดวก รวดเร็ว
และความรูมีความทันสมัยเปนปจจุบัน ซึ่งจะชวยกระตุนใหครูและนักเรียนเขามาใชบริการแหลงเรียนรู กอใหเกิดความ
พรอมดานความรูเกี่ยวกับประชาอาเซียน
2. สถานศึกษาควรปรับโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโดยบรรจุหลักสูตรอาเซียนเปนรายวิชาเพิ่มเติมหรือ
จัดทําในรูปแบบการบูรณาการเนื้อหากับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการติดตามประเมินผลการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน
ในรูปแบบของการวิจัยเปนระยะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
2. ควรมีการศึกษาการเตรียมความพรอมในการจัดทําหลักสูตรอาเซียนในสถานศึกษา ซึ่งเปนแนวทางสําคัญ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ นําไปสูการพัฒนานักเรียนใหมีความรูความสามารถทัดเทียมกับประเทศ
สมาชิกในอาเซียน และเพื่อใหนักเรียนพรอมเขาแขงขันในตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตได

1820

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาอิสระฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหจาก ดร.กัมพล ไชยนันท อาจารยที่ปรึกษาซึ่งไดกรุณา
ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เปนประโยชนอีกทั้งสละเวลาตรวจสอบแกไขเนื้อหาและการใชภาษาเพื่อให
การศึกษาอิสระนี้มีความถูกตองและสมบูรณมากที่สุด ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ พรอมนี้ผูศึกษา
ขอขอบพระคุณ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นางสาวสมจิต กัลยณกุล ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานไรธารทองและนางเครือวัลย ดงปาลี ตําแหนงศึกษานิเทศก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง
ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษาและครูหัวหนาฝายวิชาการ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ที่ใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามพรอมทั้งใหขอเสนอแนะแนวทางในการศึกษาเปนอยางดี
ทายที่สุด ผูศึกษาขอขอบคุณบิดามารดาและครอบครัวที่สอนใหผูศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา
และชวยสงเสริม สนับสนุน ใหกําลังใจ รวมถึงเพื่อน ๆ ทุกคนสําหรับความหวงใยชวยเหลือจนทําใหผูศึกษาสามารถดําเนิน
การศึกษาอิสระนี้จนสําเร็จลุลวงลงไดในที่สุด
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การเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษา
พอเพียง)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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 ตะอาย 1* และสุนทร คลายอ่ํา2
Phanuphong Ta-ai1* and Sunthon Khlaium2
2

บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาระดั บ และแนวทางในการเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ รั บ การประเมิ น
สถานศึ ก ษาแบบอย า งการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู แ ละการบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
(สถานศึกษาพอเพียง) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จําแนก
ตามตําแหนงหนาที่ของบุคลากรทางการศึกษา ไดแก ชุดที่ 1 สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ชุดที่ 2 สําหรับครูแกนนํา
เศรษฐกิจพอเพียง และชุดที่ 3 สําหรับครูผูสอน กลุมตัวอยาง จํานวน 253 คน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 47 คน
ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน 47 คน และ ครูผูสอน จํานวน 159 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคาและแบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยหาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรและ
การวิเคราะหเนื้อหา
1. ผลการศึกษาระดับการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของบุคลากรทางการศึกษา
จําแนกตามตําแหนงหนาที่ของบุคลากรทางการศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีระดับการเตรียมความพรอมโดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ไดแก ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาครูแกนนําเศรษฐกิจ
พอเพียงมีระดับการเตรียมความพรอมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานการจัดกิจกรรม พัฒ นาผูเรียน ดาน
หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรูและครูผูสอนมีระดับการเตรียมความพรอมโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ไดแก ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
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*Corresponding author : nuikung.15@gmail.com
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2. ผลการศึกษาแนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของบุคลากรทางการ
การศึกษา จําแนกตามตําแหนงหนาที่ของบุคลากรทางการศึกษา ชุดที่ 1 สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ผูบริหารและ
ครูควรมีสวนรวมในการวางแผน/โครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ติดตาม ตรวจสอบ
ควบคุมการขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ชุดที่ 2 สําหรับครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ควรศึกษาหลักสูตร
และการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากสถานศึกษาตนแบบหรือสถานศึกษาที่ผานการประเมินแลวนํามาประยุกตเขากับบริบท
ของสถานศึกษาตนเอง จัดทําหนวยการเรียนรูและแผนการเรียนรูที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกระดับชั้น ชุดที่ 3 สําหรับครูผูสอน ไดแก จัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนเพื่อปลูกฝง
ใหผูเรียนดําเนินชีวิตไดอยางพอเพียงโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปในกิจกรรมตาง ๆ
การเปรียบเทียบการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ระหวางครูแกนนําเศรษฐกิจ
พอเพียงและครูผูสอน พบวา ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียงมีระดับการเตรียม
ความพรอมมากกวาครูผูสอน และดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียงมีการ
เตรียมความพรอมมากกวาครูผูสอน
คําสําคัญ: การประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง), สถานศึกษาพอเพียง

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
นับตั้งแตประเทศไทยไดประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจตั้งแตป 2538 เปนตนมาแนวคิดในการฟนฟูเศรษฐกิจของชาติ
แนวทางหนึ่งคือการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯที่ไดทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตใหแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดเปนเวลายาวนานกวา 25 ปโดยเชื่อวาหากนําปรัชญาดังกลาวมา
ปฏิบัติใหเปนรูปธรรมในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐก็จะสามารถใชเปนแนวทางในการ
แก ปญหาเศรษฐกิจของชาติใหรอดพนจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจและนําพาประเทศชาติไปสูความมั่นคงและความมั่งคั่งได
(สกุลรัตน กมุทมาศ, 2550, หนา 1)
รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาของชาติ เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไป
ตามกฎหมาย นโยบาย และสอดคลองกับหลักการของการจัด การศึกจึงดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงยุทธศาสตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาตั้งแตป 2549 และสํานักงานคณะกรรรม
การการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงนํานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาจัดทํายุทธศาสตรการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 – 2556 (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, หนา 6) โดยมีเปาหมายใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแหงในสังกัดดําเนินการ
ขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและเป น สถานศึ ก ษาพอเพี ย งภายในป พ.ศ. 2556 ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
ยุ ท ธศาสตร ก ารขั บ เคลื่ อ นการขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร ก ารบู ร ณาการการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2557 – 2560 (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 2558, หนา 15) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาพะเยาเขต 2 มีเปาหมายที่จะใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
การปฏิบัติและเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปการศึกษา 2557 โดยตั้งเปาหมายใหสถานศึกษา ในสังกัดที่
ยังไมไดรับการประเมินและสถานศึกษาที่มีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑในการประเมินปการศึกษา 2556 ใหเขารับการ
ประเมินและผานการประเมินเพื่อเปนสถานศึกษาพอเพียง
การประเมิ นสถานศึ กษาแบบอย างการจั ด กิ จกรรมการเรีย นรู แ ละการบริ ห ารจั ด การตามหลัก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(คูมือประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรม
การเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ป 2554 - 2556 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552,
หนา 1) นั้นเปนการประเมินระดับคุณภาพ/การปฏิบัติของสถานศึกษาใน 5 ดานโดยแบงเปน ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษาและดานผลลัพธ/ภาพความสําเร็จ ซึ่งการจะผานประเมินเพื่อเปนสถานศึกษาพอเพียงคือ คะแนนเฉลี่ยของแต
ละดานไดคะแนนตั้งแต 3 ขึ้นไป ทั้ง 5 ดาน
ดั ง นั้ น ผูวิ จั ย จึง มี ค วามสนใจที่ จะศึ ก ษาการเตรี ยมความพร อมเพื่ อรั บ การประเมิ น สถานศึก ษาพอเพี ยงของ
บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อนําไปเปนขอมูลสําหรับบุคลากรทาง
การศึกษาที่เกี่ยวของที่มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษานําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่ อ ใหผา นการประเมิน สถานศึ กษาพอเพีย งและเป น แนวทางในการกํ าหนดนโยบาย กลยุทธ การพั ฒ นา
บุคลากรทางการศึกษาและผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมินสถานศึกษาพอเพียง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และเขตการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงหนวยงานอื่น ๆ ที่จัดการศึกษา
ในระดับเดียวกัน

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. ศึกษาระดับการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2. ศึกษาแนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
ตําแหนงหนาที่ของบุคลากร
ทางการศึกษา
- ผูบริหารสถานศึกษา
- ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง
- ครูผูสอน

ความพรอมเพื่อรองรับการประเมิน
สถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สถานศึกษาพอเพียง)
ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา
ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัย
กลุมตัวอยาง จํานวน 253 คน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 47 คน ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน
47 คน และ ครูผูสอน จํานวน 159 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาและแบบสอบถามปลายเปด
จํานวน 3 ชุด วิเคราะหขอมูลโดยหาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวา การเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของบุคลากรทางการศึกษา
จําแนกตามตําแหนงหนาที่ของบุคลากรทางการศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษามีระดับการเตรียมความพรอมโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก ไดแ ก ดานการบริหารจัด การสถานศึกษา ดานการพัฒ นาบุคลากรของสถานศึกษา ครูแ กนนํา
เศรษฐกิจพอเพียงมีระดับการเตรียมความพรอมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและ
ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู และครูผูสอนมีระดับการเตรียมความพรอมโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ไดแก ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานหลักสูตรและดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู แนวทางในการเตรียมความ
พรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงของบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามตําแหนงหนาที่ของบุคลากรทาง
การศึกษา ชุดที่ 1 สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ผูบริหารและครูควรมีสวนรวมในการวางแผน/โครงการ/กิจกรรมที่
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ชุดที่
2 สําหรับครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ควรศึกษาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากสถานศึกษาตนแบบ
หรือสถานศึกษาที่ผานการประเมินแลวนํามาประยุกตเขากับบริบทของสถานศึกษาตนเอง จัดทําหนวยการเรียนรูและ
แผนการเรียนรูที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกระดับชั้น ชุดที่ 3
สําหรับครูผูสอน ไดแก จัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนดําเนินชีวิตไดอยางพอเพียงโดยบูรณาการ
1826

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปในกิจกรรมตาง ๆ
การเปรียบเทียบการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ระหวางครูแกนนําเศรษฐกิจ
พอเพียงและครูผูสอน พบวา ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียงมีระดับการเตรียม
ความพรอมมากกวาครูผูสอน และดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียงมีการเตรียม
ความพรอมมากกวาครูผูสอน

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการวิเคราะหขอมูลการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1.1 ผูบริหารสถานศึกษา
พบวาสถานภาพผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 44 คน คิดเปนรอยละ 93.6 มีประสบการณ
การทํางานมากกวา 20 ป 29 คน คิดเปนรอยละ 61.7 และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท 34 คน คิดเปนรอยละ 72.3
1.2 ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง
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
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2.1 ผูบริหารสถานศึกษา
พบวา ระดับการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
การบริห ารจัด การตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึก ษาพอเพียง)ระดับการศึกษาขั้ น พื้น ฐาน สัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
มีการเตรียมความพรอมในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานสูงสุดไดแก ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษา รองลงมาคือ ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ตามลําดับ
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2.2 ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง
พบวา ระดับการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีการ
เตรียมความพรอมในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานสูงสุดไดแก ดานการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน รองลงมาคือ ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามลําดับ
2.3 ครูผูสอน
พบวา ระดับการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
มีการเตรียมความพรอมในระดับปานกลางทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานสูงสุดไดแก ดานการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รองลงมาคือ ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามลําดับ
การเปรี ย บเที ย บการเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ รั บ การประเมิ น สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง ระหว า งครู แ กนนํ า
เศรษฐกิจพอเพียงและครูผูสอน พบวา ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียงมีระดับ
การเตรียมความพรอมมากกวาครูผูสอน และดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียงมีการ
เตรียมความพรอมมากกวาครูผูสอน
ตอนที่ 3 ผลการศึก ษาแนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมิน สถานศึก ษาแบบอย างการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
3.1 ผูบริหารสถานศึกษา
ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ไดแก ผูบริหารและครูควรมีสวนรวมในการวางแผน/โครงการ/กิจกรรม
ผูบริหารควรติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการขับเคลื่อน ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ไดแก ผูบริหารควรนําคณะครูและบุคลากรของสถานศึกษา ศึกษา
ดูงานสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จและเปนตนแบบ
3.2 ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง
ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก สถานศึกษาควรศึกษาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูจากสถานศึกษาตนแบบหรือสถานศึกษาที่ผานการประเมินแลวนํามาประยุกตเขากับบริบทของสถานศึกษาตนเอง
ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก ควรบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยผานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนตาง ๆ ใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง จัดทําแผนงาน โครงการที่สอดคลองหรือเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหชัดเจนและครอบคลุม
3.3 ครูผูสอน
ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก สถานศึกษาควรจัดทําหลักสูตรและการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยตนเองเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาตนเอง
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ผูบริหาร ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตาง ๆ ตามความเหมาะสม
ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควรจัดทําแผน/โครงการ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาง ๆ โดยสอดแทรก
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข 4 มิติใหครบทุกกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผูบริหารสถานศึกษา
ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษา
มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงโดยผานกระบวนการตาง ๆ ไดแก การติดตามผลการดําเนินงาน
แผนงาน โครงการดานวิชาการที่สงเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของนวรัตน ทองนอย (2553, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนวัดลํากระดาน สํานักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พบวา ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา
ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการบริหารจัดการ
สถานใหประสบความสําเร็จจะตองพัฒ นาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความพรอม ความรู ความเขาใจเปน อยางดี
เพื่อที่จะไดนําความรู ความเขาใจเหลานั้นไปถายทอด เผยแพรในรูปแบบตางๆซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทร จงเพียร
(2556 : 131) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาพอเพียงในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต 4 ดานการพัฒนาบุคลากร พบวา โดยรวมและรายไดสวนใหญอยูในระดับมาก
2. ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง
ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยรวมอยูในมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนควรใหความสําคัญและดําเนินการปรับปรุง พัฒนา ในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ผลสัมฤทธิ์
ที่เกิดขึ้น ตลอดจนสภาพของปญหาตลอดจนหาแนวทางแกไข ปรับปรุง พัฒนาเกี่ยวกับผูเรียนซึ่งสอดคลองรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 78 และมาตรา 83 (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554, หนา 44)
ที่กําหนดใหรัฐตองสงเสริมสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ใหทุกภาคสวนในสังคม
ไทยรวมกันนอมนําหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง
ดานการจัดกิจกรรมพัฒ นาผูเ รียน เรียนรู โดยรวมอยูในมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูแกนนําเศรษฐกิจ
พอเพียงและคณะครูควรรวมมือกันในการจัดทําแผนงาน โครงการสงเสริมกิจกรรมนักเรียนใหผูเรียนใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ใหผูเรียนอยูอยางพอเพียง โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย และสอดคลองกับสภาพภูมิ
สังคมและบริบทของสถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิยะดา ธนสารมงคลกุล (2551, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนประทุมนุสรณโดยภาพรวม อยูในระดับมาก
3. ครูผูสอน
ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยรวมอยูในปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในการจัดทํา
หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูตองทําการศึกษา วิเคราะห วิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตลอดจนพฤติกรรมผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนสภาพปญหาผูเรียนที่มีผลกระทบทั้งตอทางบวกและ
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ลบตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหาแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาใหดี
ขึ้นโดยอาศัยความรวมมือจากคณะครูซึ่งไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2557 - 2560 (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 2558, หนา 15) ที่สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําขึ้น ในยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา มุงพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและเยาวชนของชาติ และประชนชนมีคุณลักษณะอยูอยาง
พอเพียง เปนสถานศึกษาพอเพียง บุคคลพอเพียง การพัฒนาแบบอยางที่เปนเลิศ การพัฒนาศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาชีพครู การพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปฐมวัยและสรางเครือขายแหลง
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่
ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยรวมอยูในปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเปนกิจกรรมหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรโดยเปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนตามศักยภาพ
ซึ่งไมสอดคลองกับยุทธศาสตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา พ.ศ. 2550 – 2554 (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, หนา 6) ที่จัดทําแนวทางการจัดการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียน
การสอนโดยสอดแทรกทั้ ง ในการจั ด การเรี ย นการสอนทุ กรายวิ ช าและกิจ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นเพื่ อ ให เ กิด การพั ฒ นา
ตามลําดับอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูระดับบุคคลและครอบครัว
การเปรียบเทียบการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ระหวางครูแกนนําเศรษฐกิจ
พอเพียงและครูผูสอน พบวา ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียงมีระดับการเตรียม
ความพรอมมากกวาครูผูสอน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูแ กนนําเศรษฐกิจพอเพียงไดรับการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาและคอยกํากับ ดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงทําใหมีความพรอมในการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงมากกวา
ครูผูสอนในสถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา พ.ศ. 2550 2554 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, หนา 4) ยุทธศาสตรที่ 1 จัดทําแนวทางการจัดการเรียนรู
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอนโดยใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของสอดแทรกทั้งในการ
จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพื่อใหเกิดการพัฒนาตามลําดับอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาการเรียนรูระดับบุคคลและครอบครัว สามารถนําไปประยุกตใชนําไปขยายผลสูครอบครัวและชุมชนเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
การเปรียบเทียบการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ระหวางครูแกนนําเศรษฐกิจ
พอเพียงและครูผูสอนพบวาดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พบวา ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียงมีการเตรียมความพรอม
มากกวาครูผูสอน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนซึ่งเปนกิจกรรมที่สําคัญตามหลักสูตรซึ่งครูแกนนํา
เศรษฐกิจพอเพียงตองเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนโดยการสรางความรูความเขาใจใหกับคณะครูในสถานศึกษาของ
ตนใหทราบและตระหนักในความสําคัญ แนวทางในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนตาง ๆ ใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เพื่อที่จะไดนําความรูไปเผยแพรตอไปยังครอบครัวชุมชนซึ่งสอดคลอง
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กับวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554, หนา 3) ที่กลาว
ไววา มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุล ทั้งดานรางกายความรู คุณธรรม มีจิตสํานึก
ในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 ผูบริหารสถานศึกษา
ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา ควรติดตามผล แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดานวิชาการที่สงเสริม
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนรู และผลการดําเนินงานตามแผนงบประมาณ
ดานการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ควรขยายผลและเผยแพรผลการดําเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจ
หนาที่ของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําผลการติดตามมา ปรับปรุง พัฒนา การดําเนินโครงการ
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
1.2 ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง
ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ควรการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรูหนวยการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจัดทําเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายและ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควรจัดทํามีแผนงาน โครงการสงเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อใหผูเรียนมี
คุณลักษณะ“อยูอยางพอเพียง”และนําผลการติดตามมาปรับปรุงพัฒนา
1.3 ครูผูสอน
ดานหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู ควรมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรูหนวยการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดแสดง เผยแพร ประกวด แลกเปลี่ยนเรียนรู ผลงานของ
ผูเรียนที่เกิดจากการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควรติดตามผลการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
ของผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาใหดียิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ผูบริหารสถานศึกษา
2.1.1 ควรศึกษาการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2.1.2 ควรศึกษาสภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของสถานศึกษากลุมเปาหมายรับการ
ประเมิน ปการศึกษา 2557 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2.2 ครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียง
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2.2.1 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเตรียมความพรอมของครูแกนนําเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรับการ
ประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สถานศึกษาพอเพียง) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2.2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาตอการเตรียมความพรอมเพื่อรับ
การประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ ละการบริห ารจัด การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2.3 ครูผูสอน
2.3.1 ควรศึกษาประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษากลุมเปาหมายรับการประเมิน
ปการศึกษา 2557 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2.3.2 ควรศึกษาความพึงพอใจของครูตอการบริหารสถานศึกษาพอเพียงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.สุนทร คลายอ่ํา อาจารยที่ปรึกษา
ที่ไดใหคําแนะนา ปรึกษาพรอมทั้งตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวย
ตนเองสมบูรณได ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ คณะผูเชี่ยวชาญ คือ ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารยสาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา นาย เจตน วังชัยเรืองศรี ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานทุงกลวย และนายพงศธร ชางปด
ศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ไดกรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม
แกไขและใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งผูอํานวยการสถานศึกษาและครูในสถานศึกษากลุมเปาหมายรับ
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปการศึกษา 2557 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ที่ไดให
ความอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่งในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม
ทั้ง นี้คุณ คา และประโยชนอัน พึง มีจ ากการศึก ษาคน ควา ฉบับ นี้ ผูศึก ษาขออุทิศ แดผูมีพ ระคุณ ทุก ๆ ทา น
ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้
ทั้งนี้ประโยชนที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ขอมอบแดครูบาอาจารยที่ไดอบรมสั่งสอนใหมีความรูและผูมีพระคุณ
ทุกทาน ขอกราบขอบพระคุณดวยความเคารพยิ่ง
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การเตรียมความพรอมรับภัยพิบตั ิจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
Preparation of the earthquake disaster under the Department of Local
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บทคัดยอ
การศึกษาการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว เพื่อศึกษาปญหา
และขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย รวมทั้งหมด 70 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป โดยใชสถิติ
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา การเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนเห็นวามีการเตรียมความพรอมใน
ระดับปานกลาง ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก ดานการมีสวนรวม รองลงมาไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน สวนดาน
ที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดไดแก ดานการพัฒนาบุคลากร
ปญหาการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ
พาน จั ง หวั ด เชี ย งราย คื อ ขาดแคลนผู เ ชี่ ย วชาญในการเตรี ย มความพร อ มรั บ ภั ย พิ บั ติ จ ากแผ น ดิ น ไหว และป ญ หา
งบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว
ขอเสนอแนะการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย คือ หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรใหการสนับสนุนโรงเรียนในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติ
จากแผนดินไหว ทั้งดานผูเชี่ยวชาญ งบประมาณ รวมไปถึงการฝกอบรม การจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการเตรียมความพรอม
รับภัยพิบัติจากแผนดินไหว
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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
มักเกิดตรงบริเวณขอบของแผนเปลือกโลกเปนแนวแผนดินไหวของโลกการเคลื่อนตัวดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากชั้นหินหลอม
ละลายที่อยูภายใตเปลือกโลกไดรับพลังงานความรอนจากแกนโลก และลอยตัวผลักดันใหเปลือกโลกตอนบนตลอดเวลา
ทําใหเปลือกโลกแตละชิ้นมีการเคลื่อนที่ในทิศทางตาง ๆ กันพรอมกับสะสมพลังงานไวภายในบริเวณขอบของชิ้นเปลือก
โลกจึงเปนสวนที่ชนกันเสียดสีกันหรือแยกจากกันหากบริเวณขอบของชิ้นเปลือกโลกใด ๆ ไมผานหรืออยูใกลกับประเทศใด
ประเทศนั้นก็จะมีความเสี่ยงตอภัยแผนดินไหวสูง เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศฟลิปปนสประเทศอินโดนีเซีย นิวซีแลนด เปน
ตน นอกจากนั้นพลังที่สะสมในเปลือกโลกถูกสงผานไปยังเปลือกโลกพื้นของทวีป ตรงบริเวณรอยราวของหินใตพื้นโลกที่
เรียกวา "รอยเลื่อน" เมื่อระนาบ รอยราวที่ประกบกันอยูไดรับแรงอัดมาก ๆ ก็จะทําใหรอยเลื่อนมีการเคลื่อนตัวอยาง
ฉับพลันเกิดเปน แผนดินไหวเชนเดียวกัน
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ทุกปมีแผนดินไหวเกิดขึ้นหลายพันครั้งกระจายทั่วโลกตามแนวรอยเลื่อนที่ยังคงมีพลังบางเหตุการณไดสราง
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินอยางมหาศาล สําหรับตัวอยางเหตุการณแผนดินไหวที่สรางความเสียหายที่สุดที่เคย
บันทึกไดในประวัติศาสตรจนถึงปจจุบันไดแก (วิชาการไทย, 2558, หนา http://www.geothai.net/big-earthquakes/)
1. แผนดินไหวนิวแมดริด (1811 New Madrid Earthquake)เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2354 เกิดจากรอยเลื่อนนิว
แมดริด (New Madrid fault) อยูใกลกับเขตติดตอของรัฐมิสซูรีเคนทักกี อารคันซอ และเทนเนสซี ไดกอใหเกิดแผนดินไหว
แมกนิจูดประมาณ 7.7 โดยแรงสั่นสะเทือนทําใหระฆังของโบสถในบอสตันที่อยูหางออกไปถึง 2,400 กิโลเมตรแกวงและ
สงเสียงดัง นอกจากนี้ยังสงผลทําใหสภาพภูมิศาสตรของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปอยางฉับพลันคือพื้นดินถูกยกขึ้นจนแมน้ํา
มิสซิสซิปปไหลยอนขึ้นทางตนน้ําโชคดีที่บริเวณนั้นมีประชากรเบาบางจึงมีคนเสียชีวิตนอยเพียงรายเดียวและทรัพยสิน
เสียหายอีกเล็กนอย
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 เปนผลมาจากเพลิงไหมที่เกิดตามมา
และลุกลามไปทั่วเมืองอยางรวดเร็วประกอบกับการขาดน้ําสําหรับดับไฟประชาชนที่อาศัยหางออกมาถึงรัฐโอเรกอนและ
ทางตะวันตกของรัฐเนวาดายังรูสึกถึงการสั่นสะเทือนไดเปนเวลาเกือบหนึ่งนาที
3. แผนดินไหวอาชกาบัต (1948 Ashgabat Earthquake) แผนดินไหวแมกนิจูด 7.3 เกิดขึ้นที่เมืองอาชกาบัต
ประเทศเติรกเมนิสถานทําใหประชาชนจํานวน 110,000 คนซึ่งถือเปนประชากรที่มากกวาสองในสามในขณะนั้นเสียชีวิต
นอกจากแรงสั่นสะเทือนจะทําใหโครงสรางเกือบทั้งเมืองกลายเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยแลวยังสรางความเสียหายอยางรุนแรงให
เอเชียกลางอีกดวย ในป พ.ศ.2545
รัฐบาลเติรกเมนิสถานไดประกาศระลึกถึง เหตุการณ โดยกลาวไวอาลัยถึง
ประธานาธิบดีซูปามูรัด ไนยาซอฟและครอบครัว ที่ไดสังเวยชีวิตในเหตุการณแผนดินไหวครั้งนั้น
4. แผนดินไหวฮันชิน (1995 Great Hanshin Earthquake) เมื่อ 17 มกราคม พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) แผนดินไหว
แมกนิจูด 6.9 ในโกเบ ประเทศญี่ปุน หรือเรียกไดวา แผนดินไหวโกเบเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญนี้คราชีวิตผูคนกวา
5,000 รายและสรางความเสียหายมากกวา 100 ลานลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ซึ่งถือวามีมูลคาสูงที่สุดในประวัติศาสตร
เนื่องจากอาคารมากกวา 200,000 แหงที่ถลมและเสียหายนั้นอยูในพื้นที่ที่มีคาครองชีพสูงนอกจากนี้ชางเปนเรื่องบังเอิญ
อยางยิ่งที่แผนดินไหวในโกเบครั้งนี้ (ชาวญี่ปุนรูจักทั่วไปในชื่อ แผนดินไหวฮันชิน) เกิดขึ้นพรอมกับการครบรอบหนึ่งปของ
แผนดินไหวในนอรทริดจพอดี
สําหรั บเหตุการณแ ผ นดินไหวในประเทศไทย ถึง แมแ นวรอยตอระหวา งแผน เปลื อกโลกหลั กไมไ ดพ าดผา น
ประเทศไทยโดยตรงแตแผนเปลือกโลกที่ประเทศไทยก็มีรอยเลื่อนที่แตกแขนงออกมาจากรอยเลื่อนหลักจากการสํารวจ
ทางธรณีวิทยาพบ รอยเลื่อนกระจายอยูในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใตของประเทศไทย รอยเลื่อนที่เกรงวาจะมี
ผลกระทบตอกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือรอยเลื่อนเจดียสามองค ซึ่งวางตัวตามแนวตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียง
ใตในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจุดที่ใกลกรุงเทพมหานครมากที่สุดหางจาก กทม. ประมาณ 150 ถึง 200 กิโลเมตร ระยะหาง
ถือวาไกลพอสมควร แตกรุงเทพฯ ตั้งอยูบนชั้นดินที่เปนดินเหนียวออนซึ่งสามารถขยายความรุนแรงของการสั่นสะเทือนได
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คลายกับกรุงเม็กซิโกซิตี้ ซึ่งเคยเกิดความเสียหายรุนแรงจากแผนดินไหวที่เกิดหางออกไปกวา 200 กิโลเมตรเมื่อป ค.ศ.
1985 (จุฬาวิทยานุกรม, 2557)
จากเหตุการณแผนดินไหวที่จังหวัดเชียงราย ขนาด 6.3 ริกเตอร จากความลึก 7 กิโลเมตรเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
2557 โดยมีจุดศูนยกลางของรอยเลื่อน (fault) อยูที่อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย นั้นสรางแรงสั่นสะเทือนครอบคลุมไป
ตั้งแตจังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําปาง ลําพูน นาน พะเยา หนองคาย เลย และกรุงเทพฯ ตามดวยอาฟเตอรช็อกกวา 400
ครั้งสรางความเสียหายเปนวงกวางโดยเฉพาะสิ่งปลูกสรางอาคาร บานเรือน วัด และถนน พังทลาย แตกราวเสียหายเปน
จํานวนมาก ทางจังหวัดเชียงราย ตองประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ 7 อําเภอไดแก อําเภอพาน อําเภอแมลาว อําเภอแมสรวย
อําเภอเมือง อําเภอเวียงชัย อําเภอปาแดด และอําเภอพญาเม็งราย (ผูจัดการ, 2557, หนา http://www.manager.co.th)
ซึ่งศ.ดร. สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วสท.) อธิบายเกี่ยวกับเหตุแผนดินไหวครั้งลาสุดที่
เกิดขึ้นวา เกิดจากพลังงานของ “รอยเลื่อนพะเยา” จุดกําเนิดมีความลึกจากผิวดินประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งคอนขางตื้น
มาก ทําใหเกิดความรุนแรงสูงและสรางความเสียหายเปนอยางมาก เหตุแผนดินไหว ขนาด 6.3 ริกเตอรนั้น นับเปน
แผนดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดเทาที่เคยวัดได โดยมีศูนยกลางเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งแรงสั่นสะเทือนทําใหเกิดความเสียหาย
ตอสิ่งปลูกสรางในพื้นที่รัศมี 30 กิโลเมตรจากจุดศูนยกลางแผนดินไหว อีกทั้งยังเกิดอาฟเตอรช็อกตามมาอีกระลอกใหญ
(ผูจัดการ, 2557)
โรงเรียนในพื้นที่อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไดรับผลกระทบจากเหตุการณแผนดินไหวในครั้งนี้เชนเดียวกัน
อาคารเรียนหลายหลังเกิดรอยแตกราว บางอาคารเกิดความเสียหายอยางหนักไมสามารถปรับปรุงซอมแซมได จนตอง
สรางอาคารเรียนใหม สงผลตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเปนอยางมาก โรงเรียนหลายแหงตองเลื่อนการเปด
เรียน และบางโรงเรียนตองยายที่เรียนใหม ทางโรงเรียนไมไดเตรียมความพรอมรับมือในเรื่องดังกลาว เนื่องจากยังไมเคย
เกิดเหตุการณแผนดินไหวถึงขั้นรุนแรงขนาดนี้ ซึ่งเหตุการณแผนดินไหวครั้งนี้เกิดจากพลังงานของรอยเลื่อนพะเยา ซึ่งถือ
เปนรอยเลื่อนที่มีพลังมีโอกาสทําใหเกิดแผนดินไหวไดอีก ดังนั้นเพื่อเปนการลดหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดจาก
แผนดินไหวในครั้งตอไป จึงตองการศึกษาถึงการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปญหาในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ที่ทําการศึกษาไดแก อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสราง
แบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 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 รวมทั้งหมด 70 คน
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
เนื้อหาหรือประเด็นที่ศึกษาเปนการศึกษาถึงการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว 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 และดานการมีสวนรวม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนคําถามปลายปดถามถึงขอมูลทั่วไป ประกอบดวยเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณในการปฏิบัติงาน และโรงเรียนที่สังกัด เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Checklist)
ตอนที่ 2 การเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการจัดการเรียนการสอน
และดานการมีสวนรวม ลักษณะของคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา แบงออกเปน 4 ระดับ คือ มาก ปานกลาง
นอย และไมเตรียม มีระดับคะแนนดังนี้
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
แบบสอบถามไดตอบคําถามตามที่กําหนดไวและแสดงเหตุผลอยางอิสระ
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ผูศึกษาไดกําหนดขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1. การศึกษาคนควาถึงแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาของการวิจัย เพื่อเปนแนวทางใน
การวิจัย ใหมีความเปนไปไดและเกิดประโยชนมากที่สุด
2. สรางแนวคําถามในการศึกษา โดยแนวคําถามจะมีเนื้อหาใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการศึกษา
3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ และดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษา
4. นําแบบสอบถามที่แกไขตามตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาไปใหผูเชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ จํานวน 3 ทาน คือ
4.1 ดร. ศักดา วงศวรนิรันดร ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย
4.2 นายสยาม วงศธิดาธร รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) อ.พาน จ.เชียงราย
4.3 จ.ส.ต. จตุภัทธ นามเมือง บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลเมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
แลวนําผลคะแนนที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC เพื่อหาความสอดคลองกันระหวางขอคําถามแตละขอกับ
วัตถุประสงค จากการวิเคราะหหาคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.00 ซึ่งผูศึกษาไดปรับปรุงแบบสอบถามใหสอดคลองกับ
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหคําถามนี้มีเนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงค เพื่อใหขอคําถามมีเนื้อหากระชับมากยิ่งขึ้น
5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามขอเสนอของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใช (Try – out) กับกลุมตัวอยางอื่นที่มี
ลักษณะใกลเคียงกับประชากร ซึ่งเปนผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียน สังกัดโรงเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตําบลแมลาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 30 คน จากนั้นใชวิธีการทดสอบประมาณคาความเที่ยงของเครื่องมือ
โดยใชสูตร Cronbach - α เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.94
6. นําแบบสอบถามไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากร
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากผูบริหารและบุคลากรครูโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 70 คน
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป ใช
สถิติดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับที่ไดรับคืน
2. ขอมูลทั่วไป ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใชวิธีการหาคาความถี่
(Frequency) แลวสรุปมาเปนคารอยละ (Percentage)
3. ขอมูลการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ลักษณะของคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ใชวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยายและอธิบาย โดยไดกําหนดเกณฑของ
คาเฉลี่ยดังนี้
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ชวงคะแนน

=

คาสูงสุด−คาต่ําสุด
ชวงคะแนน

3−1
3

=
=
0.67
การแปลความหมายของชวงคะแนนการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ดังนี้
2.36 – 3.00
1.68 – 2.35
1.00 – 1.67

หมายถึง มีการเตรียมความพรอมระดับมาก
หมายถึง มีการเตรียมความพรอมระดับปานกลาง
หมายถึง มีการเตรียมความพรอมระดับนอย

4. ปญหาและขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสัง กัด องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนแบบปลายเปด (Open End) ใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) นํามาเขียนบรรยายสรุปผลและอภิปรายประเด็นขอเสนอแนะของประชากรกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม

ผลการศึกษา
การศึกษาการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไป พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 30-39 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมี
ประสบการณในการทํางานตั้งแต 10 ป ขึ้นไป เปนผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา)
2. การเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนเห็นวามีการเตรียมความพรอมในระดับปานกลาง ดานที่
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก ดานการมีสวนรวม รองลงมาไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากร โดยมีรายละเอียดแตละดานดังนี้
2.1 ดานการบริหารจัดการ โดยภาพรวมผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนเห็นวามีการเตรียมความพรอม
ในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก โรงเรียนมีการสํารวจโครงสรางอาคารเรียนเพื่อรองรับ/ปองกันเหตุการณ
แผนดินไหว รองลงมาไดแก โรงเรียนมีการจัดทําแผน/โครงการปองกันภัยจากแผนดินไหว ในสถานศึกษา สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุดไดแก โรงเรียนไดติดตั้งระบบเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุการณแผนดินไหว บริเวณสถานศึกษา
2.2 ดานการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนเห็นวามีการเตรียมความพรอม
ในระดับนอย ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก โรงเรียนมีการสรางความตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดแผนดินไหว แกครู
หรือบุคลากรในสถานศึกษา รองลงมาไดแก โรงเรียนมีการแจงนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ

1840

กรณีเกิด แผนดินไหวใหบุคลากรไดรับทราบ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแ ก โรงเรียนมีการพัฒ นาบุคลากรแกนนํา
เกี่ยวกับแผนดินไหว
2.3 ดานการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนเห็นวามีการเตรียมความ
พรอมในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สรางความตระหนัก
และปลูกจิตสํานึกใหผูเรียนมีความรูและเขาใจถึงผลกระทบของการเกิดแผนดินไหว รองลงมาไดแก โรงเรียนไดเพิ่มพูนให
ความรูในการเตรียมตัวปองกัน เมื่อเกิดแผนดินไหวแกนักเรียนอยางตอเนื่อง สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดไดแก โรงเรียนได
จัด แหลงเรียนรูเกี่ยวกับแผนดินไหวในสถานศึกษา และโรงเรียนมีการประเมินผลการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน
เกี่ยวกับแผนดินไหว
2.4 ดานการมีสวนรวม โดยภาพรวมผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนเห็นวามีการเตรียมความพรอมใน
ระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก โรงเรียนไดรับการสนับสนุนความรู/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ จากหนวยงาน
ราชการ/องคกรเอกชนอื่น ๆ รองลงมาไดแก โรงเรียนมีการรวมกันวางแผนเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่สอดคลอง
กับบริบทและความตองการกับชุมชน เพื่อรองรับเหตุการณแผนดินไหว สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดไดแก โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน เชน การฝกซอมอพยพ การอบรมใหความรูรวมกับชุมชนหรือ
หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ
3. ปญหาและขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสัง กัด องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบปญหาและขอเสนอแนะดังนี้
3.1 ปญหาในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว
3.1.1 ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว
3.1.2 งบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว
3.1.3 โรงเรี ย นขาดการประชาสั ม พั น ธ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเตรี ย มความพร อ มรั บ ภั ย พิ บั ติ จ าก
แผนดินไหว
3.1.4 หลักสูตรของสถานศึกษา ยังไมชัดเจนในเรื่องการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว
3.1.5 ขาดสื่อการสอน สนับสนุนการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว
3.2 ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว
3.2.1 หนว ยงานที่ เ กี่ ยวข อง ควรใหก ารสนั บสนุนโรงเรี ยนในการเตรีย มความพร อมรับภั ยพิ บัติ จาก
แผนดินไหว ทั้งดานผูเชี่ยวชาญ งบประมาณ รวมไปถึงการฝกอบรม การจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการเตรียมความพรอมรับ
ภัยพิบัติจากแผนดินไหว
3.2.2 ควรมีการจําลองสถานการณ เพื่อฝกซอมแผนอพยพนักเรียนและบุคลากร เพื่อรับมือภัยพิบัติ
จากแผนดินไหว อยางสม่ําเสมอหรืออยางนอยปละ 1 ครั้ง
3.2.3 โรงเรียนควรจัดทําแผนงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ในการเตรียมความพอมรับภัยพิบัติจาก
แผนดินไหว อยางเปนรูปธรรม เพื่อเปนคูมือในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว
3.2.4 จัดหาสื่อประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เพื่อใหความรูแกนักเรียนและผูบริหารและ
บุคลากรครูในโรงเรียน เพื่อเปนการเตรียมความพอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว
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3.2.5 ควรมีการติดตั้งสัญญาณเตือนเมื่อเกิดแผนดินไหว
3.2.6 โรงเรียนควรจั ด กิจ กรรมให บุคลากรไปศึก ษาดู ง านในการเตรียมความพอมรับภั ยพิบั ติจาก
แผนดินไหวรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว
อภิปรายผล
การศึกษาการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย อภิปรายผลไดดังนี้
1. การเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนเห็นวามีการเตรียมความพรอมในระดับปานกลาง
สอดคลองกับการศึกษาของ บุรฉัตร กันตะกะนิษฐ (2558) ไดศึกษาถึงการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว
ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาการเตรียมความพรอมรับ
ภัยพิบัติจากแผนดินไหวของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมอยูในระดับปาน
กลาง และยังสอดคลองกับการศึกษาของ วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท และคณะ (2551) ไดศึกษาความพรอมของบุคลากรและ
ระบบการบริการการแพทยฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ พบวา บุคลากรและระบบการบริการการแพทยฉุกเฉินมีการเตรียม
ความพร อ มต อ การเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ใ นระดั บ ปานกลาง เหตุ ผ ลสํ า คั ญ ที่ ส ง ผลให ก ารเตรี ย มความพร อ มรั บ ภั ย พิ บั ติ จ าก
แผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง เนื่องจากพื้นที่อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนพื้นที่ที่ไมเคยไดรับผลกระทบขั้นรุนแรงจากเหตุการณแผนดินไหว แต
แผนดินไหวในครั้งนี้ ขนาด 6.3 ริกเตอร จากความลึก 7 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 โดยมีจุดศูนยกลางของ
รอยเลื่อน (fault) อยูที่อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย สรางความเสียหายเปนวงกวางโดยเฉพาะสิ่งปลูกสรางอาคาร
บานเรือน วัด โรงเรียน และถนนพังทลาย แตกราวเสียหายเปนจํานวนมาก ดังนั้นในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจาก
แผนดินไหวของผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนจึงอาจเกิดความบกพรองบาง ไมวาจะเปนเรื่องสื่อการสอน การ
ประชาสัมพันธ รวมไปถึงความเชี่ยวชาญของบุคลากร ดังนั้นระดับการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวของ
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จึงอยูในระดับปานกลาง
2. ปญหาในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย สวนใหญเปนปญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการเตรียมความพรอมรับภัย
พิบัติจากแผนดินไหว เนื่องจากในพื้นที่ไมเคยไดรับผลกระทบจากเหตุการณแผนดินไหวรุนแรงถึงขั้นนี้ ดังนั้นจึงขาดการ
พัฒนาผูเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาว อีกทั้งขาดการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจาก
แผนดินไหว ซึ่งในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนงบประมาณสวนใหญหรือเกือบทั้งหมด ใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ดังนั้นจึงทําใหไมมีงบประมาณเพื่อดําเนินการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติแผนดินไหว อาทิ การติดตั้ง
สัญญาณแจงเตือน การจัดหาสื่อประชาสัมพันธที่มีคุณภาพ
3. ขอเสนอแนะในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย คือ หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรใหการสนับสนุนโรงเรียนในการเตรียมความพรอมรับ
ภัยพิบัติจากแผนดินไหว ทั้งดานผูเชี่ยวชาญ งบประมาณ รวมไปถึงการฝกอบรม การจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการเตรียม
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ความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว โดยเฉพาะการจําลองสถานการณ เพื่อฝกซอมแผนอพยพนักเรียนและบุคลากร
เพื่อรับมือภัยพิบัติจากแผนดินไหว อยางสม่ําเสมอหรืออยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อบรรเทาหรือลดความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากแผนดินไหวในครั้งตอ ๆ ไป ขอดีของการใหการสนับสนุนโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวในดานตาง ๆ ขางตน จะชวยพัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องแผนดินไหว สามารถถายทอดความรูใหกับนักเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติแผนดินไหวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับการศึกษา
ของ ชูวงศ อุบาลี (2551) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ ภัยพิบัติ ผลการศึกษาพบวา
หนวยงานภาครัฐควรที่จะมีการศึกษาถึงความตองการ และความจําเปนที่จะตองดําเนินการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
ในแตละพื้นที่เสี่ยงภัย พรอมทั้งสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชนใหประชาชนมีความพรอม ดวยวิธีการฝกอบรม
ใหความรูและการฝกซอมการบริหารจัดการภัยพิบัติ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการภัย
พิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัยไป
การศึกษาการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบขอเสนอแนะดังนี้
1. โรงเรียนควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผนดินไหว เพื่อเปนตัวแทนในการดําเนินงาน
เตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนควรมีการจัดแหลงเรียนรูเกี่ยวกับแผนดินไหวในสถานศึกษา พรอมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความ
รวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน เชน การฝกซอมอพยพ การอบรมใหความรูรวมกับชุมชนหรือหนวยงาน องคกรที่
เกี่ยวของ
3. โรงเรียนควรติดตั้งระบบเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุการณแผนดินไหว เพื่อบรรเทาหรือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
จากเหตุการณแผนดินไหวในครั้งตอ ๆ ไป
4. โรงเรียนควรจัดหางบประมาณในการจัดหาสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับแผนดินไหวที่มีประสิทธิภาพ เชน เครื่อง
จําลองแผนดินไหว เพื่อใหความรูแกนักเรียน ผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียน รวมไปถึงชุมชน เพื่อเปนการเตรียม
ความพอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหวไดอยางมีประสิทธิผล
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาถึงแนวทางพัฒนาการมีสวนรวมในการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจากแผนดินไหว ของ
ผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนในพื้นที่อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนการสรางจิตสํานึก ความตระหนัก รวมไปถึง
เป น การพั ฒ นาผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรครู ใ นโรงเรี ย นให มี ค วามเชี่ ย วชาญในการเตรี ย มความพร อ มรั บ ภั ย พิ บั ติ จ าก
แผนดินไหว
2. ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เพื่อจะทําใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติจาก
แผนดินไหว ของโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
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3. ควรศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียน โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย หลังเหตุการณแผนดินไหว เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียนใหดีขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาคนควา ดว ยตนเองฉบับ นี้สํา เร็ จไดด ว ยความกรุณาให คํา ปรึ กษา คํ าแนะนํ า และตรวจสอบแกไ ข
ขอบกพรองตาง ๆ เพื่อใหวิทยานิพนธมีความถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น รวมทั้งมอบกําลังใจความปรารถนาดีความเมตตา
อย า งยิ่ ง แก ผู วิ จั ย จาก ผศ.ดร. สุ ช าติ ลี้ ต ระกู ล อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ที่ ใ ห ค วามอนุ เ คราะห แ นะนํ า การทํ า
วิทยานิพนธในครั้งนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง
ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดถายทอดวิชาความรู และประสบการณอันล้ําคา แกขาพเจา ตั้งแตอดีต
จวบจนปจจุบัน
ขอขอบคุณ ดร. ศักดา วงศวรนิรันดร ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพานพิทยาคม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
นายสยาม วงศธิดาธร รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (บานเกา) อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ จ.ส.ต. จตุภัทธ
นามเมื อง บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล ตําบลเมื องพาน อําเภอพาน จัง หวัด เชียงราย ผูเ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัย
ขอขอบคุณผูบริหาร และผูบริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ที่ใหความอนุเคราะหใน การเก็บขอมูลในครั้งนี้
ทายสุดนี้หากวิทยานิพนธครั้งนี้จะมีคุณคาหรือคุณประโยชนประการใด ขาพเจา ขอมอบความดีงามทั้งปวงใหกับ
พระคุณบิดา มารดา บูรพาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหาร
และครูผูสอนในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 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 ไมมีความแตกตางกัน
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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
การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนใหเปนคนที่สมบูรณแบบ คือเปนทั้งคนเกง และคนดีมีคุณภาพ เมื่อคนมี
คุณภาพแลวยอมเปนกําลังสําคัญหรือเปนทรัพยากรหลักในการพัฒนาชาติบานเมืองใหเจริญกาวหนา สอดคลองกับ
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 – 2559 (2545, หนา 7) ระบุวาการพัฒนาชีวิตใหเปนมนุษยที่สมบูรณ คือการพัฒนา
คนใหเปนคนดี คนเกงและมีความสุขสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวใน
หลักสูตรผูบริหารตองอาศัยการบริหารงานในโรงเรียน 4 งาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงาน
บุคคล และดานการบริหารทั่วไป ซึ่งในการบริหารงานทั้ง 4 งานนั้น งานวิชาการ เปนงานที่สําคัญในการพัฒนาโรงเรียน
สอดคลองกับปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 7)
จากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ 3/2557 ของกลุมเครือขายโรงเรียนอําเภอแมลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (เอกสารลําดับที่ 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 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับ
ที่ยังไมเปนที่พอใจเมื่อเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติจํานวน 5 รายวิชา ไดแก รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ในเอกสารไดแสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนคอนขางต่ํา สอดคลองกับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสามของการประเมินตามมาตรฐานพบวาตัวบงชี้ที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนซึ่งอยูในระดับปรับปรุง และจากการรายงานผลการจัดการศึกษา
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ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ปการศึกษา 2555 โดยกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา (2555, หนา 26) ไดกลาววาสาเหตุที่สงผลตอคุณภาพของนักเรียน ไดแก วิธีการในการแกปญหาของครู
เกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอน การติ ด ตามผลการเรี ย นของนั ก เรี ย นและการดํ า เนิ น การนิ เ ทศภายในโรงเรี ย น และให
ขอเสนอแนะวา ครูผูสอนควรคนหาสาเหตุที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนวามีความบกพรองในดานใด โดย
นําผลการประเมินรายคนและจําแนกตามสาระในแตละวิชาที่โรงเรียนมีอยูนําไปวิเคราะหเพื่อหาวิธีการพัฒนา การจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู มีวิธีการวัดผลประเมินผลที่ครอบคลุมทุกสาระที่นักเรียนได
เรียนโดยใชเ ครื่องมือวัดที่มีเกณฑและระดับคุณภาพ และในระดับสถานศึกษาควรมีกระบวนการนิเทศการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพดวยเชนกัน
จากขอมูลที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จะตองพัฒนาการดําเนินงานนิเทศภายในอยางเรงดวน เพราะ
การนิเทศภายในเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการทํางานในดานวิชาการของโรงเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคทางการ
ศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ ครูผูสอนเขาใจกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูอยางมีความสุข ผูศึกษาซึ่งเปนผูหนึ่งที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได
ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและความจําเปนในการแกปญหาที่เกิดขึ้น จึงไดศึกษาการปฏิบัติการนิเทศ
ภายในโรงเรียน เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษามาเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงงานนิเทศภายในโรงเรียน อันจะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับผูเรียนตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอน ในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามสถานภาพ ประสบการณในการสอน วุฒิการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรตาม
การปฏิบัติการนิเทศภายใน

ตัวแปรตน
1. สถานภาพ
1.1 ผูบริหาร
1.2 ครูผูสอน
2. ประสบการณในการสอน
2.1 ต่ํากวา 10 ป
2.2 10 – 20 ป
2.3 ตั้งแต 20 ปขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา
3.1 ต่ํากวาปริญญาตรี
3.2 ปริญญาตรี
3.3 สูงกวาปริญญาตรี
4. ขนาดของสถานศึกษา
4.1 ขนาดเล็ก
4.2 ขนาดกลาง

1. การใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง
(Direct Assistance)
2. การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม
(Group Development)
3. การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ
(Professional Development)
4. การพัฒนาหลักสูตร
(Curriculum Development)
5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
(Action Research)

สมมุติฐาน
การปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอน ในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความแตกตางกันตามสถานภาพ ประสบการณในการสอน วุฒิการศึกษาและ
ขนาดของสถานศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา เรื่อง การนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอนในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูศึกษาไดกําหนดพื้นที่ที่ทําการศึกษา ไดแก อําเภอแม
ลาว โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับ ดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือ การ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 15 โรงเรียน จํานวนผูบริหารและครูผูสอนรวมทั้งสิ้น 139 คน
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กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษา อําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปการศึกษา 2557 ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรตารางคํานวณ
ขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน กําหนดความคลาดเคลื่อนที่ .05 แลวทําการสุมอยางงาย (Simple Random
Sampling) เพื่อใหไดกลุมตัวอยางในการวิจัย ไดผูบริหารและครูผูสอน 103 คน ไดแก สถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 48
คน และสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 55 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้น แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) ขอคําถาม 4 ดาน ไดแก สถานภาพในปจจุบัน ประสบการณการในสอน วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ“การนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอน ในอําเภอแมลาว
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2” แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรฐานสวนประมาณ
คา (Rating Scales) ประมาณคา 5 ระดับ คือ การปฏิบัติมากที่สุด การปฏิบัติมาก การปฏิบัติปานกลาง การปฏิบัตินอย
และการปฏิบัตินอยที่สุด ตามวิธีของลิเคอรท (Likert Scales) จํานวน 50 ขอ
การสรางเครื่องมือ
1. ผูศึกษาศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อ
กําหนดขอบเขตและกรอบแนวคิดแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงคของการศึกษา
3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาการคนควาดวยตนเองเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
4. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก
4.1 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ
4.2 นายเมฆ เฟองฟู
4.3 นายบุญสง ศรีสายัณห
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท
ที่กําหนดไว
5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับครูผูสอนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชศึกษา จํานวน 30 คน เพื่อ
หาความเที่ยงของขอคําถามแลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามตามวิธี
หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เทากับ 0.91 และความเชื่อมั่นในแตละดานมีดังนี้
6.1 ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง (Direct Assistance to Teachers)
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.82
6.2 ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ (Staff Development)
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มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.81
6.3 ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม (Group Development)
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.79
6.4 ดานการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.83
6.5 ดานการศึกษาเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research)
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.82
7. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงสมบูรณแลวนําเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง
เพื่อตรวจสอบและขอความเห็นชอบกอนนําไปใชในการเก็บขอมูล
8. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารและครูผูสอน ในอําเภอ
แมลาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูศึกษานําหนังสือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายถึงผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะหให
ผูบริหารและครูผูสอนตอบแบบสอบถาม
2. สงแบบสอบถามไปยังผูบริหารและครูผูสอน ในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ทุกโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม
3. การสงและการติดตามแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ผูศึกษาปฏิบัติดังนี้
3.1 ลงรหัสของแบบสอบถามเพื่องายตอการตรวจสอบและติดตามคืน
3.2 โรงเรียนกลุมตัวอยาง ผูศึกษาดําเนินการจัดสงดวยตนเอง
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลกลับ ผูศึกษาดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง
3.4 ผูศึกษาไดรับแบบสอบถามกลับคืนทั้งหมด จํานวน 103 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการทําวิจัยในครั้งนี้ ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งผูศึกษาไดแยกการ
วิเคราะหขอมูล ตามลักษณะของแบบสอบถามดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย สถานภาพในปจจุบัน ประสบการณการในสอน วุฒิ
การศึกษา และขนาดของสถานศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่และรอยละ นําเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย
2. ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอน ในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน เปนแบบมาตรฐานสวนประมาณคา
(Rating scale) ใชวิธีการวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (𝑥̅ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอ รายดาน และ
โดยรวม
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3. ขอมูลเปรียบเทียบการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอน ในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน วิเคราะหโดยใชสถิติที (t – test) แบบ
Independent และทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Anova) หากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทดสอบความแตกตางรายคู โดยวิธี Scheffe’s method
สถิติที่ใชในการศึกษา
1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 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
ผลการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูล ทั่ว ไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูศึกษาไดทําการศึกษาขอมูล ไดแ ก สถานภาพในปจจุบัน
ประสบการณในการสอน วุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา
ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูล การนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอนในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ตามสถานภาพประสบการณ
ในการสอน วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษา เรื่อง การนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอนในอําเภอแม
ลาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ตอนที่ 1 ข อมู ลทั่ วไปของผู ตอบแบบสอบถาม ผู ศึ กษาได ทํ าการศึ กษาข อมู ล ได แก สถานภาพในป จจุ บั น
ประสบการณในการสอน วุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา
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 สวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดกลางมากที่สุด จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 53.40 รองลงมาเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก
จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 46.60
ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูล การนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอนในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การนิ เทศภายในสถานศึ กษาของผู บริ หารและครู ผู สอนในอํ าเภอแม ลาว สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมทุกดาน พบวา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา
ทุกดานมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการเสริมสราง
ประสบการณทางวิชาชีพ ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง และดานการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ตามลําดับ และพิจารณาตามสถานภาพปรากฏผลดังนี้ คือ
ผูบริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมากทุกดาน
ครูผูสอน มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
ทุกดาน
ตอนที่ 3 เปรี ยบเที ยบการปฏิ บั ติ การนิ เ ทศภายในสถานศึ กษาของผู บริ หารกั บครู ผู สอน ตามสถานภาพ
ประสบการณในการสอน วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา
การเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ในอําเภอแมลาว สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดผลดังนี้
การเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ที่มีสถานภาพแตกตางกัน
พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมมีความแตกตางกัน
การเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ตามประสบการณการสอนที่
แตกตางกัน พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมมีความแตกตางกัน
การเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ตามวุฒิการศึกษาที่แตกตาง
กัน พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมมีความแตกตางกัน
การเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ตามขนาดของสถานศึกษาที่
แตกตางกัน พบวา โดยภาพรวมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา
ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ และดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุมและดานการ
พัฒนาหลักสูตร ไมแตกตางกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอนในอําเภอแมลาว สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย 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 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ
ชุมพร จําปา (2548, หนา 98) ซึ่งพบวา การนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูทั้งโดยภาพรวมและเมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ วัลลีภ ดอกพรม (2547, หนา 66) การปฏิบัติภารกิจการนิเทศตามวงจรคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดนครปฐม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมากเชนกัน
ทั้งนี้อาจเปนเพราะความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน เปนไปในทิศทางเดียวกันใหความสําคัญกับเรื่องการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่เนน
ความเขมแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยตระหนักถึงความสําคัญขององคประกอบ 3 ประการ คือ กระบวนการ
บริหารการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 (2554, หนา 8) กลาววาการนิเทศการศึกษา นับวามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพครูให
สามารถจัดการเรียนรูใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรได โดยใชหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ มีการนิเทศอยางทั่วถึง
ตอเนื่อง และมีคุณภาพ การนิเทศการศึกษาถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อใหโรงเรียนมีมาตรฐานตามที่กําหนด
2. จากผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ในอําเภอแมลาว
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามสถานภาพ ประสบการณในการสอน วุฒิการศึกษา
และขนาดของสถานศึกษา สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ที่มีสถานภาพแตกตาง
กัน พบวา โดยภาพรวมและทุกดานไมมีความแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย โดยครูผูสอนมีการ
ปฏิบัติการนิเทศภายในมากกวาผูบริหารในทุกดาน สอดคลองกับผลการวิจัยของสายชอ ทองสุข (2547, 68) ไดทําการ
วิจัยเรื่องการดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอลานสภา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวาการเปรียบเทียบการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอลานสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางผูบริหารกับครูผูสอนโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
รายดานพบวา ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม และดานกรพัฒนาหลักสูตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนดานการใหความชวยเหลือครูโดยตรง การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียนไมแตกตางกัน
ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมาจากครูผูสอนซึ่งมีจํานวนมากกวาผูบริหาร แตการ
ปฏิบัติการนิเทศของสถานศึกษามีการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผนภายในระหวางผูบริหารและครูผูสอน จึงทําให
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การทํางานเปนไปตามขั้นตอนการนิเทศที่เอื้อตอกัน ผูบริหารและครูผูสอนไดรับการประชุมอบรมสัมมนา และศึกษาหา
ความรูดวยตนเองอยูเสมอ ทําใหมีความรูความเขาใจและทักษะในการดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน ดานการพัฒนา
ระบบการนิเทศใหมีประสิทธิภาพทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดสรางเครื่องมือ กํากับ
ติดตามและประเมินผลการบริหาร ใหผูบริหารนําไปใชในการนิเทศภายใน จึงทําใหผลการเปรียบเทียบตามสถานภาพไม
แตกตางกัน
2.2 การเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ตามประสบการณการ
สอนที่แตกตางกัน พบวา โดยภาพรวมและรายไดไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยผลการวิจัยนี้
สอดคลองกับผลการวิจัยของกมลเทพ ลําเหลือ (2552, หนา 75) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะการนิเทศของผูนิเทศภายใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา การ
เปรียบเทียบทักษะการนิเทศของผูนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 จําแนกตาม
ประสบการณในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของสายชอ ทองสุข (2547, หนา 69) ไดทําการ
วิจัยเรื่องการดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอลานสภา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวาการเปรียบเทียบการดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอลานสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางผูที่มีประสบการณในการทํางาน 1 – 10 ป 11 – 20 ป
และตั้งแต 21 ปขึ้นไป ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
ทั้งนี้อาจเปนเพราะประสบการณของผูบริหารและครูผูสอนในอําเภอแมลาวมีประสบการณที่ใกลเคียงกันทํา
ใหการประสานงาน การใหความชวยเหลือเปนไปอยางคลองตัว ครูผูสอนมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดําเนินการนิเทศ
ภายในมากยิ่งขึ้น ทั้งผูบริหารและครูผูสอนมีความกระตือรือรนในการทํางาน มีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาโดยการศึกษาหาความรูดวยตนเอง ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรค จึงสงผล
ใหการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูที่มีประสบการณตางกัน ไมแตกตางกัน
2.3 การเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ตามวุฒิการศึกษาที่
ตางกัน พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย สอดคลองกับผลการวิจัย
ของสายชอ ทองสุข (2547, หนา 69) ไดทําการวิจัยเรื่องการดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอลานสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา การเปรียบเทียบการดําเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอลานสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางผูที่มีวุฒิ
ปริญญาตรีกับสูงกวาปริญญาตรี ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารและครูผูสอนที่มีความแตกตางกันทางดานวุฒิการศึกษา มีโอกาสไดศึกษาหา
ความรูจากสื่อประเภทตาง ๆ ที่มีมากมายในปจจุบัน เชน จากการสืบคนทางอินเตอรเน็ต การชมโทรทัศน การศึกษาจาก
หนังสือเอกสาร วารสารตาง ๆ ที่สงไปยังโรงเรียนโดยตรง ทําใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถปรับปรุงพัฒนาระบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูบริหารที่จะดึงศักยภาพในตัวของ
ครูผูสอนมาใชในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอไป
2.4 การเปรียบเทียบการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารกับครูผูสอน ตามขนาดของสถานศึกษาที่
แตกตางกัน พบวา โดยภาพรวมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา
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ดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ และดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุมและดานการ
พัฒนาหลักสูตร ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย สอดคลองกับชุมพร จําปา (2548, หนา 98) ได
ทําการศึกษาความแตกตางการนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขนาดสถานศึกษา อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม พบวา การนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขนาดสถานศึกษา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมไมมี
ความแตกตางกัน
ทั้งนี้อาจเปนเพราะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานในการประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษาสําหรับผูบริหารและครูผูสอนไวอยางชัดเจน จึงทําใหโรงเรียนทุก
ขนาดมีส ภาพการบริหารที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ผูบริห ารมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่อยางชัดเจน เห็น
ความสําคัญของการนิเทศภายในสถานศึกษา ดวยการเนนทักษะการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ
และต อเนื่อ ง รวมทั้ง จั ด ทํา จัด หาสื่อเทคโนโลยีส มัยใหมม าใชในการปฏิบัติก ารนิเ ทศ ตลอดจนกํา กับติด ตามผลและ
ประเมินผลเปนระยะทําใหการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาประสบความสําเร็จ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผลการวิจัยที่พบวา ครูผูสอนมีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษามากกวาผูบริหารสถานศึกษา ทํา
ใหผูมีสวนเกี่ยวของตองนําขอมูลนี้ไปใชในการปรับปรุงระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ตองใหผูบริหารสถานศึกษาเขามามี
สวนรวมมากขึ้นในการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยอาจวางแนวทางในการนิเทศภายในสถานศึกษา อาทิการปรับปรุงมาตรการ
ในการนิเทศที่มุงใหเกิดการนิเทศไดอยางทั่วถึง ตอเนื่อง และพัฒนาโรงเรียนไดอยางมีคุณภาพ โดยอาจขอสนับสนุนจาก
ผูบริหารสถานศึกษา และขอความรวมมือกับผูเกี่ยวของทุกๆ ฝาย เพื่อใหงานนิเทศมีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้ง
เปนการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนใหสูงขึ้นอีกทางหนึ่งดวย
2. การกํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ควรเนนที่ทักษะกระบวนการมากกวา
บทบาทการนิเทศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระยะเริ่มแรก เพราะจะทําใหผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่ทําหนาที่นิเทศมี
ประสบการณและทักษะในการปฏิบัติงานดานการนิเทศภายในสถานศึกษาที่สูงขึ้น เมื่อไดทําการนิเทศอยางตอเนื่อง และจริงจัง
แลว อันจะสงผลใหครูผูสอนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของตนเองใหดียิ่งขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก็
จะสูงขึ้นตามไปดวย
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ควรจัดประชุม อบรม สัมมนาผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอน หรือบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติการนิเทศภายในของสถานศึกษา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยเนนทักษะกระบวนการนิเทศภายในและหาแนวทางใหผูที่ทําหนาที่มีเวลาสําหรับการปฏิบัติการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษาใหมากยิ่งขึ้น
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ควรจัดใหมีการนิเทศภายในสถานศึกษาในรูปแบบของ
การนิเทศเปนกลุมใหมากขึ้นในแตละสถานศึกษา เพราะจะชวยใหประหยัดทรัพยากรในการนิเทศและทําใหผูรับการนิเทศไดรับ
การนิเทศตรงกัน เขาใจตรงกัน อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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5. ผูบริหารสถานศึกษาควรกระตุนใหครูมีความตระหนัก เห็นความสําคัญของการนิเทศในทุกดาน ไมควรใหเปนไป
ตามความตองการของผูบริหารหรือผูที่ทําหนาที่นิเทศเพียงฝายเดียว ทั้งนี้เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติรวมกันของ
บุคลากรในสถานศึกษาใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่วางไว และสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (2541, หนา 51) กลาวไววา การนิเทศภายในโรงเรียน คือการสงเสริมสนับสนุน หรือใหความชวยเหลือครูในโรงเรียนให
ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก คือการสอน โดยใหความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอน โดย
ใชกลุมประชากรและกลุมตัวอยางที่กวางขวาง เพื่อจะไดทราบปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอันจะนําไปสูการพัฒนาระบบ
การนิเทศภายในของสถานศึกษา
2. ควรศึกษาการปฏิบัติภารกิจการนิเทศตามวงจรคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีการเปรียบเทียบระหวาง
ขนาดของโรงเรียนดวย
3. ควรศึกษาการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษาของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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ตรวจสอบ และใหคําปรึกษาในการจัดทําตั้ง แตตนจนสําเร็จ และขอขอบพระคุณทุกทานที่ไมไดกลาวถึงที่มีสวนทําให
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การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาทีส่ งผลตอการทํางานเปนทีมของครูใน
กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (2) ศึกษาการทํางานเปนทีมของครูในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (3) ศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาที่
สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
กลุมเปาหมายที่ศึกษาคือครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 จํานวน 6 โรงเรียน ทั้งสิ้น 90 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม
วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณอยางงาย
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 โดยที่สัมพันธภาพและการ
ประนีประนอมสงผลผกผันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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
ป ญ หาความขั ด แย ง ในสถานศึ ก ษาเป น สิ่ ง ยากที่ จ ะหลี ก เลี่ ย ง ตราบใดที่ เ รายั ง ต อ งอาศั ย คนเป น ผู ขั บ เคลื่ อ น
ประสิทธิภาพของงานจึงจําเปนที่เราจะตองทําความรูจักและเขาใจความขัดแยง แปลงสภาพความขัดแยงใหเปนประโยชน
(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ , 2550) ในการบริหารองคการบางโอกาสความขัดแยงก็มีความจําเปน เพราะความขัดแยง
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง หากองคการใดไมมีการเปลี่ยนแปลง องคการนั้นก็จะไมมีความกาวหนา ดังนั้นการศึกษาการ
บริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษานับวาเปนสิ่งสําคัญในการที่จะบริหารความขัดแยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานเปนทีมของครูและเพื่อใหการบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหารความ
ขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของครู 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 การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการทํางาน การพัฒนาตนเอง และ
ความสัมพันธระหวางทีม
1860

วัตถุประสงคในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 2) ศึกษาการทํางานเปนทีมของครูในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 3) ศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาที่
สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

สมมุติฐานการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัยคือ 1) การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย อยูในระดับปานกลาง 2) การทํางานเปนทีมของครูใน
กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย อยูในระดับปานกลาง 3) ก า ร บ ริ ห า ร
ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการทํางานเปนทีมของครู

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา มุงศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการ
ทํางานเปนทีมของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามลําดับดังนี้ กลุมเปาหมาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปการศึกษา 2557 จํานวน 90 คน จาก
6 โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแ ก อายุ เพศ วุฒิทางการศึกษา ตําแหนง
ประสบการณในการทํางาน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู ครอบคลุมเนื้อหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ จอหนสัน และ จอหนสัน (Johnson
and Johnson ) 5 ดาน ประกอบดวย
1. พฤติกรรมการถอนตัว (withdrawing)
2. พฤติกรรมการใชอํานาจ (forcing)
3. พฤติกรรมสัมพันธภาพ (smoothing)
4. พฤติกรรมการประนีประนอม (compromising)
5. พฤติกรรมการเผชิญหนา (confronting)
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ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการทํางานเปนทีมของครู ตามแนวคิดของแกล็ดสไตล (Gladstine) วูดค็อก และทิศนา
แขมมณี 8 ดาน ประกอบดวย
1. การติดตอสื่อสาร
2. การเปดเผยและการเผชิญหนาเพื่อแกปญหา
3. การสนับสนุนและความไววางใจตอกัน
4. ความรวมมือและการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค
5. การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
6. การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการทํางาน
7. การพัฒนาตนเอง
8. ความสัมพันธระหวางทีม
แบบสอบถามที่ใชเปนแบบมาตราสวนประมาณคาของ Likert rating scale (Likert, 1961)
การสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารที่สงผลตอการทํางานเปน
ทีมของการวิจัยนํามาใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม
2. กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางขอคําถามใหครอบคลุมถึงการบริหารความขัดแยงของผูบริหารทั้ง 5 ดาน และ
การทํางานเปนทีมของครูอีก 8 ดาน
3. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามจากขอมูลที่รวบรวมทั้งหมดใหครอบคลุมการบริหารความขัดแยงของผูบริหารที่
สงผลตอการทํางานเปนทีมในสถานศึกษานําเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและการใช
ภาษา
4. นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขและผานการพิจารณากลั่นกรองจากอาจารยที่ปรึกษาแลวนําเสนอ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง ของเนื้อหา (content validity) วาเนื้อหาสาระในเครื่องมือที่สราง
ขึ้นมีความครอบคลุมเรื่องที่ทําการวิจัยเพียงใด โดยคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (index of item-objective
congruence: IOC) โดยมีคา IOC เทากับ 1.00
5. ทําการปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความสมบูรณ เพื่อนําไปใชเก็บขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปติดตอผูบริหารโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
เพื่อขอความรวมมือจากครูตอบแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยนําหนังสือพรอมแบบสอบถามสงดวยตนเอง เพื่อขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามและขอรับคืน
ตามเวลาที่กําหนด
3. รวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ มาจําแนก และทําการวิเคราะห
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนแตละโรงเรียนมาตรวจสอบความเรียบรอย และความถูกตองสมบูรณในการตอบ
2. นําแบบสอบถามที่สมบูรณไปวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows
เพื่อวิเคราะหขอมูล ตามจุดมุงหมายที่ผูวิจัยตั้งไว ดังนี้
2.1 วิ เ คราะห ข อ มู ล สถานภาพของผู ต อบแบบสอบถามได แ ก อายุ เพศ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษา ตํ า แหน ง
ประสบการณในการทํางาน วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และหาคารอยละ (Percentage)
2.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริห ารความขัด แยงของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู และการ
ทํางานเปนทีมของครู ใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยหาคาเฉลี่ย (X̅) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.3 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของ
ครู โดยใชคาสถิติการถดถอย (simple regression)

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลและการทดสอบทางสถิติเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาที่
สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สรุป
ขอคนพบการวิจัย ไดดังนี้
1. การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟา
หลวง จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทุกองคประกอบ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ การถอน
ตัว การใชอํานาจ การประนีประนอม สัมพันธภาพ และการเผชิญหนา
2. การทํางานเปนทีมของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากทุกองคประกอบ เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ การพัฒนาตนเอง ความสัมพันธระหวางทีม
การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ ความรวมมือและการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค การตรวจสอบทบทวนผลงานและ
วิธีการทํางาน การสนับสนุนและความไววางใจตอกัน การเปดเผยและการเผชิญหนาเพื่อแกปญหา และการติดตอสื่อสาร
3. การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย พบวา การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาที่
สงผลตอการทํางานเปนทีมของครู ในภาพรวมคือ การถอนตัว การใชอํานาจ สัมพันธภาพ และการประนีประนอม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสัมพันธภาพและการประนีประนอมสงผลผกผัน และเมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา
องคประกอบของการบริหารความขัดแยงที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติ
คี รี อํ า เภอแม ฟ า หลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย คื อ องค ป ระกอบด า น การถอนตั ว การใช อํ า นาจ สั ม พั น ธภาพ และการ
ประนีประนอม สงผลตอการติดตอสื่อสาร การเปดเผยและการเผชิญหนาเพื่อแกปญหา ความรวมมือและการใชความ
ขัดแยงในทางสรางสรรค และความสัมพันธระหวางทีม โดยสัมพันธภาพและการประนีประนอมสงผลผกผันกับการทํางาน
เปนทีม องคประกอบการบริหารความขัดแยงที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูดานการถอนตัว และ สัมพันธภาพ
สงผลตอการสนับสนุนและความไววางใจตอกัน โดยที่สัมพันธภาพสงผลผกผัน องคประกอบการบริหารความขัดแยงที่
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สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูดานการถอนตัว การใชอํานาจ และการประนีประนอม สงผลตอความรวมมือและการใช
ความขัดแยงในทางสรางสรรค โดยที่การประนีประนอมสงผลผกผัน องคประกอบการบริหารความขัดแยงที่สงผลตอการ
ทํ า งานเป น ทีม ของครูด านการถอนตั ว และการประนีป ระนอม ส ง ผลต อ การปฏิ บั ติง านและการตั ด สิ น ใจ โดยที่ก าร
ประนีประนอมสงผลผกผันการบริหารความขัดแยงที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของครูดานการถอนตัว สงผลตอการ
ตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการทํางานของครู องคประกอบของการบริหารความขัดแยงที่สงผลตอการทํางานเปนทีม
ของครูดานการถอนตัว การใชอํานาจ และการประนีประนอม สงผลตอการพัฒนาตนเอง โดยการประนีประนอมสงผล
ผกผัน

สรุปผลและอธิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ มีผลการวิจัยดังกลาวขางตนเพื่อสนับสนุนการวิจัย สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้
1. การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟา
หลวง จังหวัดเชียงราย อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ความขัดแยงมักเกิดขึ้น
เสมอ เพราะการปฏิบัติงานเปนเรื่องที่บุคลากรทุกคนจะตองมีปฏิสัมพันธกัน ความขัดแยงระหวางบุคคลมักพบเสมอทุก
สถานศึ ก ษา และเป น สิ่ ง ที่ ส ร า งป ญ หาให กั บ สถานศึ ก ษาเป น อย า งมาก เช น ความขั ด แย ง ระหว า งผู บั ง คั บ บั ญ ชากั บ
ผูใตบังคับบัญชา หรือระหวางบุคลากรในสถานศึกษา ความขัดแยงมีผลตอบรรยากาศในการทํางานของสถานศึกษา เชน
เกิดความอึดอัด คับของใจ อารมณหงุดหงิด ขุนมัว บั่นทอนสุขภาพจิตของบุคลากรทุกฝาย บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารจะตองหาหนทางในการบริหารจัดการ เพื่อลดความขัดแยงดังกลาวให
บรรเทาเบาบางลง หรือไมใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาอันจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน แตบางครั้งการบริหาร
จัดการในเรื่องความขัดแยงของผูบริหารก็ไมสามารถจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคได เนื่องมาจากความขัดแยงเกิดขึ้น
เกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ ดังที่ถวิล วรเทพพุฒิพงษ ไดแบงความขัดแยงเปน 3 ประเภท คือ 1) ความขัดแยงที่เกิด
จากความแตกตางดานทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความคาดหวังในบทบาท 2) ความ
ขัดแยงในผลประโยชน เกิดจากความตองการที่ตางกัน และ 3) ความขัดแยงเรื่องบุคลิกภาพ (ถวิล วรเทพพุฒิพงษ ,2554)
เชนเดียวกับ ฟชเชอร (Fisher) แบงประเภทความขัดแยงเปน 2 ประเภท คือ 1) ความขัดแยงระหวางบุคคลดานอารมณ 2)
ความขัดแยงในดานเนื้อหาสาระ (Fisher, 1955) สวนสวิง สุวรรณ ไดชี้ใหเห็นวา ความขัดแยงระหวางบุคคลเกิดจากสาเหตุ
สําคัญ 8 ประการ คือ ความแตกตางของบุคลิกภาพ ความแตกตางของคานิยม ความแตกตางของการรับรู ความแตกตาง
ของเปาหมาย การแข ง ขันเพื่อจะไดทรัพ ยากรที่จํากัด การพึ่ง พาอาศัยของบุคคล ความกดดัน ตอบทบาทและความ
แตกตางของสถานภาพ (สวิง สุวรรณ , 2547) จึงทําใหการบริหารของผูบริหารโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
ดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับผลการวิจัยของ รังสรรค เหมันต ซึ่ง
ไดศึกษาเรื่อง การจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานประถมศึกษา อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม พบวา การจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานประถมศึกษา อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (รังสรรค เหมันต , 2550)
สวนวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 จาก
การวิจัย พบวา การบริหารความขัดแยงอยูในระดับมาก 2 ดาน คือ การถอนตัวมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ แบบ
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สัมพันธภาพ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ดานการถอนตัวและแบบสัมพันธภาพ ผูบริหารเห็นวาวิธีการดังกลาวเปนวิธีการที่จะ
หลี ก เลี่ย งหรื อเผชิ ญหน า กั บสถานการณ ที่มี ค วามขั ด แย ง โดยตรง แตจ ะรอโอกาสที่ จ ะเขา ไปแกไ ขความขั ด แย ง เมื่ อ
สถานการณมีความเหมาะสม แตทั้งนี้ตองใชความเขาใจอันดีตอกัน ใชสัมพันธภาพที่ดีตอกัน โดยใชแนวทางการมีสวนรวม
ของทุกฝาย คํานึงถึงเหตุผล ความเปนจริง ผูบริหารจะตองใจกวาง รับฟงความคิดเห็น ขอมูล และเหตุผลของผูอื่น ที่จะทํา
ใหไดขอเท็จจริงมากที่สุด ทุกฝายเห็นประโยชนของการแกไขความขัดแยงเปนที่ตั้ง ใชความจริงใจ ความซื่อสัตย และ
ศรัทธาที่ผูอื่นมีตอตนและหันหนาเขาหากัน หรือจับเขาคุยกัน ซึ่งเปนการแกปญหาดวยเหตุและผล ผูบริหารโรงเรียนอาจมี
ความเชื่อมั่นวาความสําเร็จขึ้นอยูกับสัมพันธภาพที่ดีภายใตเวลาหรือสถานการณที่เหมาะสม จึงใชการบริหารความขัดแยง
แบบการถอนตัวและสัมพันธภาพควบคูกันไป สวนการใชอํานาจเปนวิธีการที่ตองใชในสถานการณที่จําเปนเทานั้น เพราะ
เปนวิธีการที่ครูไมชอบ เปนวิธีการที่ผูบริหารตองใชความเด็ดขาด โดยใชอํานาจของตนเพื่อยุติปญหา (รังสรรค เหมันต ,
2550) สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชูเกียรติ แถวปดตา ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการแกไขความขัดแยงของผูบริหารกับ
การรับรูของผูบริหารและครูอาจารย โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 1 พบวา พฤติกรรมการบริหารความขัดแยงของ
ผูบริหาร ไดแสดงออกถึงพฤติกรรมสัมพันธภาพเปนอันดับแรก รองลงมาคือพฤติกรรมการใชอํานาจ และใชพฤติกรรม
การเผชิญหนานอยที่สุด เพราะการแกไขความขัดแยงนั้น ควรเปนการแกไขความขัดแยงแบบชนะ-ชนะ เพราะเปนการ
แกไขที่สรางสรรคและเกิดประโยชนตอสัมพันธภาพของบุคลากรในระยะยาว เปนการแกไขความขัดแยงที่ยอมรับของทุก
ฝายและเปนที่พึงพอใจของบุคลากร (ชูเกียรติ แถวปดตา , 2552) ฟลเลย (Filley) กลาววา การแกไขความขัดแยงแบบ
ชนะ-ชนะ เปนการแกปญหาที่มีเหตุผล และเปนวิธีการสรางสรรค เปนการแสวงหาขอตกลงที่สบอารมณและเปนที่พอใจ
ของทุกฝาย แตการเลือกวิธีการแกไขความขัดแยงแบบนี้ตองอาศัยปจจัยหลายประการ ไดแก ความสามารถในการมอง
ปญหาใหเหมาะสมกับสถานการณ การหาทางเลือกหรือทางออกที่เหมาะสม ตองใชเวลาพอสมควร (Filley, 1975) ตาม
แนวคิดของจอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson) กลาววา การที่ผูบริหารแสดงออกถึงพฤติกรรมการถอนตัวเปน
อันดับแรกนั้นแสดงวา ผูบริหารตองการหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหนากับสถานการณที่มีความขัดแยงโดยตรง แตจะรอโอกาสที่
จะเขาไปแกไขความขัดแยงเมื่อสถานการณมีความเหมาะสม แตถาหากวิธีการนี้ไมสามารถยุติหรือลดระดับความขัดแยง
ลงได ผูบริห ารก็จะใชวิธีการจับเขาคุยกัน ปรึกษาหารือ วิเคราะหห าสาเหตุ สภาพปญหา แลวรวมกัน หาทางออกที่
เหมาะสมตอไป (Johnson and Johnson , 1987)
2. การทํางานเปนทีมของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการทํางานเปนทีมมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนและมีเปาหมายรวมกัน สมาชิกมีความ
เปดเผยตอกัน เผชิญหนาเพื่อแกปญหาทุกอยางดวยความจริงใจ มีการสนับสนุนและใหความไววางใจตอกัน มีความ
รวมมื อ ในการใชความขัด แยง ในทางสรา งสรรค มีการปฏิบัติ ง านและการตัด สินใจที่ถูกต องเหมาะสม มีภาวะผูนํา ที่
เหมาะสมเปลี่ยนไปตามสถานการณ มีการตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการทํางาน สมาชิกทุกคนมีการพัฒนาตนเอง มี
ความสัมพันธระหวางทีมในการทํางานเปนทีม มีการสื่อสารที่ดี สอดคลองกับวูดค็อก (Woodcock) ที่ไดใหทัศนะเกี่ยวกับ
กระบวนการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ มีองคประกอบที่สําคัญ คือ 1) ความเปดเผยตอกันและการเผชิญหนาเพื่อ
แกปญหา 2) การสนับสนุนและความไววางใจตอกัน การสนับสนุนและไวใจกันโดยธรรมชาติแลวตองไปดวยกันจะมีคุณคา
อยางมากกับบุคลิกภาพของความสัมพันธของมนุษย 3) ความรวมมือและการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค ความ
รวมมือคือการที่แตละคนไดรับมอบหมาย พรอมที่จะทํางานรวมกับคนอื่นๆ 4) การปฏิบัติงานและการตัดสินใจที่ถูกตอง
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เหมาะสม ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะคิดถึงผลงานเปนอันดับแรก สวนวิธีการเปนลําดับรองลงมาแตยังคิดวาวิธีการทํางาน
และการตัดสินใจที่ดีอันจะนําไปสูจุดมุงหมายที่ตองการได 5) การตรวจสอบผลงานและวิธีการทํางาน ทีมงานที่ดีไมใชดู
ลักษณะและบทบาทที่มีอยูในองคกรเทานั้น ตองดูวิธีการทบทวนงานที่จะทําใหทีมไดเรียนรูจากประสบการณและรูจักคิด
ปรับปรุงงาน 6) การพัฒนาตนเอง ประสิทธิภาพของทีมจะมากขึ้นถาหากทีมใหความสนใจตอการพัฒนาทักษะของแตละ
คน ทําการฝกอบรมเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น 7) ความสัมพันธระหวางทีมในการทํางานเปนทีม ถาขาดความสัมพันธอันดี
ระหวางทีมหรือบุคคลแลว ความสําเร็จของการทํางานเปนทีมก็จะมีอุปสรรค 8) การสื่อสารที่ดี การสื่อสารที่ดีเปนสิ่งที่พึง
ประสงค ไมวาจะเปนระดับบุคคล ระดับทีมงาน หรือภายในองคกร (Woodcock , 1981) เชนเดียวกับ ทิศนา แขมมณี
กลาววา ลักษณะของการทํางานเปนทีมนั้นตองมีเปาหมายรวมกัน มีสวนรวมในการดําเนินงานในกลุม มีการติดตอสื่อสาร
กันภายในกลุม รวมมือประสานงานกัน ตัดสินใจรวมกัน และมีผลประโยชนรวมกัน (ทิศนา แขมมณี , 2547) สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของกัญญา เริ่มภักต ที่ศึกษาเรื่องกระบวนการทีมที่สัมพันธกับมาตรฐานงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 วัฒนธรรมของสถานศึกษา ซึ่งไดแก ความมุงประสงคของสถานศึกษา การเปน
สวนหนึ่งของสถานศึกษา บรรยากาศในการทํางานที่เอื้อตอการเปนมิตร รักใครผูกพัน ความไววางใจซึ่งกันและกัน ความ
เชื่อถือและยอมรับในความรู ความสามารถซึ่งกันและกัน การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย การใหความรวมมือในการ
พัฒนางาน การผสมผสานความคิดเห็นและวิธีการทํางาน การยอมรับความแตกตางซึ่งกันและกัน การมีสวนรวมการแกไข
ปญหารวมกัน จากการวิจัยพบวา การพัฒนาตนเองอยูในระดับมากนั้น ปจจัยดังกลาวเปนปจจัยที่ถือวามีความสําคัญ
อยางหนึ่งที่ทําใหการทํางานเปนทีมประสบผลสําเร็จ (กัญญา เริ่มภักต , 2553) สอดคลองกับผลการวิจัยของยุวรัตน
รัตนบดินทร ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการทํางานเปนทีมของนักสังคมสงเคราะห พบวา
การพัฒนาตนเอง การดําเนินงานรวมกันตามขั้นตอนตาง ๆ และความรวมมือกัน มีผลตอความสําเร็จในการทํางานเปนทีม
ดังนั้นจึงเชื่อวาการพัฒนาตนเองเปนพื้นฐานสําคัญในการสรางงาน หากสมาชิกในสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
ก็จะทําใหเปนบุคลากรที่เต็มไปดวยความรู ความสามารถ สงผลใหกระบวนการทํางานดําเนินไปดวยความราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ (ยุวรัตน รัตนบดินทร , 2551)
3. จากผลการวิจัย พบวา การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการทํางานเปนทีมของครูใน
กลุ ม เครื อ ข า ยพั ฒ นาการศึ ก ษาดอยสั น ติ คี รี อํ า เภอแม ฟ า หลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย ด า นการถอนตั ว การใช อํ า นาจ
สัมพันธภาพ และการประนีประนอม สงผลตอการทํางานเปนทีมในภาพรวมและทุกองคประกอบ คือ การติดตอสื่อสาร
การเปดเผยและการเผชิญหนาเพื่อแกปญหา การสนับสนุนและความไววางใจตอกัน ความรวมมือและการใชความขัดแยง
ในทางสรางสรรค การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการทํางาน การพัฒนาตนเอง และ
ความสัมพันธระหวางทีมนั้น ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารใชการบริหารความขัดแยงโดยวิธีการหลีกเลี่ยงหรือเผชิญหนากั บ
สถานการณที่มีความขัดแยงโดยตรง แตจะรอโอกาสที่จะเขาไปแกไขความขัดแยงเมื่อสถานการณมีความเหมาะสม มีการ
พบปะพูดคุย การหาเหตุผลรวมกันทุกฝาย โดยคํานึงถึงเหตุผลความเปนจริงมากกวาการลงมติหรือใชเสียงสวนใหญ ทุก
คนมีสวนรวมในการเสนอขอมูล ความคิดเห็น ผูบริหารใจกวางยินดีรับฟงความคิดเห็นขอมูลและเหตุผลคนอื่นเพื่อใหได
ขอเท็จจริงมากที่สุด มีการจับเขาคุยกันโดยตรงกับคูกรณีทั้งสองฝาย ใชความจริง ความซื่อสัตย และความศรัทธาที่ผูอื่นมี
ตอตนเอง ในขณะเดียวกันการบริหารความขัดแยงโดยการใชอํานาจก็เปนวิธีการหนึ่งที่ใชในการบริหารความขัดแยง แต
ตองใชในสถานการณที่จําเปน ผูบริหารตองใชความเด็ดขาด โดยใชอํานาจของตนเพื่อยุติปญหา การบริหารความขัดแยง
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เหลานี้เปนไปในทางสรางสรรค ทําใหครูมีขวัญและกําลังใจ ทํางานอยางมีความสุข ความสัมพันธของหมูคณะมีความ
มั่นคง มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ทําใหกลุมหรือทีมมีความสามัคคี อันที่จะสงผลใหการทํางานเปนทีมมีประสิทธิภาพ มี
การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิ ธีการทํางาน มีการพัฒ นาตนเอง และมีความสัม พัน ธระหวางทีม เปน อยางดี ซึ่ ง
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
ผลดีของความขัดแยงที่มีตอองคกร ดังนี้ 1) ทําใหประเด็นปญหาแจมชัดขึ้น 2) กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใหมๆ ใน
องคกร 3) เกิดความเปนปกแผนของกลุม 4) ทําใหมีการระบายความรูสึกอยางเต็มที่ และ 5) ทําใหความสัมพันธของกลุม
ดีขึ้น (Chung and Magginson , 1981) นอกจากนี้ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ไดกลาวถึงประโยชนของความขัดแยงไววา
1) ปองกันไมใหองคกรหยุดอยูกับที่ 2) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 3) ผูบริหารสามารถนําความแตกตางของบุคคลมาใช
ประโยชนตอองคกร 4) กระตุนใหเกิดการแสวงหาขอมูลขอเท็จจริง หรือวิธีการแกปญหาอยางใหม 5) ทําใหเกิดความกลม
เกลียว รวมพลังกัน และ 6) ทําใหมีความรอบคอบและมีเหตุผลในการแกปญหา สงเสริมใหการทํางานมีระบบและ
ประสิทธิภาพ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ , 2550)
การบริหารความขัดแยงของผูบริหารโดยการประนีประนอม ผลการวิจัยพบวา มีผลผกผันตอการทํางานเปนทีม
ในภาพรวม ดานการติดตอสื่อสาร การเปดเผยและการเผชิญหนาเพื่อแกปญหา ความรวมมือและการใชความขัดแยง
ในทางสรางสรรค การปฏิบัติงานและการตัดสิน ใจ การพัฒ นาตนเอง และความสัม พัน ธระหวางทีม ทั้ง นี้เปนเพราะ
ผูบริหารใชการบริหารความขัดแยงโดยตองการทั้งผลประโยชนและความสัมพันธกับคนอื่น พยายามจะใหคูขัดแยงยอมลด
ผลประโยชนข องตนเองลงเพื่อรั กษาความสัม พันธ กันไว มี การผอ นปรนความตองการของผูอื่น ผูบ ริห ารเชื่อ วาการ
แกปญหาความขัดแยงถึงจะไดเพียงบางสวนก็ยังดีกวาไมสามารถแกปญหาไดเลย ใชการแลกเปลี่ยนผลประโยชนของแต
ละฝายโดยยอมทําตามความตองการของคนอื่นบางเพื่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยง ใชการแบงปนผลประโยชนคนละ
ครึ่ง ทุกฝายจะไดตามที่ตองการเพียงครึ่งหนึ่งซึ่งจะมีผลตอการทํางานเปนทีม ขาดประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสาร ขาด
การมีสวนรวม ขาดการยอมรับ ขาดขอมูลขาวสารที่เปนจริง ขาดการผสมผสานความคิดเห็นและวิธีการทํางาน ไมมีการ
เตรียมการแกปญหาไวลวงหนา ไมมีการกําหนดบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน ไมสามารถตัดสินใจรวมกันในการกําหนดจุดเนน
และแนวทางรวมกันได ขาดแรงจูงใจของผูรวมงาน บรรยากาศการทํางานขาดความอบอุนและความเปนมิตรในทีมงาน
สมาชิกขาดความรับผิดชอบ ขาดความขยันหมั่นเพียร ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน ขาดการอํานวยความ
สะดวกซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ไดสรุปผลเสียไว 13 ประการ คือ 1) ขาดการยอมรับซึ่งกัน
และกัน ขาดความไววางใจ ไมเคารพซึ่งกันและกัน บุคคลตั้งแงและใชเลหเหลี่ยมเขาหากัน 2) ขาดความรวมมือในการ
ทํางาน 3) ขาดความคิดริเริ่ม บุคคลจะทํางานตามที่ถูกสั่งเทานั้น 4) การสื่อสารถูกบิดเบือน 5) ทําใหเกิดความเครียด
สุขภาพจิตเสีย 6) ลดประสิทธิภาพในการทํางาน 7) ทําลายความสามัคคีกลมเกลียวในกลุม 8) เปนอุปสรรคตอการ
ตัดสินใจ ขาดขอมูลในการตัดสินใจทําใหตองตัดสินใจดวยความเสี่ยง 9) ไมสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 10) ทําให
บุคคลหรือองคกรเกิดความเสียหาย ทั้งชื่อเสียง เกียรติยศ ทุนทรัพย หรือแมแตชีวิต 11) ถาแกปญหาไมดีอาจเปนเหตุ
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นําไปสูความขัดแยงอยางอื่นๆอีก 12) ความไมพอใจที่จะทํางานเกิดการเฉื่อยงาน และ 13) ทําใหสูญเสียกําลังคนที่หนี
ออกไปจากองคกร (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ , 2550)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
เพื่อใหงานวิจัยชิ้นนี้มีประโยชนในเรื่องการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการทํางานเปน
ทีมของครู ผูศึกษาจึงขอเสนอแนะเพื่อนําผลไปใช ดังนี้
1. จากการวิเ คราะหก ารบริห ารความขัด แยง ของผูบ ริห ารสถานศึกษา พบว า การบริห ารความขัด แยง ของ
ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลางทุกองคประกอบ แตองคประกอบที่มีจุดออนมากที่สุดคือดานการเผชิญหนา
ดังนั้น ผูบริหารตองมีการจับเขาคุยกัน เผชิญหนากัน พบปะพูดคุยหาเหตุผลที่เปนจริงที่สุดดวยความจริงใจ ตองใจกวาง
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนที่สุด อีกทั้งยังตองใชศรัทธาที่ผูอื่นมีตอตนเองในการบริหารความ
ขัดแยงดวยความจริงใจ เปนธรรม และซื่อสัตย
2. จากการวิเ คราะหการทํางานเปนทีมของครู พบวา อยูในระดับมากทุกองคประกอบ เมื่อพิจารณาแตล ะ
องคประกอบพบวา การติดตอสื่อสารเปนองคประกอบที่มีจุดออนที่สุดในการทํางานเปนทีม ซึ่งถือวาเปนองคประกอบที่
สําคัญ ครูจึงตองมีการติดตอสื่อสารและถายทอดขาวสารขอมูลที่เขาใจงาย หลากหลาย รวดเร็ว ถูกตอง ผูบริหารตองมี
สว นชวยในการกระตุน สงเสริม หรื อสนับสนุนใหครูไดพ บปะกัน แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันอยูเสมอ รวมไปถึง
เทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารที่ทันสมัย จะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพและ ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
หรือเปาหมายที่วางไว
3. การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของครู จากงานวิจัยพบวา การ
บริห ารความขั ด แยง แบบการถอนตัวสง ผลตอการทํางานเป นทีม ทุก องคป ระกอบ ดา นสัม พัน ธภาพสง ผลผกผั นต อ
องคประกอบดานการติดตอสื่อสาร การเปดเผยและการเผชิญหนาเพื่อแกปญหา การสนับสนุนและความไววางใจตอกัน
ความสัมพันธระหวางทีม การประนีประนอมสงผลผกผันตอองคประกอบดานการติดตอสื่อสาร การเปดเผยและการ
เผชิญหนาเพื่อแกปญหา ความรวมมือและการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การ
พัฒนาตนเอง และความสัมพันธระหวางทีม ดังนั้น การบริหารความขัดแยงจึงควรใชการถอนตัว คือ ลดการเผชิญหนากัน
โดยตรงเมื่อเกิดความขัดแยงที่รุนแรง โดยผูบริหารตองคํานึงถึง เวลา สถานการณ และโอกาสที่เหมาะสมในการเขาไป
แกปญหา ซึ่งตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝาย มีการจับเขาคุยกัน ยอมรับฟ งความคิดเห็นของผูอื่น มีความจริงใจ
ยุติธรรม ซื่อสัตย ใชเหตุผลและขอเท็จจริงในการแกปญหามากที่สุด สวนการบริหารความขัดแยงแบบสัมพันธภาพและ
การประนีประนอมควรใชใหเหมาะสมกับสถานการณ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาที่สัมพันธกับความพึงพอใจของครู
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงของสถานศึกษาที่สงผลกับความผูกพันหรือขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติของครู
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาอิสระฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหจาก ดร.บรรจง ไชยรินคํา อาจารยที่ปรึกษา ซึ่งไดกรุณา
ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชน อีกทั้งสละเวลาตรวจสอบแกไขเนื้อหาและการใชภาษาเพื่อให
การศึกษาอิสระนี้มีความถูกตองและสมบูรณมากที่สุด ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ พรอมนี้ผูวิจัย
ขอขอบพระคุณ นายสมสวัสดิ์ ทองประวิทย ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานสันติคีรี นายสุคนธ พันธุรัตน ตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหมสันติ นางสาวจรรยา ชัยบุญลือ ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานพนาสวรรค สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ครั้งนี้ ผูวิจัยขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง
ขอขอบคุณ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามเปนอยางดี
ทายที่สุด ผูวิจัยขอขอบคุณบิดามารดาและครอบครัวที่สอนใหผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาและ
ชวยสงเสริม สนับสนุน ใหกําลังใจ รวมถึงเพื่อนๆ ทุกคนสําหรับความหวงใยชวยเหลือจนทําใหผูวิจัยสามารถดําเนิน
การศึกษาอิสระนี้จนสําเร็จลุลวงลงไดในที่สุด
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การบริหารงานการประชาสัมพันธสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือ
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บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพการประชาสั ม พั น ธ ส ถานศึ ก ษา และเพื่ อ หาแนวทางการ
พัฒนาการประชาสัมพันธของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือ
ประชากรที่ใชในการศึกษา จํานวน 148 คน ซึ่งประกอบดวย ครูและบุคลากรในสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือ เครื่องมือที่ผูศึกษาใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถาม
ตรวจสอบรายการ แบบสอบถามเปนมาตราสวน และแบบสอบถามปลายเปด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. ผลการศึกษาสภาพการประชาสัมพันธสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือ โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก
2. ผลการหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานประชาสัมพันธสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือ
2.1 ดานสํารวจสภาพปญหาและความตองการ ควรสอบถามความตองการจากผูปกครองและนักเรียน และ
ใหบอกถึงปญหาที่มีอยูจริงในการจัดประชาสัมพันธของสถานศึกษา
2.2 ดานการวางแผนและตัดสินใจ ควรวางแผนการใชสื่อประชาสัมพันธที่เ หมาะสม ควรมีการกําหนด
วัตถุประสงคในการจัดประชาสัมพันธในแตละครั้งใหชัดเจน
2.3 ดานการติดตอสื่อสาร ควรมีการประชาสัมพันธผลงานนักเรียน สนับสนุนครูและบุคลากรเผยแพร
ผลงานอยางสม่ําเสมอ ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเนื่อง
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2.4 ดานการประเมินผล ควรมีการสรุปผลการจัดประชาสัมพันธทุกครั้ง ควรมีการนําผลการปฏิบัติไปใช
หรือปรับปรุงในคราวตอไป
คําสําคัญ: การประชาสัมพันธสถานศึกษา

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
ในยุคสมัยที่การติดตอสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเปนไปโดยงาย การประชาสัมพันธจึงเปน
เครื่ อ งมื อ ที่ จํ า เป น อย า งยิ่ ง ของสถานศึ ก ษา ในการส ง และรั บ ข า วสาร ความคิ ด เห็ น เผยแพร ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของ
สถานศึกษา การสรางไมตรีสัมพันธของกลุมตาง ๆ บุคลากรภายในที่มีความสําคัญตอการสรางภาพลักษณขององคกร
คือ ผูบริหาร ซึ่งองคกรที่มีภาพลักษณดี คนในสังคมยอมรับ ผูบริหารมักเขามามีบทบาทสรางภาพลักษณนั้นดวย สวนนี้จะ
เกิดขึ้นก็ตอเมื่อผูบริหารหนวยงานมีความเขาใจ ใหความสําคัญและใหการสนับสนุนงานประชาสัมพันธธอยางแทจริง
ดั ง นั้ น ในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรตระหนั ก และให ค วามสํ า คั ญ เป น ผู นํ า ในการหาแนวทาง
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ประชาสั ม พั น ธ ส ถานศึ ก ษาอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพราะการประชาสั ม พั น ธ ที่ ดี จะช ว ยสะท อ นภาพลั ก ษณ ที่ ดี ใ ห กั บ
สถานศึกษา
จากผลการรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด พบวา
สถานศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือ ยังมีคะแนนในเรื่องของการ
จัดการประชาสัมพันธสถานศึกษานอย ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจและอยากทราบถึงสภาพการประชาสัมพันธของสถานศึกษา
ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น โซนเหนือ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธใน
หลาย ๆ ดาน รวมถึงเพื่อสรางความนาเชื่อถือและความศรัทธาใหเกิดกับผูปกครอง และชุมชน องคกรตาง ๆ ที่มีสวน
เกี่ย วข อง ผูศึ กษาจึง มีความสนใจนํ าผลการศึ กษาเสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาการประชาสั ม พั น ธส ถานศึก ษาให มี
ประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการประชาสัมพันธสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เชียงราย โซนเหนือ
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือ

กรอบแนวคิดในการศึกษา
สภาพการประชาสัมพันธสถานศึกษา กลุมเครือขาย
อปท. โซนเหนือ
1. สํารวจสภาพปญหาและความตองการ
2. การวางแผนและการตัดสินใจ
3. การติดตอสื่อสาร
4. การประเมินผล

ความคิ ด เห็ น ของครู แ ละบุ ค ลากร
กลุ ม เครื อ ข า ยพั ฒ นาการศึ ก ษา
อปท. เชียงราย โซนเหนือ

ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การบริหารงานการประชาสัมพันธสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการประชาสัมพันธสถานศึกษา และเพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาการประชาสัมพันธสถานศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ประชากร
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก
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1.1 ครูและบุคลากรในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือ จํานวน 148 คนโดยแบงเปนผูบริหารจํานวน 10 คน ครูและบุคลากรจํานวน 138 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถาม โดยแบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือมีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) มาเปน
แนวทางในการกําหนดคาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือ
การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษา วิเคราะหหลักการ แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธโรงเรียน เพื่อเปน
แนวทางในการสรางคําถาม
2. สรางแบบสอบถามตามวัตถุประสงคของการศึกษา
3. นําแบบสอบถามเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมและถูกตอง
แลวแกไขตามขอเสนอแนะ
4. จัดพิมพแบบสอบถามตามที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
5. นําแบบสอบถามที่ผานการแกไข โดยผานการอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความสมบูรณของภาษา
6. นํ า แบบสอบถามที่ ไ ด รั บ คํ า แนะนํ า จากผู เ ชี่ ย วชาญมาหาค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ ง ระหว า งข อ คํ า ถามกั บ
วัตถุประสงค (IOC) โดยเลือกขอคําถามที่มีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไปมาใช
7. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว เสนอตอาจารยที่ปรึกษาเพื่ออนุมัติใหนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับครูและ
บุคลากรที่มีความคลายคลึงกับประชากร เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นของคําถาม
8. หาความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามโดยการวิ เ คราะห ห าค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา ตามวิ ธี ข องครอนบาค
(Cronbach’s) คาระดับคะแนนความเชื่อมั่น 0.80
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูศึกษาขอหนังสือขอความอนุเคราะหใหนิสิตเขาเก็บขอมูลจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
2. ผูศึกษานําหนังสือขอความอนุเคราะหใหกับสถานศึกษาที่ตองการเก็บขอมูล พรอมกับแบบสอบถาม โดยขอ
ความรวมมือผูประสานงานของโรงเรียน และระบุวันที่ตองการรับแบบสอบถามคืน
3. ผูศึ กษารวบรวมแบบสอบถามกลั บคื น มาในวั น ที่มี การประชุม วิส ามั ญประจําปข องกลุ ม เครื อขายพัฒ นา
การศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
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การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษานําแบบสอบถามตรวจสอบความสมบูรณ จัดระเบียบขอมูล และวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลสภาพการประชาสัมพันธสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือ โดยการหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิ เ คราะห ข อ มู ล การหาแนวทางพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ ส ถานศึ ก ษากลุ ม เครื อ ข า ยพั ฒ นา
การศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือ โดยการหาคาความถี่ และหาคารอยละ

ผลการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการศึกษา จํานวน 2 ตอน ตามวัตถุประสงคของ
การศึกษา ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพการประชาสัมพันธสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือ
2. ผลการหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานประชาสัมพันธสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือ

สรุปผลและอธิปรายผล
1. สรุปผลการศึกษาผลการศึกษาสภาพการประชาสัมพันธสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือ
1.1 ดานการสํารวจสภาพปญหาและความตองการ พบวาสถานศึกษาสรางความเขาใจที่ดีกับผูปกครองและ
ชุมชนมากที่สุด สถานศึกษาสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจากชุมชน นอยที่สุด
1.2 ดานการวางแผนและตัดสินใจ พบวา สิ่งที่สถานศึกษามีการปฏิบัติมากที่สุด คือ สถานศึกษากําหนด
นโยบายดานการประชาสัม พันธส ถานศึกษา สว นที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คื อ สถานศึกษาจัด สรรงบประมาณในการ
บริหารงานดานการประชาสัมพันธสถานศึกษ
1.3 ดานการติดตอสื่อสาร พบวาสถานศึกษามีการปฏิบัติมากที่สุด คือ สถานศึกษาจัดใหมีการเผยแพร
ผลงานของนักเรียนและสิ่งที่พบวาสถานศึกษามีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ สถานศึกษาสราง website ในการประชาสัมพันธ
สถานศึกษา
1.4 ดานการประเมินผล พบวาการปฏิบัติงานดานการประเมินผลที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ สถานศึกษานํา
ผลจากการกํากับติดตามดานการประชาสัมพันธมาใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นและสิ่งที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด
คือ สถานศึกษากํากับติดตามการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ
2. ผลการหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานประชาสัมพันธสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือ
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2.1 ดานสํารวจสภาพปญหาและความตองการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา ควรสอบถาม
ความต อ งการจากผู ป กครองและนั ก เรี ย น มากที่ สุ ด และให บ อกถึ ง ป ญ หาที่ มี อ ยู จ ริ ง ในการจั ด ประชาสั ม พั น ธ ข อง
สถานศึกษา นอยที่สุด
2.2 ดานการวางแผนและตัดสินใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนวทางในการวางแผนและตัดสินใจ
ในการประชาสัมพันธสถานศึกษาที่มากที่สุด คือ ควรวางแผนการใชสื่อประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา
สวนที่นอยที่สุด คือ ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคในการจัดประชาสัมพันธในแตละครั้งใหชัดเจน
2.3 ดานการติดตอสื่อสาร พบวา ผูตอบแบบสอบถามเสนอแนวคิดในการติดตอสื่อสาร คือ ควรมีการ
ประชาสัมพันธผลงานนักเรียน สนับสนุนครูและบุคลากรเผยแพรผลงานอยางสม่ําเสมอ มากที่สุด สวนที่นอยที่สุด คือ
ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมอยางตอเนื่อง
2.4 ดานการประเมินผล พบวา แนวทางที่ผูตอบแบบสอบถามมีตอการประเมินผลการประชาสัมพันธ ที่มาก
ที่สุดคือ ควรมีการสรุปผลการจัดประชาสัมพันธทุกครั้ง และที่นอยที่สุด คือ ควรมีการนําผลการปฏิบัติไปใชหรือปรับปรุง
ในคราวตอไป
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง การบริหารงานการประชาสัมพันธสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือ มีการแบงประเด็นการศึกษาออกเปน 4 ดาน คือ ดานการสํารวจสภาพปญหา
และความตองการ ดานการวางแผนและตัดสินใจ ดานการติดตอสื่อสาร และดานการประเมินผล ซึ่งผลการประเมิน
ทุกดานโดยรวมอยูในระดับมาก ประเด็นที่นาสนใจควรนํามาอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาสภาพปญหาและการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธสถานศึกษา กลุมเครือขายองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเชียงราย โซนเหนือ
1.1 ดานการสํารวจสภาพปญหาและความตองการ อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา สถานศึกษามีการ
ประสานสอบถามความพึงพอใจจากผูปกครองและชุมชน รับฟงความคิดเห็นจากผูปกครอง ชุมชน แลกเปลี่ยนขอมูล
ข า วสารข อ มู ล กั บ บุ ค ลกรในโรงเรี ย นยั ง ไม ม ากเท า ที่ ค วร ซึ่ ง จะส ง ผลต อ การรั บ รู ส ภาพป ญ หาที่ แ ท จ ริ ง ในการจั ด
ประชาสัมพันธของสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ วีระวรรณ มณีเนียม (2550, หนา 104 - 105) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพที่ เ ป น จริ ง สภาพที่ ค วรจะเป น และป ญ หาของการจั ด การประชาสั ม พั น ธ โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร พบวาดานความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน ดานความสัมพันธระหวางบุคลากรในโรงเรียน และดาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน ทุกดานมีความสัมพันธกัน และพฤติกรรมของทุกคนมีผลกระทบตอ
ชื่อเสียงของโรงเรียน
1.2 ดานการวางแผนและตัดสินใจ อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา สถานศึกษาไดใหความสําคัญและทํา
การกําหนดนโยบายดานการประชาสัมพันธสถานศึกษา แจงวัตถุประสงคในการประชาสัมพันธสถานศึกษาในแตละครั้ง
ให แ ก ค รู แ ละบุ ค ลากรทราบจั ด ทํ า โครงการเพื่ อ สนั บ สนุ น การประชาสั ม พั น ธ ส ถานศึ ก ษา จั ด ให มี ส ถานที่ ใ นการ
ประชาสัมพันธทั้งภายในและบริเวณใกลเคียงสถานศึกษา สถานศึกษายังไดจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ และจัดสรรงบประมาณ
ในการบริหารงานดานการประชาสัมพันธสถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิรันดร ชนะบุญ (2549, หนา 92 96) ที่พบวา สภาพการดําเนินงานการประชาสัมพันธมีปญหาเกิดจาก ความลาชาของขอมูลขาวสาร ขาวที่แจงไปไมถึง
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ชุมชน และหนวยงานที่แจงขาว เปนเหตุใหชุมชนเขาใจโรงเรียนในทางที่ไมถูกตองนัก ปญหาดังกลาวหากไมมีการแกไข
อาจทําใหปญหารุนแรงขึ้นตามมา เพื่อเปนการแกไขปญหา จึงไดจัดกิจกรรมประชุมผูปกครอง ครู อาจารยที่รับผิดชอบ
งาน โครงการตาง ๆ ที่โรงเรียนไดจัดทํา ไดชี้แจงประชาสัมพันธในที่ประชุมผูปกครอง การประกาศเสียงตามสายใหขอมูล
ขาวสารและงานโครงการที่โรงเรียนกําลังดําเนินการ และพบภายหลังวาการจัดประชาสัมพันธไดผลดีขึ้น
1.3 ดานการติด ตอสื่อสาร อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปน เพราะวา สถานศึกษาใชการประชาสัม พันธโดยการ
เผยแพรผลงานของนักเรียน ครู ในระดับตาง ๆ ติดตอสื่อสารกับผูปกครองโดยตรงดวยวิธีการพบปะพูดคุย ใชกิจกรรม
สรางความรวมมือและสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน ครู และผูปกครอง เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอ
สังคม ใชการติดตอสื่อสารผานทาง social media เชน facebook แตก็ยังพบวาสถานศึกษาไมไดมีการประชาสัมพันธ
สถานศึกษาผานทาง website เทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับ อลิสา สิงหสงา (2552, หนา 60 - 61) ที่ไดศึกษาผลของการนํา
แนวคิดการประชาสัมพันธของ บัสกิน, อโรนอฟฟ และแล็ทติมอรมาใชในโรงเรียนเทศบาลทาเรือประชานุกูล ที่ระบุวา การ
ปฏิบัติและการสื่อสารเปนการนําแผนงานและโครงการที่ไดกําหนดไวมาดําเนินการสื่อสารและเผยแพรเพื่อใหประชาชนได
ทราบเป นการสรางภาพพจนที่ดีใ หแ กส ถานศึกษาและชักจูงใหประชาชนใหการสนับสนุน หรื อมีความนิยมชมชอบใน
สถานศึกษาซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นจะตองใหสอดคลองกับสถานการณเวลาสถานที่และประชาชนเปาหมาย
ไกรทวี ประดิ ษ ฐจ า (2552, หน า 144 - 147) พบว า การให ผู รั บ ผิด ชอบไดมี โ อกาสพั ฒ นาตนเองเพื่ อ เพิ่ ม พูน ความรู
ความเขาใจในการประชาสัมพันธ จะสามารถนําเทคโนโลยีเขามาชวยในงานประชาสัมพันธในทุกดาน ซึ่งจะทําใหระบบงาน
ประชาสัมพันธมีความถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบัน สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.4 ดานการประเมินผล อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาสถานศึกษานําผลจากการกํากับติดตามดานการ
ประชาสัมพันธมาใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น โดยการจัดเก็บขอมูลการสํารวจความพึงพอใจ ทํารายงานผล
การปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ และมีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เชนเดียวกับ อลิสา สิงหสงา
(2552, หนา 60 - 61) ที่ไดทําการศึกษาผลการนําแนวคิดการประชาสัมพันธของบัสกิน, อโรนอฟฟ และแล็ทติมอร มาใช
ดวยวิธีการดําเนินการศึกษา4 ระยะ คือ การศึกษาปญหาและความตองการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ กําหนดแนวทาง
การประชาสัมพันธ ทดลองใชแนวทางการดําเนินงานประชาสัมพันธ และการประเมินผล ไดผลคือ ปริมาณคนที่ไดรับ
ขอมูลขาวสารจากทางโรงเรียน ขอมูลขาวสารที่ผูปกครองไดรับ ความครอบคลุมของขอมูลขาวสารมีเพิ่มมากขึ้น ทําให
โรงเรียนกับผูปกครองมีความเขาใจที่ดีตอกัน
2. ผลการศึกษาการหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานประชาสัมพันธสถานศึกษา
2.1 ดานสํารวจสภาพปญหาและความตองการ สถานศึกษาควรมีการสอบถามความตองการจากผูปกครอง
และนักเรียน เพื่อเปนการสะทอนความตองการจากหลาย ๆ ฝายอยางแทจริง ทั้งนี้เปนเพราะวา การที่จะทราบถึงสภาพ
ปญหาและความตองการของหลาย ๆ ฝายเพื่อนํามาพัฒนาการประชาสัมพันธควรตองมีการเปดใจจากหลาย ๆ ฝาย
เพื่อใหไดขอมูลในการนํามาพัฒนาการประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับ วิรัช ลภิรัตนกุล
(2546, หนา 148) ที่กลาวถึงหลักสําคัญในการประชาสัมพันธ คือ ตองรูจิตใจของคนกลุมตาง ๆ ความรูในทางจิตวิทยา
และสังคมวิทยาจะชวยไดมากในเรื่องที่ตองรูจิตใจ ก็เพราะวาเพื่อประสานประโยชนของกลุมตาง ๆ ไดถูก ถาไมรูจิตใจแลว
ก็ไมสามารถจะปรับความเขาใจหรือประสานประโยชนใหเขากันได ดังนั้น ปญหาการประชาสัมพันธจะตองรูและเขาใจใน
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วิธีการศึกษาเรื่องคน บุคลิกของคน รวมทั้งอุปนิสัยใยคอของบุคคลที่เกี่ยวของดวยวาชอบหรือไมชอบอะไร การรูจักการ
ประนีประนอมและดังใหเขาสูจุดหมายรวมกันจึงเปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่ง
2.2 ดานการวางแผนและตัดสินใจ สถานศึกษาควรวางแผนการใชสื่อประชาสัมพันธที่เหมาะสมกับบริบท
สถานศึกษา มีการกําหนดวัตถุประสงคในการจัดประชาสัมพันธในแตละครั้งใหชัดเจน เพื่อเปนประโยชนในการวางแผน
ในคราวตอไป ทั้งนี้เปนเพราะวา การกําหนดวัตถุประสงคในการประชาสัมพันธที่ชัดเจน และใหเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา จะเปนสวนที่ทําใหสถานศึกษามีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการประชาสัมพันธในแตละครั้ง และตอบสนองความ
ตองการของสถานศึกษาไดตรงตามบริบทที่ควรจะเปน ซึ่งสอดคลองกับ ลักษณา สตะเวทิน (2542, หนา 145) ที่ระบุ
ประโยชนของการวางแผนประชาสัมพันธ คือ การวางแผนชวยใหฝายบริหารสามารถตัดสินใจในนโยบายขององคการไปใน
ทิศทางที่ถูกตอง สามารถควบคุมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ชวยปองกันและแกปญหาตาง ๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได
2.3 ดานการติดตอสื่อสาร สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธผลงานนักเรียน สนับสนุนครูและบุคลากร
เผยแพร ผ ลงานอย า งสม่ํ า เสมอ และควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ กิ จ กรรมอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให บุ ค คลภายนอก ชุ ม ชน
ผูปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบถึงรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ ที่สถานศึกษาไดจัดขึ้นในแตละครั้ง ทั้งนี้
เปนเพราะวา การติดตอสื่อสารระหวางนักเรียน ผูปกครอง และบุคคลภายนอกเปนสวนหนึ่งที่จะสามารถรับทราบถึงผล
ตอบรับในการประชาสัมพันธของสถานศึกษาไดเปนอยางดี การเผยแพรผลงานของครูและนักเรียน และการดึงหลาย ๆ
ฝายเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ถือวาเปนวิธีการหนึ่งที่ไดประชาสัมพันธสถานศึกษาไดโดยตรง
ซึ่งสอดคลองกับ วิรัช อภิรัตนกุล (2546, หนา 84) ในเรื่องของการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสถานศึกษา ควรใชเครื่องมือ
สื่อสารตาง ๆ เขาชวยในการดําเนินงานสรางภาพลักษณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เขาถึงประชาชนเปาหมายไดอยาง
กวางขวาง ซึ่งอาจใชสื่อมวลชนตาง ๆ เขาชวย รวมทั้งการใชการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ
2.4 ดานการประเมินผล สถานศึกษาควรมีการสรุปผลการจัดประชาสัมพันธทุกครั้ง และควรมีการนําผลการ
ปฏิ บั ติ ไ ปใช ห รื อ ปรั บ ปรุ ง ในคราวต อ ไป เพื่ อ พั ฒ นางานประชาสั ม พั น ธ ใ ห มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น และมี รู ป แบบในการ
ประชาสัมพันธที่แนนอนชัดเจน ทั้งนี้เปนเพราะวา สถานศึกษาจะไดมีขอมูลในการจัดประชาสัมพันธในครั้งตอ ๆ ไป และ
สามารถแกไขขอผิด พลาดที่เ กิด ขึ้นจากการจัด ประชาสัม พั นธในแตล ะครั้ง ได และเปนขั้นตอนในการสะทอนผลการ
ปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธสถานศึกษาในแตละครั้งไดอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ อรุณรัตน ชินวรณ (2553,
หนา 8) ที่กลาวถึงการประเมินผลการประชาสัมพันธวา นับเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ
การประเมินผลเปนการประเมินประสิทธิภาพของงานที่กระทําไปแลววา สวนใดที่ตองแกไขหรือปรับปรุงใหดีขึ้น นับเปน
งานที่สําคัญมากเพื่อจะไดทราบวา การดําเนินงานขององคกรไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ
มากนอยเพียงใด สื่อที่องคกรใชประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายครอบคลุมทั่วถึงหรือไม
จากแนวคิดตาง ๆ ขางตน สรุปไดวา การจัดประชาสัมพันธสถานศึกษานั้น สถานศึกษาควรตองคํานึงถึงความ
ตองการจากหลาย ๆ ฝาย เพื่อนําขอมูลตาง ๆ มาใชในการพัฒนาสถานศึกษา ควรตองมีแนวทางในการประชาสัมพันธใน
หลาย ๆ รูปแบบ เปนการทําใหทราบถึงผลตอบรับในการปฏิบัติงานในแตละครั้ง เพื่อจะไดนําขอมูล ตาง ๆ ที่ไดในแตละ
ครั้งนํากลับไปพัฒนาการจัดประชาสัมพันธของสถานศึกษาในคราวตอไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการสํารวจสภาพปญหาและความตองการในการจัดประชาสัมพันธสถานศึกษาจากหลายฝายอยาง
สม่ําเสมอ
2. ควรมีการจัดการประชาสัมพันธใหเปนแผนงานหนึ่งในสถานศึกษา และใหมีผูรับผิดชอบโดยตรง พรอมทั้งจัด
งบประมาณ สถานที่ และวัสดุ อุปกรณที่เหมาะสมสําหรับการจัดการประชาสัมพันธใหเพียงพอ
3. ควรมีการพัฒนารูปแบบการติดตอสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อความทันสมัยและทันตอยุคสมัยปจจุบันที่มีการใช
เทคโนโลยี ซึ่งการใชเทคโนโลยีเขามาชวยจะเปนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเผยแพรขาวสารจากทางโรงเรียนออกไปไดอยาง
รวดเร็ว เพราะปจจุบันนี้วิธีการหรือชองทางในการติดตอสื่อสารกันมีมากมายหลายประเภท หากรูจักนํามาใชใหเหมาะสม
ก็จะเปนการชวยใหการบริหารงานประชาสัมพันธดานการติดตอสื่อสารเปนไปไดอยางดี
4. ควรมี ก ารจั ด เก็ บ ผลการดํ า เนิ น งานด า นการประชาสั ม พั น ธ และให มี ก ารติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านอย า ง
สม่ําเสมอ พรอมทั้งใหมีการรายงานไปยังผูที่มีสวนเกี่ยวของ หรือตนสังกัด เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงาน และเปน
ขอมูลในการตัดสินใจพัฒนาในคราวตอไป
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
จากการศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษามีความเห็นวา ผูที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานประชาสัมพันธ
สถานศึกษา ควรมีการศึกษาในเรื่องตาง ๆ คือ
1. การพัฒนารูปแบบการสรางนโยบายประชาสัมพันธสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
2. การศึกษาการมีสวนรวมในการจัดประชาสัมพันธสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลหลายทาน และหนวยงานที่เกี่ยวของหลายแหง ผูมี
พระคุณทานแรกที่ผูศึกษาใครขอกราบขอบพระคุณอยางยิ่งคือ ดร. กัมพล ไชยนันท อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง ที่ไดใหความชวยเหลื ออยางดียิ่ง โดยเอาใจใส ตราวจสอบ แนะนํา แกไข เพื่อใหการศึกษาครั้ง นี้ออกมา
สมบูรณที่สุด และคอยใหกําลังใจตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุณ ดร. เทอดชาติ ไชยพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4 นายอํานวย ไชยปน ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 บานใหมประกอบราษฎรวิทยานุกูล และ
นายบุ ญชอบ จัน ทาพูน ผูอํ านวยการสถานศึก ษาโรงเรีย นเทศบาล 1 ตน ยาง ผูท รงคุณวุ ฒิที่ ใหค วามกรุ ณา แนะนํ า
ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไขเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้
ขอบขอบคุณเพื่อนนิสิตที่คอยสนับสนุนและใหกําลังใจซึ่งกันและกันในการศึกษาครั้งนี้ จนการศึกษาไดสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี
คุณคาและประโยชนของการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบบูชาแดพระคุณของบิดา มารดา
ตลอดจนครูอาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน ที่อบรมสั่งสอนใหความรู ทําใหผูศึกษาประสบความสําเร็จ
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การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยที่ 6) จังหวัดพะเยา สังกัด
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บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุม ยอยที่6)
จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ตามความคิดเห็นของครูและเพื่อเปรียบเทียบ
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียน (กลุมยอยที่ 6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
ตามความคิ ด เห็นของครู จําแนกตามขนาดสถานศึกษา กลุม ตัว อย างที่ใชในการศึกษาในครั้ง นี้ ไดแ ก ครูใ นโรงเรีย น
มัธยมศึกษา (กลุมยอยที่ 6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ปการศึกษา 2557
จํานวน 205 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรมขอมูลเปนแบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และคาเอฟ
(F –test)
ผลการศึกษาพบวา
1. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยที่ 6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวมรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน
พบว า ด า นที่ มี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด คื อ ด า นการสรรหาและบรรจุ แ ต ง ตั้ ง รองลงมา คื อ ด า นการเสริ ม สร า ง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และดานที่ต่ําที่สุด คือ ดานการออกจากราชการ
2. การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จําแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: การบริหารงานบุคคล
1
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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 สถานศึกษาเปนองคกรหนึ่งที่มีหนาที่ในการใหบริการการศึกษาและสรางคนใหมีคุณภาพ
ตามเปาหมายของรัฐบาล การบริหารงานบุคลากรจึงเปนงานที่สําคัญที่ตองดําเนินการ เพื่อใชคนใหทํางานใหไดผลที่สุด
ในขณะเดียวกันคนที่ทํางานนั้นมีความสุข มีความพึงพอใจที่จะทํางาน ดังนั้น คนหรือบุคลากร จึงมีความสําคัญและเปน
หัวใจของการบริหารที่ทุกองคกรหรือหนวยงานจะขาดมิได โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานศึกษาซึ่งเปนแหลงใหการศึกษาอบรม
แกเด็กและเยาวชน จําเปนตองอาศัยบุคลากรซึ่งเปนตัวจักรที่สําคัญในการนําองคกรใหบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาองคกรจะประสบผลสัมฤทธิ์หรือไมเพียงใด บุคลากรซึ่งเปนหนึ่งในสี่ประเด็นหลักของการบริหาร
จัดการ ถือเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนใหงานดานตาง ๆ ใหดําเนินงานไดจนบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี ดังนั้น สถานศึกษาจําเปนตองมีหนวยงานดังกลาวอยางเปนรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนองคกรสูความเปนเลิศ
ตอไป การบริหารงานบุคคล เปนงานที่ทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาโดยเฉาพะอยางยิ่งดานบุคลากร
ที่สําคัญในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา งานบุคคลมีจุดประสงคหลักในการดูแล อํานวยความสะดวกใหกับบุคลากร
ในโรงเรียนทุกระดับ ทั้งการสรางเสริมขวัญกําลังใจ การดูแลรักษาสิทธิประโยชนของบุคลากร การพัฒนาประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการทํางาน รวมทั้งความสะดวกในการติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งอันเปนพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาในดานตาง ๆ ขององคกร
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เปนสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐานและส ว นใหญ ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ ห า งไกลมี ค วามยากลํ า บากในการเดิ น ทางจึ ง ทํ า ให ป ระสบกั บ ป ญ หาการย า ยไป
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ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ดีกวาเมื่อมีการโยกยายตองมีการบรรจุครูใหมซึ่งขาดประสบการณในการปฏิบัติงานในหลาย ๆ
ดานสงผลทําใหเกิดผลเสียตอการปฏิบัติงานอีกประการ รวมถึงการประสบกับปญหาการจัดบุคคลเขาทํางานไมเหมาะสม
กับความรู ความสามารถและความถนัดของบุคคล ซึ่งสอดคลองใกลเคียงกับผลการศึกษาของสมศักดิ์ พรมมล (2552)
ไดศึกษาความคาดหวังของครูและบุคลากรทางการศึกษาตอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 24
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา พบวา ปญหาในการบริหารงานบุคคลหลายดาน ไดแก ปญหาดานการวางแผนอัตรากําลังและ
การกําหนดตําแหนงมีปญหาเกี่ยวกับการคําขอใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีความลาชา และการกําหนดตําแหนงของบุคลากรของโรงเรียนมีภาระงานมาก บุคลากร
บางคนรับผิดชอบงานไมตรงกับความรูความสามารถ ดานการบรรจุแตงตั้งและสรรหาปญหาที่พบ คือ บุคลากรมีการ
ปรับเปลี่ยนโยกยายบอยจะตองรับบุคลากรใหมมาแทนคนเดิมขาดประสบการณการทํางานทําใหงานไมตอเนื่องและงาน
ลาชา ดา นการเสริม สรางประสิ ทธิภ าพการปฏิบั ติราชการ พบวา การดําเนิน การเกี่ย วกับการสง เสริม สนับสนุนให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหสูงขึ้นบุคลากรขาดความรู มีการประกาศผลลาชา
และมีเกณฑการประเมินที่เขมงวด ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ และ
ดานวินัยและการรักษาวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคนขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการ
และจากปญหานี้สงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ดังนั้นจากปญหาดังกลาวสถานศึกษาจึง
จําเปนตองตระหนักถึงปญหานี้ซึ่งสงผลตอการจัดการศึกษาทั้งทางตรงและทางออมกับคุณภาพของสถานศึกษา
ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยที่ 6) จังหวัดพะเยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เพื่อนําผลการศึกษามาเปนแนวทางใหแกผูบริหาร หัวหนางานใชในการ
วางแผน และปรับปรุงแกไขการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสงผลตอการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพและนําไปสูการพัฒนาองคกรทั้งระบบตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยที่ 6)
จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ตามความคิดเห็นของครู 2. เพื่อเปรียบเทียบการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยที่6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 ตามความคิดเห็นของครูจําแนกตามขนาดสถานศึกษา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรอิสระ
ขนาดสถานศึกษา
1. สถานศึกษาขนาดเล็ก
2. สถานศึกษาขนาดกลาง
3. สถานศึกษาขนาดใหญ

ตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม
การบริหารงานบุคคล ทั้ง 5 ดาน
1. ดานการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
2. ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง
3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4. ดานวินัยและการรักษาวินัย
5. ดานการออกจากราชการ

สมมติฐานการศึกษาในครั้งนี้ คือ ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ( กลุมยอยที่6 ) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ที่มีขนาดแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานงานบุคคลแตกตางกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ในครั้งนี้
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยที่ 6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในปการศึกษา 2557 จํานวน 205 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา
ครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้น ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ
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 ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.81 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคล การ
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชคาสถิติรอยละ และ วิเคราะหขอมูลแยกตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการ
วิจัย ซึ่งผูวิจัยใชสถิติคือ คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาเอฟ (F-test) แบบวิเคราะหคาแปรปรวน
ทางเดียว (One way ANOVA) ถาพบความแตกตางกัน จะทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ
(Scheffe)
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ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลผลการศึกษา พบวา
1. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยที่ 6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
ผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยที่ 6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ในภาพรวมรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มี
ระดับการปฏิบัติมากที่สุด คือ ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง รองลงมา คือ ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ และ ดานที่ต่ําที่สดุ คือ ดานการออกจากราชการ
1.1. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
ดานการวางแผนอัตรากําลังในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีระดับการปฏิบัติ
มากที่สุด คือ มีกําหนดแผนงานบุคคลในแผนกลยุทธของโรงเรียนมากที่สุด รองลงมา คือ มีการกําหนดอัตรากําลังของ
สถานศึกษารวมกับตัวแทนชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา และ ขอที่ต่ําที่สุด มีการเก็บรวบรวมขอมูลไวอยางเปน
ระบบ
1.2. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยที่ 6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ดานสรรหาและบรรจุแตงตั้งในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ขอที่มีระดับการปฏิบัติม ากที่สุด คือ การตรวจสอบคุณสมบัติข องขาราชการครูเขาปฏิบัติงานในสถานศึกษา
รองลงมา คือ ดําเนินการสรรหา และบรรจุแตงตั้งดวยกระบวนการคุณธรรม และ ขอที่ต่ําที่สุด คือ การสงเสริม และเสนอ
คําขอการเลื่อนวิทยฐานะ
1.3. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยที่ 6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
เมื่ อ พิ จ ารณารายข อ พบว า ข อ ที่ มี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ ม ากที่ สุ ด คื อ การดํ า เนิ น การเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชย
อิสริยาภรณ รองลงมา คือ กําหนดแนวทางนโยบายการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการชัดเจน และ ขอที่ต่ํา
ที่สุด คือ สงเสริมสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
1.4. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยที่ 6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ดานวินัยละการรักษาวินัยในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ขอที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด คือ ใหความเอาใจใสตอชีวิตความเปนอยูของบุคลากรอยางสม่ําเสมอ รองลงมา
คือ มีนโยบายที่ชัดเจนในการกําหนดใหบุคลากรไดปฏิบัติตามระเบียบวินัยและขอที่ต่ําที่สุด คือ การดําเนินการสอบสวน
วินัย มีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยที่จะตองดําเนินการทางวินัยกรณีที่กระทําผดวินัยทั้งไมรายแรง
และรายแรง
1.5. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยที่ 6 ) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ดานการออกจากราชการในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ข อที่ มีร ะดั บการปฏิบั ติม ากที่สุ ด คื อ ส ง เสริม ให บุค ลากรมีค วามรูเ กี่ย วกั บระเบีย บวิ นั ยการออกจากราชการ
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รองลงมา คือ สรางความตระหนักใหเกิดความรักและผูกพันกับวิชาชีพและขอที่ต่ําที่สุด คือ การดําเนินการลงโทษทางวินัย
แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามอํานาจหนาที่และระเบียบของทางราชการ
2.
การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ตามความคิดเห็นของครูจําแนกตามขนาดสถานศึกษา
ผลการศึกษา พบวา การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยที่ 6) จังหวัด
พะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
3. ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยที่ 6)
จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบวา
3.1 ดา นการวางแผนอัต รากํ า ลัง มีข อ เสนอแนะ คื อ ควรลดภาระงานของครู โดยจัด ใหมี ผู ชว ยอํา นวย
ความสะดวกในการทํางานพิเศษ ควรมีการกําหนดการวางแผนอัตรากําลังในสถานศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรควรรายงานในที่ประชุมรับทราบทุกครั้ง ควรสํารวจความตองการ ความรู
ความสามารถของบุคลากร เพื่อมอบหมายงานใหเหมาะสม ควรใหโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนอัตรากําลัง
และควรมีบุคลากรครบตามสายงาน
3.2 ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ควรจัดบุคลากรปฏิบัติงานตามความสมัครใจและควรคํานึงถึง
ความรูความสามารถของแตละบุคคล ควรจัดใหมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับงานพิเศษกอนที่จะปฏิบัติงาน ควรให
บุคลากรทุกคนมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง และควรมีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งดวย
กระบวนการยุติธรรม
3.3 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ขอเสนอแนะ คือ ควรใหโอกาสบุคลากรได
พัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ ควรจัดอบรมดานเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยและควรให
การสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการของบุคลากร ควรยกยองชมเชย และจัดสวัสดิการเพื่อเปนขวัญกําลังใจใหกับ
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ไดอยางดีเพื่อเปนแรงจูงใจ และลดปญหาการยายหรือเปลี่ยนครูผูสอน และควรนําผลการประเมิน
การปฏิบัติงานมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
3.4 ดานวินัยและการรักษาวินัย ขอเสนอแนะ คือ ควรมีการใหความรูในดานระเบียบวินัยแกขาราชการครู
และบุคลากรเปนประจํา ควรมีการสรางความตระหนักในกฎระเบียบวินัยอยางเครงครัดและควรมีการออกคําสั่งและใหมี
การติดตามในดานของการปฏิบัติของบุคลากร
3.5 ดานการออกจากราชการ ขอเสนอแนะ คือ ควรมีการใหความรูอยูสม่ําเสมอ
4. แนวทางการบริหารงานบุคคล
4.1 ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง ควรลดภาระงานของครูโดยจัดใหมีผูชวยอํานวย
ความสะดวกในการทํางานพิเศษ
4.2 ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ควรใหบุคลากรทุกคนมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการสรรหาครู
เขามาปฏิบัติงานของโรงเรียน และควรมีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งดวยกระบวนการยุติธรรม
4.3 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ควรใหโอกาสบุคลากรไดพัฒนาตนเองในดาน
ตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ
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4.4 ดานวินัยและการรักษาวินัย ควรมีการใหความรูในดานระเบียบวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรเปน
ประจํา
4.5 ดานการออกจากราชการ ตองมีการใหความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ การรักษาวินัยอยูสม่ําเสมอ

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา (กลุมยอยที่ 6) จังหวัดพะเยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต พบวา
1. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยที่ 6) จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 ในภาพรวมรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา สวนมากอยูในระดับ
การปฏิบัติมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากการดําเนินการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมีความสําคัญกับการบริหารจัดการคนใน
โรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐาน
การกําหนดตําแหนงใหตรงตามความตองการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุดา สุวรรณาภิรมย (2548)
อธิบายไววา การสรรหา (Recruitment) คือ กระบวนการกลั่นกรอง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิทางการ
ศึกษา มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการทํางาน ซึ่งมาสมัครงานในตําแหนงตางๆที่องคการเปดรับสมัคร
การสรรหาบุคลากร หมายถึง การคนหาและจูงใจผูสมัครงานที่มีความรู ประสบการณความสามารถ ความเหมาะสมกับ
ตําแหนงที่องคการตาง ๆ ตองการเขามาทํางาน การสรรหา เริ่มตั้งแตการแสวงหาบุคคลจากแหลงตาง ๆ ดึงดูดบุคคลที่มี
ศักยภาพที่เหมาะสมใหเกิดความสนใจและสิ้นสุดเมื่อบุคคลไดเขามาสมัครงานในองคการ
ดานการวางแผนอัตรากําลังในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการบริหารงานบุคคล
ในดานการวางแผนอัตรากําลังของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ไดมี
กําหนดแผนงานบุคคลของโรงเรียนในแผนกลยุทธของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของจันจิรา อินตะเสาร
(2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหมผลการศึกษาพบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนเห็นวา มีการแผนงานบุคลากรไวในแผนกลยุทธ มีการวางแผนใชบุคลากรที่มีอยูใหตรงกับงานที่
ปฏิบัติและใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงาน สําหรับการจัดบุคลากรเขารวมปฏิบัติงานผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนเห็นวามีคําสั่งแตงตั้งใหบุคลากรปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน มีการประชุมชี้แจงกอนการเริ่มปฏิบัติงานแก
บุคลากร มีการมอบหมายงานหนาที่การปฏิบัติหนาอยางเหมาะสม เชนเดียวกับผลการศึกษาของ ธนกฤต ทาบุรี (2554)
ไดทําการศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุมเครือขายบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม พบวา โรงเรียนไดดําเนินการวางแผนงานบุคลากรไวในแผนกลยุทธของโรงเรียน และใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การวางแผนงาน
ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้งในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมโรงเรียน
มัธยมศึกษา (กลุมยอยที่ 6) จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีการตรวจสอบ
คุณสมบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนง ทั้งนี้ในการการสรรหาและ
บรรจุแตงตั้งบุคลากรในสถานศึกษามีกระบวนการที่เปนลําดับขั้นตอนชัดเจน มีกฎระเบียบหลักเกณฑ และมีการกําหนด
คุณสมบัติที่ถูกตองของผูที่ถูกสรรหาเพื่อมาบรรจุแตงตั้งใหตรงตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนง ซึ่งใกลเคียงกับผล
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การศึกษาของ วีระ สุรินทร (2553) ไดศึกษาการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม พบวา ผูบริหารสวนใหญไดจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม และมีคําสั่งกอนแตงตั้งใหบุคลากร
เขาปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรไดปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่ง สอดคลองกับ วิไลวรรณ ยะสินธ
(2552) ไดศึกษาพบวา ไดแจงเกณฑการทดลองงานและประเมินผลบุคลากรใหมและไดดําเนินการตามคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงอยางชัดเจนมีความเขาใจตรงกัน
ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจของ
ขา ราชการครู โดยการดํา เนิ นการเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราชย อิ ส ริย าภรณ อยู ส ม่ํ าเสมอทุ ก ซึ่ ง ใกล เ คี ย งกั บ ผล
การศึกษาของ วิริยะ วิวัติวงค (2555) ศึกษาสภาพการดําเนินงานบริหารบุคคลในสถานศึกษาอําเภอปาย เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 พบวา ดานการธํารงรักษาและสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
มีการสนับสนุนบุคลากรที่มีผลงานดีเดนและการยกยองชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ ซึ่งใกลเคียงกับ
แนวความคิดของวิลาสินี สุวรรณภา (2548) ที่ไดใหแนวความคิดเกี่ยวกับวิธีเสริมสรางขวัญและกําลังใจ ไววา การชมเชย
ใหรางวัลทุกคนชอบการสรรเสริญ แตตองทําดวยใจจริงและระวังมิใหเหลิงการชมเชยใหรางวัลจะทําใหเกิดแรงจูงใจการ
ทําความดีถาไมมีใครเห็นก็จะเกิดการเบื่อหนายและทอถอย ผูบังคับบัญชาตองรับรูความสามารถของผูใตบังคับบัญชาให
ทั่วถึงใครทําดีก็สรรเสริญใหปรากฏ
ดานวินัยและการรักษาวินัย ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารของกลุม
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ใหความเอาใจใสตอชีวิตความเปนอยูของ
บุคลากรอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ กัลยธีรา ทะแสนเทพ (2553) ไดศึกษาสภาพการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนสีชมพูศึกษา อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน พบขอเสนอแนะ
ในการธํารงรักษาบุคลากร คือ ควรสรางความมั่นใจ และมั่นคงในการทํางานของบุคลากร ควรแจงสิทธิประโยชนในดาน
ตาง ๆ ใหกับบุคลากรรับทราบ ควรจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรอยางทั่วถึง เชน บานพัก คาเชาบาน เพื่อลดคาใชจาย
เพื่ อเปนการสรางความรักและผูกพันเสริมสรางกําลัง ใจของครูแ ละบุคลากร และเปน การปองกันการขัดแยงภายใน
สถานศึกษาซึ่งเปนสาเหตุของการกระทําผิดดานวินัยและการรักษาวินัยโดยการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหาร
และบุคลากรใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา
ดานการออกจากราชการ ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่งอาจเปนเพราะการดําเนินการสงเสริม
ใหบุคลากรมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวินัยการออกจากราชการ ซึ่งสอดคลองใกลเคียงกับแนวความคิดของสุภาพร พิศาล
บุตร และยงยุทธ เกษสาคร (2549) ได อธิบายการพัฒ นาบุคคลวา คื อ กระบวนการที่จ ะเพิ่ม พูน ความรู ทักษะและ
ความสามารถของบุคคลในสังคมใดสังคมหนึ่ง หรือในองคการใดองคการหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรจะครอบคลุมใน 3 เรื่อง
คือ การฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา
2. การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา (กลุมยอยที่ 6) จังหวัดพะเยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาของธรรม ทองประทุม (2549: บทคัดยอ) ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากรดานการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 พบวา ปญหาการบริหารงานบุคลากรดานการพัฒนา
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บุคลากรโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 โดยรวมไมแตกตางกันและสอดคลองกับของจริญญา
ภรณ ศรีจันดา (2552, หนา 35) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานบุคลากรตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทัศนะของ
ผูบริหารการศึกษา และครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษา
และครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่อยูในสถานศึกษาซึ่งมีขนาดสถานศึกษาแตกตาง
กัน มีทัศนะตอสภาพการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ดานวินัยและการรักษาวินัยไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1. ด า นการวางแผนอั ต รากํ า ลั ง และกํ า หนดตํ า แหน ง ควรมี แ ผนการใช บุ ค ลากรให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ
สถานศึกษาและจัดบุคลากรใหตรงกับความสามารถของบุคลากร
2. ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้งควรการสงเสริมสนับสนุนครูใหมีการพัฒนาตนเองทั้งในดานความรู
ความสามารถ และการเลื่อนวิทยฐานะ
3. ดานการเสริม สรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการผูบริห ารควรสง เสริม สนับสนุน ใหขาราชการครูมี
ความกาวหนาในวิชาชีพโดยการทําผลงานทางวิชาการเพื่อใหเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
4. ดา นวิ นั ย และการรั ก ษาวิ นัย ควรอบรมให ค วามรู เ กี่ ยวกั บ กฎระเบี ย บวิ นั ย พื่ อ ให ข า ราชการและบุ ค ลากร
ในสถานศึกษามีความรู ความเขาใจและนําไปปฏิบัติไดถูกตอง เพื่อลดปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับวินัยของขาราชการ
5. ดานการออกจากราชการ ผูบริหารควรจัดการอบรม การรณรงค สงเสริมการรักษาระเบียบวินัย
ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึ ก ษาภาวะผู นํ า การบริ ห ารงานบุ ค คล ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36
2. ควรศึกษาสภาพปญหาของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพ ปญหาและหาขอเสนอแนะในการปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารงาน
ปกครองนักเรียนโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากรที่ใชใน
การศึกษาเปน คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานสันติคีรี จํานวน 45 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวม
ขอมูลไดแก แบบสอบถามการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรี สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาความถี่ คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา ครูและคณะกรรมการนักเรียนเห็นวาการปฏิบัติงานบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียน
บานสันติคีรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ในภาพรวม
ดานการวางแผนงานปกครองนักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมากโดยปฏิบัติมากเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบการบริหารงานปกครองนักเรียน ในภาพรวมดานการดําเนินการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม
จริยธรรมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยปฏิบัติมากที่สุดเกี่ยวกับการอบรมนักเรียนประจําสัปดาหเพื่อใหเกิดความมีวินัย
ในตนเอง ในภาพรวมดานการปองกันแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง โดย
ปฏิบัติมากเกี่ยวกับจัดกิจกรรมกีฬาตอตานยาเสพติด ในภาพรวมดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยมีการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก โดยปฏิบัติมากเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงพฤติกรรมประชาธิปไตยใหกับนักเรียนเชน การจัดตั้งสภา
นักเรียน เปนตน ในภาพรวมดานการประเมินผลงานปกครองนักเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง โดยปฏิบัติมาก
เกี่ยวกับการประชุมผูปกครองแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานปกครองนักเรียน
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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 และตลอดจนทางดานคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ทั้งยังเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ตนเองใหสูงขึ้นและเปนการจัดการศึกษาเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4) การศึกษาจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงตองจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนไทยใหสมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนาธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 หมวด 1มาตรา 6) การปกครอง
นักเรียนเปนงานอยางหนึ่งของการบริหารโรงเรียนที่มีความสําคัญพอกับการบริหารงานวิชาการ งานอาคารสถานที่ งาน
ธุรการ และงานดานอื่น ๆ เพราะเปนงานที่สงผลไปถึงการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน เสริมสรางใหนักเรียนไดมีความ
ประพฤติที่ดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรมพรอมที่จะเติบโตเปนพลเมืองดีของชาติในอนาคตโรงเรียนบานบาน
สันติคีรี เปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตั้งอยูในเขตพื้นที่ตําบลแมสลอง
นอก อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ระดับที่เปดทําการสอน ปจจุบันเปดสอน 2 ระดับ คือ ระดับกอนประถมศึกษา
และระดับประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,080 คน ครูอาจารยจํานวน 47 คนโรงเรียนอกจากจะใหความรูทางดานวิชาการแลว
ยังตองอบรมสั่งสอนปลูกฝงนักเรียนใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีงาม แตงานปกครองนักเรียนยังไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร เนื่องจากการดําเนินงานปกครองนักเรียนไมเหมาะสมกับสภาพปจจุบันหรือมีปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ การ
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บริหารงานปกครองนักเรียนโรงเรียนบานสันติคีรี ในหลาย ๆ ดาน ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา และเกิดความไม
ตอเนื่องในการบริหารงานปกครองนักเรียน
อยางไรก็ตามงานปกครองในระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษานับวาเปนภาระหนักของโรงเรียน ผู
ศึกษาในฐานะที่เปนครูฝายปกครอง เพื่อใหงานปกครองของนักเรียนโรงเรียนบานสันติคีรีมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น สามารถทําใหนักเรียนมีความรูความสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงได
ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนบานสันติ
คีรี เพื่อใหไดขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับงานปกครองนักเรียน ซึ่งจะเปนแนวทางนําไปสูการปรับปรุงงานปกครองนักเรียนใหดี
ยิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานปกครองนักเรียนโรงเรียนบานสันติคีรี สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อหาขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรี สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การบริ ห ารงานปกครองนั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ า นสั น ติ คี รี สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 โดยมี ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานตามลํ า ดั บ ดั ง นี้ ประชากร การพั ฒ นาและการสร า ง
แบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้คือ คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานสันติคีรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปการศึกษา 2557 จํานวน 45 คน

เครื่องมือและวิธีการสรางเครื่องมือ
เครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนแบบสอบถามการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติ
คีรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งไดพัฒนามาจากแบบสอบถามเพื่อการคนควาแบบอิสระ
เรื่องการปฏิบัติงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม ของประสิทธิ์ ยิ่งสมัคร (2549) และแบบสอบถาม
เพื่อการคนควาแบบอิสระเรื่องการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 30 จังหวัดเชียงใหม
ของณัฐพล เงินใส (2551) ซึ่งเปนแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะตรวจสอบรายการ (Check List)
ของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เปนแบบมาตราประมาณคา (Rating - Scale) 5 ดาน คือ
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1. การวางแผนงานปกครองนักเรีย
2. การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
3. การปองกันแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
4. การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตย
5. การประเมินผลงานปกครองนักเรียน
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบาน
สันติคีรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3ตามกรอบการบริหารงานปกครองนักเรียนทั้ง 5 ดาน
คือ ดานการวางแผนงานปกครองนักเรียน การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม การปองกันแกไข
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยและการประเมินผลงานปกครองนักเรียน
ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-Ended Questionnaires)
วิธีการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาคนควา ตํารา วารสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานปกครองนักเรียน ในดานการ
วางแผนงานปกครองนักเรียน การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม การปองกันแกไขพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมของนักเรียน การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยและการประเมินผลงานปกครองนักเรียนและรายละเอียด
วัตถุประสงคของการศึกษาคนควาเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถาม
3. ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการแนวคิด องคประกอบเพื่อทํานิยามศัพทเฉพาะและนํานิยามศัพทเฉพาะมา
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
4. พัฒนาแบบสอบถามเลือกตอบใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามแบบมาตราประมาณค า ใช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านบริ ห ารงานปกครองนั ก เรี ย น
แบบสอบถามปลายเปดใชในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการบริหารงานปกครองนักเรียน
5. นํารางแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษางานคนควาอิสระเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใชใน
แบบสอบถามและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข
6. นํารางแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อหาความคาความสอดคลอง และไดนําขอเสนอแนะ
จากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง (ซึ่งคา IOC เทากับ 0.90 )
7. นําขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง นําเสนออาจารยที่ปรึกษางานคนควาอิสระ เพื่อปรับปรุงแกไข
แบบสอบถามแลวนําไปจัดพิมพเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามและการเก็บขอมูลกลับมาดวย
ตนเองซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
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1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บและรวบรวมขอมูล
2. ดําเนินการเก็บขอมูลโดยวิธีแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลกลับมาดวยตนเองจากประชากรที่ศึกษาจํานวน
45 คน
การจัดกระทําขอมูล
1. ไดรับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลว มีความสมบูรณจํานวน 45
ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
2. นําแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มาตรวจใหคะแนนดังนี้
การปฏิบัติมากที่สุด
ให
5 คะแนน
การปฏิบัติมาก
ให
4 คะแนน
การปฏิบัติปานกลาง
ให
3 คะแนน
การปฏิบัตินอย
ให
2 คะแนน
การปฏิบัตินอยที่สุด
ให
1 คะแนน
2. นําคะแนนที่ไดหาคาทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
ผูศ ึกษาคนควาดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ โดยแจกแจง
ความถี่และคํานวณเปนรอยละ เสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
2. วิเคราะหการปฏิบัติงานบริหารงานปกครองนักเรียนโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในดาน การวางแผนงานปกครองนักเรียน การดําเนินการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม การปองกันแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยและการ
ประเมินผลงานปกครองนักเรียน เปนรายดานและโดยรวม เสนอในรูปแบบตาราง
3. นําผลการวิเคราะหทางสถิติมาแปลผล ดังนี้ (ของณัฐพล เงินใส (2551)
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความหมายวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความหมายวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลความหมายวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลความหมายวา มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความหมายวา มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
4. วิเคราะหเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะของการบริหารงานปกครองนักเรียนโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3วิเคราะหโดยใชความถี่และลําดับปญหาและขอเสนอแนะจากมากไปหา
นอย
1895

ผลการศึกษา
การศึกษาคนควาเปนการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานปกครองนักเรียนโรงเรียน
บานสันติคีรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
1. สถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ซึ่งมีอายุต่ํากวา 21 ปมากที่สุด โดยมีวุฒิการศึกษาสูงสุดอยูในระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด และตําแหนงหนาที่ของผูตอบแบบสอบถามเปนครูมากที่สุด
2. การปฏิบัติงาน ปญหาและขอเสนอแนะของการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ใน 5 ดาน คือ การวางแผนงานปกครองนักเรียน การ
ดําเนินการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม การปองกันแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยและการประเมินผลงานปกครองนักเรียน พบวา การปฏิบัติอยูในระดับมากและปาน
กลาง มีปญหาและขอเสนอแนะ หากพิจารณาสรุปเปนรายดานผลปรากฏดังนี้
การวางแผนงานปกครองนักเรียน
การปฏิบัติงานบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3ในดานการวางแผนงานปกครองนักเรียน ภาพรวมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นวามีการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการปฏิบัติ 2 ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากมี 7 ขอ การปฏิบัติอยูในระดับ
ปานกลางมี 1 ขอ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการบริหารงานปกครองนักเรียน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
และการชี้แจงใหนักเรียนเขาใจเหตุผลเกี่ยวกับระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของฝายปกครองที่ใชในปจจุบันมีการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก สวนการจัดทําปฏิทินติดตามการปฏิบัติงานปกครองนักเรียน มีการปฏิบัติในระดับปานกลางซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด ดานการวางแผนงานปกครองนักเรียน พบวามีปญหาในเรื่องขาดการมีสวนรวมของครู นักเรียน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการวางแผนงานปกครองนักเรียน ไมไดปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานปกครองนักเรียนและการ
วางแผนงานปกครองนักเรียนยังไมชัดเจน พรอมขอเสนอแนะที่วา ควรมีการประชุมปรึกษาหารือกันระหวางครู นักเรียน
ผูปกครอง ผูนําชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนงานปกครองนักเรียน จัดกิจกรรม
นักเรียนที่หลากหลายที่เปนประโยชนและตอบสนองความตองการของนักเรียน สรางแนวปฏิบัติที่เปนบรรทัดฐานเดียวกัน
ในงานปกครองนักเรียนควรมีการควบคุมดูแลนักเรียนเปนระดับชั้น โดยมีครูที่ปรึกษาเปนผูควบคุมอยางใกลชิดและควร
แตงตั้งครูฝายปกครองเพิ่มขึ้น
การดําเนินการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
การปฏิบัติงานบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ย งราย เขต 3 ในด า น การดํ า เนิ น การส ง เสริ ม พั ฒ นาให นั ก เรี ย นมี วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ภาพรวมครู แ ละ
คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นวามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการปฏิบัติ 3 ระดับการ
ปฏิบัติระดับมากที่สุดมี 1 ขอ การปฏิบัติในระดับมากมี 10 ขอการปฏิบัติในระดับปานกลางมี 4 ขอ โดยการอบรมนักเรียน
ประจําสัปดาหเพื่อใหเกิดความมีวินัยในตนเอง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด สวนการยกยองชมเชยนักเรียนที่มีความ
ประพฤติดี โดยใหรางวัล และเกียรติบัตร มีการปฏิบัติในระดับมาก การจัด ทําปฏิทิน ติด ตามการปฏิบัติง านปกครอง
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นักเรียน มีการปฏิบัติในระดับปานกลางซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ดานการดําเนินการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม พบวามีปญหาในเรื่องการขาดวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนเชนความซื่อสัตยตอตนเอง ความมีน้ํา
ใจความเสียสละ การมีสัมมาคารวะและการชวยเหลือ ผูปกครองนักเรียนสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ที่ไมเหมาะสมนักเรียนรุนพี่ไมเปนตัวอยางที่ดีใหกับรุนนองและการจัดเขาคายคุณธรรมจริยธรรมไมสามารถจัด
ไดทุกระดับชั้น พรอมขอเสนอแนะที่วาควรมีการจัดอบบรมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียนอยางตอเนื่อง ครูควร
ตระหนักและรวมมือกันอบรมสั่งสอนนักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม
การปองกันแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
การปฏิบัติงานบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3ในดาน การปองกันแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ภาพรวมครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
เห็นวามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการปฏิบัติ 3 ระดับ การปฏิบัติในระดับมากมี 7 ขอ
การปฏิบัติในระดับปานกลางมี 8 และการปฏิบัติในระดับนอยมี 1 ขอโดยการจัดกิจกรรมกีฬาตอตานยาเสพติด มีการ
ปฏิบัติในระดับมาก และใหครูวากลาวตักเตือนนักเรียนที่กระทําผิดมีการปฏิบัติมากสวนการสวนการใหครูลงโทษนักเรียน
หนาเสาธง มีการปฏิบัติในระดับนอยซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ดานการปองกันแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
พบวามีปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมที่กาวราวมาก ขาดความเขาใจที่ตรงกันในเรื่องการการ
ปองกันแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน การปองกันแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียนยังไมทั่วถึง ครูใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปกครองนักเรียนที่ตางกันและผูปกครอง
นักเรียนใหความรวมมือในการปองกันแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียนนอย สวนขอเสนอแนะควรมีการกําหนด
แนวทางในการลงโทษนักเรียนอยางชัดเจนและใหถือปฏิบัติในแนวเดียวกัน ใหนักเรียนที่กระทําความผิดบอยครั้งหรือ
กระทําความผิดที่รุนแรงยายโรงเรียนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบรรยากาศควรมีการลงโทษนักเรียนที่หลากหลายเพื่อ
ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสภาพจิตใจของนักเรียน
การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตย
การปฏิบัติงานบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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
การดํ า เนิ น การส ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย พบว า มี ป ญ หาในเรื่ อ งนั ก เรี ย นไม ค อ ยกล า แสดงออกและแสดงความคิ ด เห็ น
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาบางคนไม ป ระพฤติ ต นเป น แบบอย า งที่ ดี ใ นด า นความเป น ประชาธิ ป ไตยแก ผู อื่ น และ
คณะกรรมการสถานศึกษาไมคอยมีบทบาทในกิจกรรมประชาธิปไตย พรอมขอเสนอแนะที่วา ควรเปดโอกาสใหนักเรียนได
มีสวนรวมในกิจกรรมประชาธิปไตยมากขึ้นและแสดงความคิดเห็นมากขึ้นควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษารูจัก
คิดเอง ทําเอง ในกิจกรรมตาง ๆ ใหคณะกรรมการสถานศึกษาเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องประชาธิปไตย ใหมีการอบรม
ความรูเรื่องประชาธิปไตยอยางตอเนื่อง
1897

การประเมินผลงานปกครองนักเรียน
การปฏิบัติงานบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ในดาน การประเมินผลงานปกครองนักเรียน ภาพรวมครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นวามีการ
ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการปฏิบัติ 2 ระดับการปฏิบัติระดับมากมี 2 ขอ การปฏิบัติ
ในระดับปานกลางมี 5 ขอ โดยการประชุมผูปกครองแจงผลการประเมินการปฏิบัติงานปกครองนักเรียน มีการปฏิบัติใน
ระดับมาก และแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการดําเนินงานปกครองนักเรียน มีการปฏิบัติในระดับมาก สวนการ
นําผลการประเมินไปใชปรับปรุงงานปกครองนักเรียนปกครองนักเรียน มีการปฏิบัติในระดับปานกลางซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
ดานการประเมินผลงานปกครองนักเรียน พบปญหาวา ครูไมมีการประเมินงานปกครองนักเรียนที่ที่ชัดเจนทํางานยังไม
เต็มที่และการติดตามและประเมินผลยังไมเปนระบบเทาที่ควร สําหรับขอเสนอแนะ ควรแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
งานปกครองนักเรียนอยางจริงจังและใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรว มในการประเมินผลงานปกครองนักเรียน มีการ
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานปกครองนักเรียนใหคณะครู นักเรียนและผูปกครองไดรับทราบ และฝายปกครอง
นักเรียนมีการนําผลการประเมินผลงานปกครองนักเรียนมาปรับปรุงแกไขเพื่อดําเนินงานในปตอ ๆ ไป

อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษา เกี่ยวกับการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา โดยภาพรวมไดมีปฏิบัติในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ นิรมล ทองใบดี (2549) ได
ศึกษาการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ระดับการ
ปฏิบัติงานการบริหารงานปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ทั้ง 6 ดาน คือ 1) การวางแผนงานปกครองนักเรียน
2) การบริหารงานปกครองนักเรียน 3) การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 4) การปองกันและแกไข
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน 5) การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 6) การประเมินผลงานการ
ปกครองนักเรียน สวนใหญมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ผูศึกษาจะไดกลาวถึงประเด็นสําคัญจากการคนพบใน
การศึกษาและนํามาอภิปรายผลดังนี้
1) การวางแผนงานปกครองนักเรียน 2) การดําเนินการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม 3)
การปองกันแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน 4) การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยและ 5) การประเมินผลงาน
ปกครองนักเรียน
การวางแผนงานปกครองนักเรียน พบวา มีการปฏิบัติในระดับมาก คือแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการ
บริหารงานปกครองนักเรียนและชี้แจงใหนักเรียนเขาใจเหตุผลเกี่ยวกับระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของฝายปกครองที่ใชใน
ปจจุบันซึ่งสัมพันธกับ ณัฐพล เงินใส (2551, หนา 38) ไดศึกษาการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห 30 จังหวัดเชียงใหม พบวา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห 30 เห็นวาไดมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการบริหารงานปกครองนักเรียนและชี้แจงใหนักเรียนเขาใจเหตุผลเกี่ยวกับระเบียบและ
ข อ บั ง คั บ ของโรงเรี ย น นอกจากนี้ ยั ง พบว า มี ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ ปานกลางซึ่ ง มี ค า เฉลี่ ย ต่ํ า ที่ สุ ด คื อ จั ด ทํ า คู มื อ การ
ปฏิบัติงานปกครองนักเรียนใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของ ซึ่งสัมพันธกับ ประสิทธิ์ ยิ่งสมัคร (2546 : หนา 52) ไดศึกษาการ
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ปฏิบัติงานปกครองนักเรียนโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม พบวา ครู-อาจารยสวนใหญเห็นวาไมไดปฏิบัติ
คือ การจัดทําปฏิทินติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม
การดําเนินการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบวา มี
การปฏิบัติในระดับมากที่สุด คือการอบรมนักเรียนประจําสัปดาหเพื่อใหเกิดความมีวินัยในตนเองซึ่งสัมพันธกับ เดช สุ
ธรรมปวง (2551 : หนา 54-56) ไดศึกษาการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม พบวา ครู-อาจารยโรงเรียนสวนใหญเห็นวาฝายปกครองนักเรียน ไดมีการประสานงานปกครองนักเรียน ครู
อาจารยเกือบครึ่งไดตอบขอคําถามจากการสัมภาษณผูศึกษาวาโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว มีการประสานงาน
ระหวางบานกับทางโรงเรียนดานการสงเสริมพัฒนาใหเด็กนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องการจัดกิจกรรม
สงเสริมความประพฤติและระเบียบวินัย ไดจัดการอบรมนักเรียนในเรือนนอนกอนนอนทุกคืนในวันพฤหัสของทุกสัปดาห
และจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนในคาบสุดทายทุกวันจันทรโดยมีการจัดครูเขาใหการอบรมนักเรียน ตลอดจนมอบหมายครู
เวรใหการอบรมนักเรียนหนาเสาธง หลังจากเคารพธงชาติทุกวัน นอกจากนี้ยังพบวามีการปฏิบัติอยูในระดับนอยซึ่งมี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือจัดกิจกรรมเขาคายคุณธรรมและจริยธรรมทุกระดับชั้นทุกชั้นป ซึ่งสัมพันธกับ ประสิทธิ์ ยิ่งสมัคร
(2546 หนา 52) ไดศึกษาการปฏิบัติงานปกครองนักเรียนโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม พบวา ครู-อาจารย
สวนใหญเ ห็นวาไมไดปฏิบัติคือ การจัด ทําปฏิทิน ติดตามการปฏิบัติงานปกครองของนักเรียนการจัดกิจกรรมเขาคาย
คุณธรรมและจริยธรรมใหนักเรียนทุกระดับชั้นทุกป ครูแนะแนวใหคําปรึกษาแกนักเรียนในการปองกันและแกไขพฤติกรรม
ที่ไมเหมาะสม
การปองกันแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน พบวา มีการปฏิบัติในระดับมากคือการจัดแขงขันกีฬา
ตอตานยาเสพติด ซึ่งสัมพันธกับ เดช สุธรรมปวง (2552 หนา 54-56) ไดศึกษาการบริหารงานปกครองนักเรียนของ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พบวา สําหรับการดําเนินการปองกันและแกไขยาปญหาเสพติด ครู
อาจารยสว นใหญไ ดตอบขอคําถามจากการสัม ภาษณผูศึกษาวาโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะหเ ชี ยงดาว ไดมีการแตง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จัดกิจกรรมโครงการกีฬาตอตานยาเสพติดและกิจกรรมอื่น ๆ
และครูอาจารยเกือบครึ่งตอบวาโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาวไดเชิญวิทยากรมาใหความรูเรื่องดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ขอความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐเอกชนในการใหความชวยเหลื่อในการดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด จัดอบรมนักเรียนแกนนําโครงการเพื่อเตือนเพื่อนของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยับพบวา มี
การปฏิบัติอยูในระดับนอยซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือใหครูลงโทษนักเรียนหนาเสาธง
การดําเนินการสงเสริม ประชาธิปไตย มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก คือจัด กิจกรรมเพื่อปลูกฝง พฤติกรรม
ประชาธิปไตยใหกับนักเรียนเชน การจัดตั้งสภานักเรียน เปนตน และมีนโยบายในการสงเสริมประชาธิปไตยแกนักเรียน
อยางชัดเจน ซึ่งสัมพันธกับ เดช สุธรรมปวง (2542 : หนา 54-56) ไดศึกษาการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะหเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตย ครูอาจารยเกือบครึ่งไดตอบ
ขอคําถามจากการสัมภาษณผูศึกษาวาโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว ไดมีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการเรือนนอน และหัวหนาหองและนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนในการปฏิบัติงาน
เปนกลุม ในทํานองเดียวกับ ประสิทธิ์ ยิ่งสมัคร (2553 หนา 52) ไดศึกษาการปฏิบัติงานปกครองนักเรียนโรงเรียนสันปา
ตองวิ ท ยาคม จั ง หวั ด เชี ย งใหม พบว า ครู -อาจารย ส ว นใหญ เ ห็ น ว า ได ป ฏิ บั ติ คื อ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ปลู ก ฝ ง พฤติ ก รรม
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ประชาธิ ป ไตยให กั บ นั ก เรี ย น เช น การจั ด ตั้ ง สภานั ก เรี ย น เป น ต น ส ว นครู ผู ส อนได มี ก ารสอดแทรกการส ง เสริ ม
ประชาธิปไตยในแผนการสอนทุกหมวดวิชา นอกจากนี้ครูที่ปรึกษาไดควบคุมดูแลการปฏิบัติกิจกรรมหนาเสาธงของ
นักเรียนทุกวันและมีครูเวรประจําวันปฏิบัติหนาที่เพื่อตรวจตราดูแลความประพฤติของนักเรียนในบริเวณโรงเรียนทุกวัน
ปญหาการดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตย พบวา นักเรียนไมคอยกลาแสดงออกและแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมประชาธิปไตยมากขึ้นและแสดงความคิดเห็นมากขึ้นควรเปดโอกาสให
คณะกรรมการสถานศึกษารูจักคิดเอง ทําเอง ในกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งสัมพันธกับ จําเริญ จารุสิริโสภณ (2553) ไดศึกษา
การศึกษารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมในงานปกครองนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนบานนาเกา ตําบลแกใหญ อําเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทรพบวา รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมในงานปกครองนักเรียนชวงชั้นที่ 2 โดยรวมทุกดานอยูใน
ระดับมากที่สุด เมื่อวิเคราะหรายดานพบวา มีสวนรวมในการบริหารงานปกครองนักเรียนอยูในระดับมาก อันดับที่ 1 คือ
ดานการดําเนินกิจการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนซึ่งนักเรียนตองมีสวนรวมในกิจกรรมประชาธิปไตยมากที่สุดตอง
กลาที่จะแสดงออกและแสดงความคิดเห็น
การประเมินผลงานปกครองนักเรียน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากคือ การประชุมผูปกครองแจงผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานปกครองนักเรียนซึ่งสัมพันธกับ ณัฐพล เงินใส (2553, หนา 38) ไดศึกษาการบริหารงานปกครอง
นักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห 30 จังหวัดเชียงใหม พบวา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห 30 เห็นวา การประเมินผลงานปกครองนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาไดมีการประชุม
ผู ป กครองเพื่ อ แจ ง ผลการดํ า เนิ น งานปกครองนั ก เรี ย นและให นั ก เรี ย นมี ส ว นร ว มประเมิ น ผลงานปกครองนั ก เรี ย น
นอกจากนี้ยังพบวาการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงงาน
ปกครองนักเรียน ซึ่งสัมพันธกับ เจริญ กาละ (2554 หนา 69) ไดศึกษาการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนดอก
คําใตวิทยาคม จังหวัดพะเยา พบวา ครู-อาจารยโรงเรียนสวนใหญเห็นวาฝายปกครองนักเรียนไมไดปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประเมินงานปกครองนักเรียนเพื่อนํามาปรับปรุงใชในปตอไปของโรงเรียนใหสม่ําเสมอและไมมีตารางปฏิบัติงานใหครู
นักเรียนทราบอยางชัดเจน ปญหาการประเมินผลงานปกครองนักเรียน พบวา ครูไมมีการประเมินงานปกครองนักเรียนที่ที่
ชัดเจนขอเสนอแนะควรแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานปกครองนักเรียนอยางจริงจังและใหผูปกครองนักเรียนมีสวน
รวมในการประเมินผลงานปกครองนักเรียน มีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานปกครองนักเรียนปกครองนักเรียน
ใหคณะครู นักเรียนและผูปกครองไดรับ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช
จากการศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบขอมูลการบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนบานสันติคีรีสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3ในภาพรวมการบริหารงานทั้ง 5 ดาน คือ การวางแผนงานปกครองนักเรียน
การดําเนินการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม การปองกันแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
การดํ า เนิ น การส ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตยและการประเมิ น ผลงานปกครองนั ก เรี ย น ผลการศึ ก ษาชี้ ใ ห เ ห็ น ป ญ หาและ
ขอเสนอแนะการบริหารงานปกครองนักเรียนใหเจริญกาวหนา อยางไรก็ตามฝายบริหาร ฝายปกครอง หัวหนาระดับ ครูที่
ปรึกษาระดับชั้น ผูที่ไดรับมอบหมาย และผูที่เกี่ยวของกับการบริหารงานปกครองนักเรียนควรเอาใจใสมากยิ่งขึ้นกวาเดิม
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จึงจะสงผลใหการบริหารปกครองนักเรียนทั้ง 5 ดานของโรงเรียนบรรลุตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาตอไป จึงมี
ขอเสนอแนะการบริหารงานปกครองนักเรียนดังนี้
1. การวางแผนงานปกครองนักเรียน จะตองมีการประชุมรวมกันระหวางครู นักเรียน ผูปกครอง ผูนําชุมชน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนงานปกครองนักเรียน ในดานกิจกรรมควรจัดกิจกรรมนักเรียนที่
หลากหลายที่เปนประโยชนและตอบสนองความตองการของนักเรียน
2. การดําเนินการสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ควรมีการจัดอบรมในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมแกนักเรียน ตระหนักและรวมมือกันอบรมสั่งสอนนักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม ครูตองประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดีตอนักเรียน ควรมีการยกยองนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมเปนประจําและควรฝกระเบียบการใชบริการใน
โรงเรียน
3. การปองกันแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ตองกําหนดแนวทางในการลงโทษนักเรียนอยางชัดเจน
และใหถือปฏิบัติในแนวเดียวกัน ใหนักเรียนที่กระทําความผิดบอยครั้งหรือกระทําความผิดที่รุนแรงยายโรงเรียนเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและบรรยากาศ ควรมีการลงโทษนักเรียนที่หลากหลายเพื่อความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและ
สภาพจิตใจ
4. การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตย เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมประชาธิปไตยมากขึ้นและ
แสดงความคิดเห็นมากขึ้น รูจักคิดเอง ทําเอง ในกิจกรรมตาง ๆ ใหคณะกรรมการสถานศึกษาเปนแบบอยางที่ดีในเรื่อง
ประชาธิปไตย ควรมีการอบรมความรูเรื่องประชาธิปไตยอยางตอเนื่องควรรับฟงความคิดเห็นของนักเรียนตามเหตุผลและ
มีการสอดแทรกความรูในเรื่องประชาธิปไตยในการสอนอยางจริงจัง
5. การประเมินผลงานปกครองนักเรียน จะตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานปกครองนักเรียนอยาง
จริงจังและใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลงานปกครองนักเรียน มีการรายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานปกครองนักเรียนปกครองนักเรียนใหคณะครู นักเรียนและผูปกครองไดรับทราบ และฝายปกครองนักเรียนมีการ
นําผลการประเมินผลงานปกครองนักเรียนมาปรับปรุงแกไขเพื่อดําเนินงานในปตอ ๆ ไป
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาอิสระตอไป
1. ควรทําการศึกษาปญหาการบริหารงานปกครองที่สงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกตางกัน
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู นักเรียนและผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารปกครองนักเรียน
โรงเรียนบานสันติคีรี
3. ควรใชวิธีการแบบสัมภาษณ ประกอบกับแบบสอบถามเพื่อจะไดขอคนพบในเชิงลึก

กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จสมบูรณไดโดยความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก ดร.บรรจง ไชยรินคํา อาจารยผู
ควบคุมการคนควาอิสระ ที่ไดใหคําปรึกษาแนะนําตรวจสอบแกไขขอบกพรอง
ตาง ๆ ดวยความจริงใจ จริงจัง รวมทั้งคณะอาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทานที่ให
ความรูและความปรารถนาดีเสมอมา
ขอขอบคุณ ผอ. สมสวัสดิ์ ทองประวิทย ผูอํานวยการโรงเรียนบานสันติคีรี
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ผอ.สุคลย พันธุรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหมสันติและผอ.จรรยา ผูอํานวยการโรงเรียนบานพนาสวรรค ผูเชี่ยวชาญ
ที่ไดกรุณาตรวจสอบความถูกตอง ใหขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของแบบสอบถามซึ่งเปนเครื่องมือใน
การศึกษาครั้งนี้ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานสันติคีรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและใหขอเสนอแนะ และขอขอบคุณผูที่มิไดเอยนาม ณ
ที่นี้ ที่มีสวนชวยเหลือสนับสนุนใหการศึกษาในครั้งนี้สําเร็จดวยดี
คุณคาและประโยชนของการศึกษาอิสระฉบับนี้อันจะพึงมีผูศึกษาขอมอบผลแหงความดีนี้แดบิดา มารดา บุคคล
ในครอบครัว บูรพาจารย และเพื่อน ผูใหแสงสวางปญหาที่ไดอบรมสั่งสอนใหใฝรู ใฝเรียน มีความซื่อสัตย กตัญู มีใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผไปยังผูที่ไมรูใหเกิดความกระจาง ใหการสนับสนุนกําลังแกผูศึกษามาโดยตลอดจนการศึกษาอิสระเสร็จ
สมบูรณไดดวยดี
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) 2) เพื่อเปรียบเทียบ
สภาพการบริห ารงานวิ ช าการของผู บ ริห ารสถานศึ กษาโรงเรี ยนมั ธยมศึก ษา ในสั ง กัด สํ านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) โดยการจําแนกตามขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้ง
นี้ คือ ครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัด
พะเยา) จํานวน 205 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่เปนแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) และแบบปลายเปด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเอฟ (F-test) ผลการศึกษา พบวา
1. การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) โดยภาพรวมมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการ
สงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกร ดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา ดานการวัดผล
และประเมินผลและเทียบโอน ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สวนสภาพการปฏิบัตินอยที่สุด
คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
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2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ที่มีโรงเรียนขนาดสถานศึกษาตางกัน พบวาการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ทั้งภาพรวมและรายดาน
คําสําคัญ:

การบริหารงานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา

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
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษานั้นเปนหนาที่หลักของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองใหความสําคัญและ
ดําเนินการพัฒนาอยางเต็มความสามารถ เปนผูนําทางวิชาการ สงเสริมและอํานวยความสะดวกในทุกดาน เปนที่ยอมรับ
และเชื่อมั่นจากผูปกครองและชุมชน ประสานงานกับผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาทุกภาคสวนเพื่อรวมกันพัฒนา
คุณภาพของการศึกษา เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่คาดหวังไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ ทุกภาคสวนตองพึงตระหนักวา
เปาหมายของงานวิชาการมิใชอยูที่นักเรียนอานออกเขียนไดเทานั้น แตตองรับผิดชอบตอคุณภาพของพลเมืองและความ
มั่นคงของประเทศชาติ
งานวิชาการในสถานศึกษาเปนงานหลักและสําคัญที่สุดที่ผูบริหารสถานศึกษาตองกําหนดนโยบายเปาหมาย
วัตถุประสงคการวางแผนงานสถานศึกษาการควบคุมกํากับติดตามและนิเทศอยางเปนระบบ ผูวิจัยตระหนักในหนาที่ของ
ตนเองและมีความตองการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
การศึกษาของชาติจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา)เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา
งานวิชาการของสถานศึกษา อนึ่งในการบริหารงานในสถานศึกษาโดยทั่วไปตางก็ใหความสําคัญตองานวิชาการเปนหลัก
และถือวาสําคัญที่สุดแตเทาที่ผานมาความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยทั่วไปยังไมเปนที่พึงพอใจ
ของทุกฝายทั้งผูบริหารสถานศึกษา คณะครูและชุมชน เห็นไดจากมีผูปกครองและครูบางคนในชุมชนยังนิยมสงบุตรหลาน
ไปเรียนที่สถานศึกษาอื่นโดยเฉพาะสถานศึกษาดีเดนดังในเขตอําเภอและเขตเมืองใหญยอมแสดงใหเห็นวางานวิชาการ
ในสถานศึกษาในเขตอําเภอรอบนอกยังไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการของทุกฝาย ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ซึ่งมีสถานศึกษาทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ
ทั้ง สิ้น 9 แหง เพื่อ ต องการทราบปญ หาและอุป สรรคที่ แ ท จ ริง จะได นํ ามาแก ไขปรั บปรุ ง และพัฒ นางานวิช าการของ
สถานศึกษามัธยมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและไดตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) 2) เพื่อเปรียบเทียบ
สภาพความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) โดยการจําแนกตามขนาดสถานศึกษา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน

ตัวแปรอิสระ
ขนาดสถานศึกษา
1. ขนาดเล็ก
2. ขนาดกลาง
3. ขนาดใหญ

ตัวแปรตาม
การบริ ห ารงานวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ตามขอบขายงานวิชาการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ (2546) 12 ดาน คือ
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. การวัดผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
11. การประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกร
หนวยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา

สมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1) ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) มีความ
คิดเห็นดานการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก 2) ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (กลุมยอยที่
6 จังหวัดพะเยา) ที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นดานการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา แตกตางกัน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ครั้งนี้ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36(กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) จํานวน 205
คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งลักษณะของแบบสอบถาม
แบงออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานดานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา)
โดยครอบคลุมเนื้อหาใน 12 ดาน คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลและ
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา ลักษณะ
ของแบบสอบถามเปนแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.85 ตอนที่ 3 ความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการ การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชคาสถิติรอยละ และ
วิเคราะหขอมูลแยกตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย ซึ่งผูวิจัยใชสถิติคือ คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และคาเอฟ (F-test) แบบวิเคราะหคาแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ถาพบความแตกตางกัน
จะทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe)

ผลการศึกษา
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริห ารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในสัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ผลการวิจัย พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา)
ตามขอบขายงานวิชาการ โดยภาพรวมทั้ง 12 ดาน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานการวิจัยเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษาดานการประสานความรว มมื อในการพัฒ นาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น มี
การปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการ
สงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกร ดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา ดานการวัดผล
และประเมินผลและเทียบโอน ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นอยที่สุดคือ ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู เมื่อพิจารณาในแตละดานมีผลการวิจัยดังนี้
1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ตามขอบขาย
งานวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมการมีปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
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พบวา ผูบริหารสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาความรูในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ผูบริหารจัดหาคูมือแนวการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามาบริการแกครู และผูบริหารประเมินการใช
หลักสูตรและนําผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง สวนสภาพการปฏิบัติต ามความจริง ที่นอยที่สุด คื อ
ผูบริหารจัดประชุมชี้แจงใหครูเขาใจหลักการจัดทําหลักสูตร จุดมุงหมายและโครงสรางของหลักสูตร
1.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ตามขอบขายงาน
วิชาการ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ผูบริหารควบคุมกํากับใหการจัดตารางสอนของครูเปนไปตามความเหมาะสมของครูและจัดครูเขาสอนแทนครูที่ไมไดมา
ปฏิบัติการสอนมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผูบริหารวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รวมกับครู สวนสภาพการปฏิบัติตามความจริงที่นอยที่สุด คือ ผูบริหารควบคุมกํากับใหครูมีการจัดเตรียมการสอนและ
บันทึกการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ
1.3 ดานการวัดผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6
จังหวัดพะเยา) ตามขอบขายงานวิชาการ การวัดผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนมีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารจัดประชุมอบรมเพื่อใหครูมีความรูความสามารถในการสรางเครื่องมือ
วัดผลและประเมินผล มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผูบริหารใหคําปรึกษาแนะนําแกครูเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผลใหเปนไปตามแนวทางของหลักสูตร สวนสภาพการปฏิบัติตามความจริงที่นอยที่สุด คือ ผูบริหาร
ดําเนินการวางแผนและกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลรวมกับครูและฝายวิชาการ
1.4 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ตามขอบขาย
งานวิชาการ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ผูบริหารสงเสริมใหครูทําการวิจัยเพื่อพัฒนาดานการศึกษามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผูบริหาร
สงเสริมและสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สวนสภาพการปฏิบัติตามความ
จริงที่นอยที่สุด คือ ผูบริหารสนับสนุนใหครูนําเสนอผลงานการวิจัยตอผูมีสวนเกี่ยวของ
1.5 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6
จังหวัดพะเยา) ตามขอบขายงานวิชาการ ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารสงเสริมใหครูไดมีการคิดคนและผลิตวัสดุสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผูบริหารจัดหาวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียน
การสอนมาบริการอํานวยความสะดวกแกครู สวนสภาพการปฏิบัติตามความจริงที่นอยที่สุด คือ ผูบริหารมีการนําผลการ
สรุปและประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนของครู ไปวางแผนพัฒนาตอไป
1.6 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ตามขอบขายงานวิชาการ
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ดานการพัฒนาแหลงเรียนรูมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารสงเสริมใหชุมชนมี
สวนรวมในการจัดแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผูบริหาร
สงเสริมใหมีการจัดแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน สวนสภาพการปฏิบัติตามความจริงที่นอยที่สุด คือ ผูบริหาร
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถเปนผูใหบริการดานเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูอื่น
1.7 ดานการนิเทศการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ตามขอบขายงาน
วิชาการ ดานการนิเทศการศึกษามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารมีแผนนิเทศ
การศึกษามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร เพื่อชวยเหลือ
ครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ผูบริหารเสนอวิธีการวิเคราะหปญหาอุปสรรคของการนิเทศภายในโรงเรียน สวนสภาพ
การปฏิบัติตามความจริงที่นอยที่สุด คือ ผูบริหารเยี่ยมชั้นเรียนและใหคําแนะนําแกเพื่อนครูอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
1.8 ดานการแนะแนวการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ตามขอบขาย
งานวิชาการ ดานการแนะแนวการศึกษามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหาร
สนับ สนุน ให มีการจั ด ทํา คูมือ การแนะนํ าสํา หรับ ครู แ ละนัก เรีย นมีก ารปฏิบั ติง านอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คื อ
ผูบริหารสนับสนุนใหครูในโรงเรียนเปนบุคคลแหงการแนะแนวและผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรจัด ทําขอมูล นักเรียน
รายบุคคล สวนสภาพการปฏิบัติตามความจริงที่นอยที่สุด คือ ผูบริหารประสานกับหนวยงานอื่นเพื่อแนะแนวใหแกผูเรียน
1.9 ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6
จังหวัดพะเยา) ตามขอบขายงานวิชาการ ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการปฏิบัติงานอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของจัดทําการประกันคุณภาพภายในมีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมใหมีการรายงานการประเมินตนเองตอผูมีสวนเกี่ยวของ
สวนสภาพการปฏิบัติตามความจริงที่นอยที่สุด คือ ผูบริหารจัดระบบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
1.10 ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา)
ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชนมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหาร
ศึกษาและสํารวจความตองการสนับสนุนงานวิชาการแกประชาชนมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ
ผูบริหารจัดบุคลากรในโรงเรียนใหมีหนาที่ประสานการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางบุคคลครอบครัวชุมชนและ
ทองถิ่น สวนสภาพการปฏิบัติตามความจริงที่นอยที่สุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหมีโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
1.11 ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น พบวา สภาพการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุม
ยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นมีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารวางแผนรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของการประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่นมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผูบริหารสรางเครือขายความรวมมือในการ
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พัฒนาวิชาการกับองคกรตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ สวนสภาพการปฏิบัติตามความจริงที่นอยที่สุด คือ
ผูบริห ารจั ด ระบบในองคกรใหมีความเหมาะสมในการใชเ ปน สถานที่ประสานความรวมมื อในการพัฒ นาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น
1.12 ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกร หนวยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา
พบวา สภาพการบริห ารงานวิชาการของผูบริห ารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ตามขอบขายงานวิชาการ ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แกครอบครัวองคกร หนวยงานและสถาบันที่จัดการศึกษามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ผูบริหารสํารวจและศึกษาขอมูลรวมทั้งความตองการในการสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัว องคกร หนวยงาน
และสถาบันที่จัดการศึกษามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการไดรับการศึกษาของบุคคลครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่น
ที่จัด การศึกษาสว นสภาพการปฏิบั ติตามความจริง ที่นอ ยที่ สุด คื อ ผูบริ ห ารจัด ใหมี การแลกเปลี่ ยนเรีย นรูใ นการจั ด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
2. การเปรียบเทียบสภาพความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) จําแนกตามขนาด
สถานศึกษา ผลการวิจัย พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36(กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ที่มีโรงเรียนขนาดสถานศึกษาตางกันมีสภาพการ
บริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายดานพบวา
2.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการบริหารงานวิชาการ
ในดานพัฒนาหลักสูตรแตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนโรงเรียนขนาดกลางมี
สภาพการบริหารงานวิชาการในดานพัฒนาหลักสูตรแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการบริหารงานวิชาการ
ในดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู แตกตางกับ
โรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.3 ดานการวัดผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการ
บริหารงานวิชาการในดานการวัด ผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดาน
การวัดผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.4 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการบริหารงาน
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วิชาการในดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.5 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพ
การบริหารงานวิชาการในดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาแตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.6 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดาน
การพัฒนาแหลงเรียนรูแตกตางกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดานการพัฒนาแหลงเรียนรูแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.7 ดานการนิเทศการศึกษา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดาน
การนิเทศการศึกษา แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดานการนิเทศการศึกษา แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.8 ดานการแนะแนวการศึกษา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดาน
การแนะแนวการศึกษา แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดานการแนะแนวการศึกษา แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.9 ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพ
การบริหารงานวิชาการในดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง
และโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการบริหารงานวิชาการใน
ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.10 ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน มีความคิด เห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการ
บริหารงานวิชาการในดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกประชาชนแตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแก
ประชาชนแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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2.11 ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็ก
มีสภาพการบริหารงานวิชาการในดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นแตกตางกับ
โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการ
บริหารงานวิชาการในดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นแตกตางกับโรงเรียนขนาด
ใหญ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.12 ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกร หนวยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา
มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ
(Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีส ภาพการบริห ารงานวิชาการในดานการ สง เสริม และสนับสนุน งานวิชาการแก
ครอบครัวองคกร หนวยงานและสถาบันที่จัดการศึกษาแตกตางกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการบริหารงานวิชาการในดานการ สงเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแกครอบครัวองคกร หนวยงานและสถาบันที่จัดการศึกษาแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
3. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ตามขอบขายงานวิชาการ 12 ดาน ดังนี้
3.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คือ ผูบริหารควรเปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
โดยประสานความรวมมื อกับ ทุกฝ าย ผูบริห ารควรใหชุม ชนมีส ว นร ว มในการทําหลักสู ต รสถานศึกษามากขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนในทองถิ่นผูบริหารควรใหความสําคัญตอการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของ
โรงเรียนในการกําหนดวิสัยทัศนข องโรงเรียน ผูบริห ารควรมีการติดตามประเมิน ผลการใชห ลั กสูตรอยางสม่ํ าเสมอ
ผูบริหารควรทําความเขาใจกับคณะครูเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน
3.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู คือ ผูบริหารควรใหความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนของครู
อยางจริงจัง ผูบริหารควรเนนการสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น
3.3 ดานการวัดผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน คือ ผูบริหารควรสงเสริมใหครูเนนการวัดผล
และประเมินผลตามสภาพจริงโดยมีวิธีการวัดที่หลากหลาย ผูบริหารควรใหความสําคัญในการควบคุมติดตามประเมินผล
และนําผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ผูบริหารควรจัดอบรมการวัดผลประเมินผลแกคณะครูเพื่อ
ความเขาใจที่ตรงกัน
3.4 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ ผูบริหารควรใหความสําคัญในการสงเสริมใหครูทําการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการคุณภาพการศึกษา ผูบริหารควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ผูบริหารควรสรางขวัญและกําลังใจแกคณะครูในการทําวิจัย
3.5 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คือ ผูบริหารควรจัดหาวัสดุอุปกรณและสื่อ
การเรียนการสอนที่เนนคุณภาพและเพียงพอ ผูบริหารควรใหความสําคัญในการควบคุมกํากับใหครูไดใชสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
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3.6 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู คือ ผูบริหารควรใหความสําคัญในการสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูจาก
แหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผูบริหารควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในและนอก
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง ผูบริหารควรจัดหาแหลงทุนเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ
3.7 ดานการนิเทศการศึกษา คือ ผูบริหารควรหาเวลาในการนิเทศการศึกษา ผูบริหารควรจัดใหมีการนิเทศ
ภายในอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง ผูบริหารควรเนนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เปนที่ปรึกษาและคอยสนับสนุน
ตลอดเวลา
3.8 ดานการแนะแนวการศึกษา คือ ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนในดานงบประมาณและบุคลากรที่เพียงพอ
ในการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ผูบริหารควรจัดใหมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการแนะแนวใหกับครูในสถานศึกษา
3.9 ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนใหชุมชน
เข า มามี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน ผู บ ริ ห ารควรควรพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาใหเขมแข็งโดยใหทุกฝายมีสวนรวมทุกขั้นตอนและจัดใหมีการนิเทศติดตามอยางสม่ําเสมอ
3.10 ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน คือ ผูบริหารควรเนนการสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดกิจกรรมวิชาการภายในสถานศึกษา ผูบริหารควรแตงตั้งคณะครูรับผิดชอบโครงการสงเสริมความรูดานวิชาการ
แกชุมชน
3.11 ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น คือ ผูบริหารควรใหความสําคัญ
ในการสรางเครือขายและการประสานความรวมมือในการพัฒนางานวิชาการอยางจริงจังและสม่ําเสมอ
3.12 ดานการสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกร หนวยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา ผูบริหารควร
เนนการประสานความรวมมือกับชุมชน หนวยงานและสถาบันที่จัดการศึกษาอยางสม่ําเสมอ

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36(กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) พบประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายดังนี้
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา)ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา สวน
ใหญ อ ยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะว า ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ไดใหความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ เพราะเปน
หัวใจหลักของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ อําภา บุญชวย (2537) ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการวา โดยทั่วไป
ภารกิจหรืองานในสถานศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียนมักจะแยกเปน 6 งาน ในบางสถานศึกษาจะแยกยอยมากหรือนอยกวา
ก็ขึ้นอยูกับปริมาณของนักเรียนของโรงเรียนนั้น ๆ แตไมมีสถานศึกษาหรือโรงเรียนใดไมจัดใหมีงานวิชาการซึ่งถือวาเปน
หัวใจสําคัญ หรือเรียกไดวาเปนงานหลักของสถานศึกษาหรื อโรงเรียนสวนงานดานอื่น ๆ เปนงานที่มาสนับสนุนงาน
วิชาการใหมีคุณภาพ และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย คําปลิว (2549) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาตามภาระงานการบริหารงานวิชาการ 12 งานไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
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และเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดานและเมื่อพิจารณา
เปน รายดานพบวาการแนะแนวการศึกษาผูบริหารมีบทบาทสูงสุด และรองลงมาคือการนิเทศการศึกษา
2. การเปรียบเทียบสภาพความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) จําแนกตามขนาด
สถานศึกษา ผลการวิจัย พบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) โรงเรียนขนาดเล็ก
มีความคิดเห็นในดานการบริหารงานดานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษานั้นมากกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ
ตามลําดับ และแนนอนที่ขนาดของโรงเรียนเปนปจจัยที่จะสะทอนใหเห็นสภาพการดําเนินงานการบริหารงานงานวิชาการ
ตามขนาดของโรงเรียนที่ตางกันยอมมีความพรอมในการจัดการ หรือบริหารงานงานวิชาการที่แตกตางกันดวยโดยโรงเรียน
ที่มีขนาดใหญกวา ยอมจะมีความพรอมในการจัดสภาพโรงเรียนดีกวาโรงเรียนกลางและขนาดเล็กซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ ประกอบ กุฏโพธิ์ (2545) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน สํานักงานการประถมศึกษา
จัง หวัด นครราชสีม า พบวา สภาพการบริห ารงานวิชาการเกี่ยวกับการจัด การเรียนการสอนที่เ นน ผูเ รียนเปนสําคัญ
ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการวิจัยครั้งนี้ควรศึกษาความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารศึกษาในแตละดาน
เพื่อสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพการบริหารงานในเชิงสรางสรรคของแตละดานดังนี้
1. การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ผู บ ริ ห ารควรจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงให ค รู เ ข า ใจหลั ก การจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร
จุดมุงหมายและโครงสรางของหลักสูตร
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ผูบริหารควรควบคุมกํากับใหครูมีการจัดเตรียมการสอนและบันทึกการ
สอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ
3. การวัดผลและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ผูบริหารควรดําเนินการวางแผนและกําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลรวมกับครูและฝายวิชาการ
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูบริหารควรสนับสนุนใหครูนําเสนอผลงานการวิจัยตอผูมีสวน
เกี่ยวของ
5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ผูบริหารควรมีการนําผลการสรุปและประเมินผล
การใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนของครู ไปวางแผนพัฒนาตอไป
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู ผูบริหารควรพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถเปนผูใหบริการ
ดานเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูอื่น
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7. การนิเทศการศึกษา ผูบริหารควรเยี่ยมชั้นเรียนและใหคําแนะนําแกเพื่อนครูอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
8. การแนะแนวการศึกษา ผูบริหารควรประสานกับหนวยงานอื่นเพื่อแนะแนวใหแกผูเรียน
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูบริหารควรจัดระบบการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ผูบริหารควรสงเสริมใหมีโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ผูบริหารควรจัดระบบในองคกรใหมี
ความเหมาะสมในการใชเปนสถานที่ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12. การสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา ผูบริหารควรจัดใหมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ควบคูไปดวย เพื่อจะไดทราบ
สภาพและปญหาของการบริหารงานวิชาการใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคตอการบริหารงานวิชาการจากกลุมประชากรที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาทั้งหมด เชน ผูบริหาร ครู นักเรียน ลูกจาง ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เปนตน เพื่อจะไดทราบสภาพ
ปญหาเพิ่มมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยการบริห ารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความอนุเคราะหจาก
ดร.น้ําฝน กันมา อาจารยที่ปรึกษาที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวย
ความเอาใจใสทุกขั้นตอน รวมทั้งคณาจารย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
พะเยาทุกทานที่ใหความรูและแนวคิด ตลอดจนชี้แนะแนวทางที่เปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุก
ทาน ที่ไดเสียสละเวลาใหความชวยเหลือ ตรวจสอบและใหคําแนะนําสิ่งที่เปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะ
ครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ทุกทาน ที่ใหความรวมมือตอบ
แบบสอบถามจนไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัย ตลอดจนเพื่อนรวมงานทุกคนที่ใหการสนับสนุน ชวยเหลือและให
คําปรึกษาชวยใหการวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
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การบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
Academic Administration for Preparing to the ASEAN Community of the Schools in
Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3
เกษรินทร ไชยวุฒิ 1* และอนวัช อุนกอง2
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากรที่ใชใน
การศึกษาไดแก ผูบริหาร และครูหัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 153 โรงเรียน กลุมตัวอยางไดจากการเปรียบเทียบกับตาราง
สําเร็จรูป จํานวนทั้งสิ้น 175 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ และวิเคราะหขอมูลโดย
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาการ
เตรียมความพรอมในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทั้ง 4 ดานโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน แนวทางการพัฒนาบริหารงาน
วิชาการ สวนใหญเสนอแนวทางดานการจัดการเรียนการสอน ในเรื่องการจั ดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการ
การบูรณาการประชาคมอาเซียนเขาไปในหลักสูตรของทุกกลุมสาระการเรียนรู ควรจัดทําแผนการเรียนรูดานประชาคม
อาเซียน และควรมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับอาเซียนอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ: งานวิชาการ ประชาคมอาเซียน
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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
วันที่ 8 สิงหาคม 2510 เปนตนมาประเทศสมาชิกอาเซียนตางไดรับประโยชนจากความรวมมือที่ชวยใหผานพนวิกฤตตาง ๆ
และสามารถเพิ่มอํานาจตอรองกับประชาคม อื่น ๆ ในโลกใหสูงขึ้นตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในป พ.ศ.2550
(ค.ศ.2007) ที่ไดตกลงใหเรงรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จภายในปพ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ซึ่งมีการลงนาม
รับรอง “รางกฎบัตรอาเซียน” (ASEAN Charter) เพื่อใชเปนกติกาในการอยูรวมกันที่จะนําไปสูความเปนหนึ่งเดียวของ
อาเซีย นสง ผลใหเ กิด ความพยายามในการขับเคลื่ อนและเตรี ยมการเพื่ อกา วสู การเป น ประชาคมอาเซีย นใหทัน ตาม
กําหนดเวลาดังกลาวในทุกมิติอยางเปนรูปธรรมและจริงจังมากยิ่งขึ้น (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) ทุกฝาย
ตางเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ตองเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะภาคการศึกษาซึ่งเกี่ยวของกับ
การเตรียมความพรอมของเด็กและเยาวชนที่ถือเปนอนาคตสําคัญของประเทศ สวนทางกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
พัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศใหเปนไปอยางมีคุณภาพ กระจายโอกาสอยางทั่วถึงและเปนธรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนตลอดจนสามารถกาวทันและแขงขันกับ
นานาชาติได โดยเฉพาะการเขาสูประชาคมอาเซียน ดังนั้นจึงจัดใหมีหลักสูตรอาเซียนศึกษาเพื่อใหคนไทยเขาใจอาเซียน
1918

เขาใจการอยูรวมกันกับประเทศเพื่อนบานที่มีวัฒนธรรมการกิน การอยู การดําเนินชีวิตที่คลายคลึงกัน จึงจําเปนที่จะตอง
ทําความรูจักประเทศเพื่อนบานไมวาจะเปนจีน พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซียเปนตน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะ
สรางหลักสูตรที่สามารถสรางความเขาใจที่ถูกตอง ภายใตการรวมตัวเปนประชาคมเดียวกันของคนจํานวนกวา 600 ลาน
คน โดยจะเริ่มดําเนินการในปการศึกษา 2554 เปนตนไป(มุกดาวรรณ รักสัตยมั่น, 2555, หนา 1)
การเตรียมความพรอมดานการศึกษาของประเทศไทยเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน (วรัยพร แสงนภาบวร, 2553,
หนา 20-22) ชากวาประเทศอื่น ๆ จากการสํารวจการตระหนักถึงความรูเกี่ยวกับอาเซียนของเยาวชนไทยอยูอันดับที่ 8
และคนไทยมีจุดออนเรื่องภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนสื่อสําคัญที่จะนําไปสูความรูความเขาใจการคาและการแลกเปลี่ยนกับ
ประชาชนประเทศอื่น ๆ หากเปนเชนนี้ตอไป ประเทศไทยจะเปน ประเทศที่มีความพรอมนอยที่สุด และเสียเปรียบทุก
ประเทศทันที อยางไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการไดใหความตระหนักในปญหาดังกลาวและไดสรางแนวทางแผนการเตรียม
ความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนโดยมีโครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการหลายเรื่องไดแก การจัดทําแผนการศึกษา
แหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ปรับปรุงเนื้อหาสาระจากเดิมมุงเนนการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
ดานการศึกษาการพัฒนาความเปนสากลทางการศึกษา การเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันของประเทศภายใตกระแส
โลกาภิวัฒน ซึ่งจะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและเนนเปาหมาย 3 ดาน คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยาย
โอกาสทางการศึกษาและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาตลอดจนการสงเสริมใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางการศึกษาเรื่องอาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) ในระดับอุดมศึกษา
การศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุงเรืองของประเทศไทยและภูมิภาคความรวมมื อ
ดังกลาวเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา การใชโครงสรางพื้นฐานสิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยี
การสื่อสารตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อสรางประชาคมอาเซียน ดังนั้นเพื่อใหส อดรับ
นโยบายดังกลาวและเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูอยางสูงสุดอันเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาสูประชาคม
อาเซี ยน เพื่อผลั กดันการดํา เนินการดา นการศึกษาใหส อดรับต อการเปนประชาคมอาเซียนและพั ฒ นานั กเรีย นให มี
สมรรถนะที่สําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 เพื่อนําไปเปนขอมูลประกอบการวางแผนการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนใหเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ อันจะเปนประโยชนสําหรับสถานศึกษา ครู ผูบริหารสถานศึกษา นักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการเตรียมความพรอมการบริหารงานวิชาการเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรตาม

ตัวแปรตน

การบริหารงานวิชาการ 4 ดาน
- ดานการจัดการเรียนการสอน
- ดานการวัดและประเมินผล
- ดานสื่อการเรียนการสอน
- ดานแหลงเรียนรู

การเตรียมความพรอมงานวิชาการ
สูประชาคมอาเซียน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูศึกษาคนควาไดศึกษาและดําเนินการ ดังนี้
ประชากร: ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยผูบริหาร และครูหัวหนาฝายวิชาการจํานวน 153
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวนจํานวนทั้งสิ้น 306 คน
กลุมตัวอยาง:ไดจากการเปรียบเทียบจากตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่และมอรแกน (krejcie& Morgan,1970, หนา
607-610) โดยใชวิธีประมาณคาสัดสวนของประชากรและกําหนดสัดสวนของประชากร สามารถคํานวณหาขนาดของกลุม
ตัวอยางของประชากรได คือ 175 คน
เครื่อ งมือ ที่ใชในการวิจัย : เก็บ รวบรวมขอ มูล ดว ยเครื่อ งมือ ที่ใ ชใ นการเก็บ ขอ มูล เปน แบบสอบถาม
(questionnaires) ที่ผูศึกษาสรางขึ้นแบงออกเปน 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) สํารวจ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีคําถาม 4 รายการเปนขอคําถามเกี่ยวกับตําแหนง เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมการบริหารงานวิชาการสูประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert) เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับที่มีความเที่ยงตรงซึ่งผานผูเชี่ยวชาญ 3 คนจากการทดลองโดยใช
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลไดรับแบบสอบถามคืนมารอยละ 100 นํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสถิติที่
ใชไดแกคารอยละคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการสูประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ (Frequency
หรือ ‘f’) ประกอบความเรียงเชิงพรรณนา
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สรุปไดดังนี้
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามพบวา เปนเพศชาย 96 คน คิดเปนรอยละ 54.90 เปนหญิง 79 คน คิด
เปนรอยละ 45.10 สวนใหญอยูในชวงอายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 34.90 เปนผูบริหาร 89 คน เปนครูสายผูสอน 86 คน
สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเปนรอยละ 60.60
2. การเตรียมความพรอมในการบริหารงานวิชาการเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทั้ง 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) ลําดับที่ 2 คือ ดานสื่อการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.39, S.D. =
0.35) และลําดับที่ 3 คือ ดานแหลงการเรียนรูมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.35, S.D. = 0.44) ตามลําดับ สวนดาน
การจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยต่ําสุดอยูในระดับมาก (x� = 4.28, S.D. = 0.32) โดยรายละเอียดของแตละดานมี
ผลการวิจัยดังนี้
2.1 ดา นการจัด การเรีย นการสอนโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.28, S.D. = 0.32) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ลําดับที่ 1 คือ มีการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน เชน การจัดงาน ASEN Day
การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนใหผูเรียนไดเรียนอยางหลากหลายมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก (x� = 4.47, S.D. =
0.54) ลําดับที่ 2 คือ บูรณาการสาระการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนในราวิชาพื้นฐาน หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อาเซียน เนนการสื่อสาร หรือการใชเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก(x� = 4.42, S.D. = 0.54) ลําดับที่ 3 คือ ออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนการพัฒนาผูเรียนสูประชาคมอาเซียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (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 ลําดับที่ 1 คือ โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการ ครู บุคลากร รับผิดชอบดานการวัดผลและการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.51, S.D. = 0.56)
ลําดับที่ 2 คือ การสงเสริมสนับสนุนบุคลากรเขารับการอบรมการวัดผลและประเมินผลเพื่อเตรียมความพรอมการศึกษาสู
ประชาคมอาเซียนอยางสม่ําเสมอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.50, S.D. = 0.56) ลําดับที่ 3 คือ ครูทุกคนมีสวนรวม
ในการวางแผนการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� =
4.48, S.D. = 0.57) สวนลําดับที่ 15 คือ นําผลจากการประเมินการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนไปใชในการวาง
แผนการบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพในระยะตอไปมีคาเฉลี่ยต่ําสุดอยูในระดับมาก (x� = 4.20, S.D. = 0.49)
2.3 ดานสื่อการเรียนการสอน โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.39, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวาลําดับที่ 1 คือ สนับสนุนงบประมาณสําหรับการผลิตสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับประเทศสมาชิกในอาเซียนอยางเพียงพอ
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มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.51, S.D. = 0.61) ลําดับที่ 2 คือ จัดหาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับประเทศสมาชิกในอาเซียนของครูแกนักเรียนอยางเหมาะสมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(x� = 4.50, S.D. = 0.58) ลําดับที่ 3 คือ โรงเรียนใหความสําคัญตอการใชเทคโนโลยี สื่อและนวัตกรรมตาง ๆ เพื่อการ
เรียนรูสูประชาคมอาเซียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.47, S.D. = 0.59) สวนลําดับที่ 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) เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ลําดับที่ 1 คือ ผูบริหาร ครู และนักเรียน สามารถเขาถึงแหลงเรียนรูขอมูลสารสนเทศเพื่อการเตรียมความพรอมเขา
สูประชาคมอาเซียนมีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูในระดับมาก (x� = 4.45, S.D. = 0.57) ลําดับที่ 2 คือ มีการสงเสริมใหมีแหลง
ความรูเ กี่ยวกับเครือขายประชาคมอาเซียนทั้งในรูปแบบเวปไซต สถานศึกษา เอกสาร หรื อสิ่งพิม พ วีดีทัศนแ ละสื่อ
มัลติมิเดียอยางหลากหลายมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.43, S.D. = 0.60) ลําดับที่ 3 คือ มีการจัดเตรียมงบประมาณ
เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาความรูเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.43, S.D. = 0.60) สวนลําดับที่ 9 คือ การพัฒนาเว็บไซตสถานศึกษา
เพื่ อการประชาสัม พัน ธการติด ต อ การสื่อสาร การสื บคน และเปน แหลง เรียนรูสื่อกลางในการจัด การเรี ยนการสอน
ครอบคลุมความรูเกี่ยวกับเครือขายประชาคมอาเซียนมีคาเฉลี่ยต่ําสุดอยูในระดับมาก(x� = 4.23, S.D. = 0.55)
3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 175 คน มีผูใหขอเสนอแนะ 30
คน คิดเปนรอยละ 17.14 ไดนําเสนอตามประเด็นของผูเสนอแนะในแตละดาน ดังนี้
ดานการจัดการเรียนการสอน
1. ควรมีการประชุมครูผูสอนทุกกลุมสาระใหบูรณาการการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนเขาไปใน
หลักสูตรของแตละกลุมสาระการเรียนรู (f = 25 คน)
2. ควรจัดทําแผนการเรียนรูดานประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียมความพรอมนักเรียนสูประชาคมอาเซียน (f = 20
คน)
3. โรงเรียนควรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหบูรณาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (f = 15 คน)
4. ควรมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อวัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลในการจัด การเรียนการสอนเกี่ยวกับ
อาเซียนอยางตอเนื่อง (f = 10 คน)
ดานการวัดและประเมินผล
1. ควรเนนการประเมินใหครบทุกดานทั้ง ความรู ทักษะ และเจตคติ โดยเฉพาะดานการฟง พูด อาน เขียน (f =
20 คน)
2. สถานศึกษาควรแตงตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน AEC ในแตละชวงชั้น และ
ประเมินผลในทุกภาคเรียนการศึกษา (f = 15 คน)
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ดานสื่อการเรียนการสอน
1. ฝายบริหารงานวิชาการควรเตรียมความพรอมดานสื่ออุปกรณใหกับครู เพื่อนําไปใชพิจารณาการเรียนการ
สอนใหเพียงพอ (f = 25 คน)
2. ควรจัดซื้อและจัดหาสื่ออาเซียนที่ทันสมัย (f = 20 คน)
3. ครูและนักเรียนควรรวมกันจัดทําสื่อการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น (f = 15 คน)
ดานแหลงการเรียนรู
1. ควรนํานักเรียนออกไปทัศนศึกษา แหลงเรียนรูภายนอกที่มีความพรอมในเรื่องอาเซียนเพื่อกระตุนใหนักเรียน
เกิดความสนใจ (f = 18 คน)
2. ควรจัดมุมใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทุกชั้นเรียน (f = 15 คน)
3. ควรจัดศูนยการเรียนรูของประชาคมอาเซียนภายในโรงเรียน (f = 15 คน)
4. ควรจัดสถานศึกษาและชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูอาเซียน (f = 10 คน)

สรุปผลและอธิปรายผล
การวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สรุปไดดังนี้
1. การเตรียมความพรอมในการบริหารงานวิชาการสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทั้ง 4 ดานโดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ลําดับ
ที่ 1 คือ ดานการวัดและประเมินผล ลําดับที่ 2 คือ ดานสื่อการเรียนการสอนลําดับที่ 3 คือ ดานแหลงการเรียนรูและลําดับ
ที่ 4 คือดานการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งในแตละดานสามารถพิจารณาเปนรายขอดังนี้
1.1 ดานการจัดการเรียนการสอน โดยรวมมีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาลําดับที่ 1 คือ มีการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน เชน การจัดงาน ASEAN Day การจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับอาเซียนใหผูเรียนไดเรียนอยางหลากหลายมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ลําดับที่ 2 บูรณาการสาระการเรียนรูเกี่ยว
กับอาเซียนในราวิชาพื้นฐาน หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียน เนนการสื่อสาร หรือการใชเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก และลําดับที่ 3 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนการพัฒนาผูเรียนสูประชาคมอาเซียนมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมากสวนลําดับที่ 11 มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือมีการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับอาเซียนมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก
1.2 ดานการการวัดและประเมินผลโดยรวมมีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวาลําดับที่ 1 คือ โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการ ครู บุคลากร รับผิดชอบดานการวัดผลและประเมินผลการจัด
การศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ลําดับที่ 2 คือการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรเขา
รับการอบรมการวัดผลและประเมินผลเพื่อเตรียมความพรอมการศึกษาสูประชาคมอาเซียนอยางสม่ําเสมอมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากและลําดับที่ 3 คือ ครูทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาสูประชาคม
อาเซี ย นของโรงเรี ย นมี ค าเฉลี่ ย อยูใ นระดั บมาก ส วนลํ า ดั บ ที่ 15 มี ค า เฉลี่ ย ต่ํ า สุด คื อ นํ าผลจากการประเมิ น การจั ด
การศึกษาสูประชาคมอาเซียนไปใชในการวางแผนการบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพในระยะตอไป
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1.3 ดานสื่อการเรียนการสอนโดยรวมมีการเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบ
วาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สนับสนุนงบประมาณสําหรับการผลิตสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับประเทศสมาชิกในอาเซียนอยาง
เพียงพอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ จัดหาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เกี่ยวกับประเทศสมาชิกในอาเซียนของครูแกนักเรียนอยางเหมาะสมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และโรงเรียนใหความสําคัญ
ตอการใชเทคโนโลยี สื่อและนวัตกรรมตาง ๆ เพื่อการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวน
ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ชุมชนทองถิ่นใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยี สื่อ และนวัตกรรมสําหรับการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียนสูประชาคมอาเซียนของนักเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
1.4 ดานแหลงการเรียนรูโดยรวมมีดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาลําดับที่ 1 คือ
ผูบริหาร ครู และนักเรียน สามารถเขาถึงแหลงเรียนรูขอมูลสารสนเทศเพื่อการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากลําดับที่ 2 คือ มีการสงเสริมใหมีแหลงความรูเกี่ยวกับเครือขายประชาคมอาเซียนทั้งในรูปแบบ
เวปไซต สถานศึกษา เอกสาร หรือสิ่งพิมพ วีดีทัศนและสื่อมัลติมิเดียอยางหลากหลายมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ลําดับที่ 3
คื อ มี ก ารจั ด เตรี ย มงบประมาณเพื่ อ จั ด ซื้ อ จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร เพื่ อ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนลําดับที่ 9 มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
การพัฒนาเว็บไซตสถานศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธการติดตอ การสื่อสาร การสืบคนและเปนแหลงเรียนรูสื่อกลางใน
การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมความรูเกี่ยวกับเครือขายประชาคมอาเซียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
2. ผลจากการวิเคราะหขอมูลแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียนของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 สรุปไดดังนี้
2.1 ดานการจัดการเรียนการสอน แนวทางการพัฒนาสวนใหญเสนอแนะวาควรมีการประชุมครูผูสอนทุก
กลุมสาระใหมีการบูรณาการประชาคมอาเซียนเขาไปในหลักสูตรของแตละกลุมสาระการเรียนรู ควรจัดทําแผนการเรียนรู
ดานประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียมความพรอมนักเรียนสูประชาคมอาเซียน มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหบูรณาการ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและควรมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับอาเซียนอยางตอเนื่อง
2.2 ดานการวัดและประเมินผล แนวทางการพัฒนาสวนใหญเสนอแนะวา ควรเนนการประเมินใหครบทุกดานทั้ง
ความรู, ทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะดานการฟง พูด อาน เขียน และสถานศึกษาควรแตงตั้งคณะกรรมการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน AEC ในแตละชวงชั้น และประเมินผลในทุกภาคเรียนการศึกษา
2.3 ดานสื่อการเรียนการสอนจากการสํารวจสวนใหญมีการเสนอแนวทางการพัฒนาวาฝายบริหารงาน
วิชาการควรเตรียมความพรอมดานสื่อ อุปกรณใหกับครู เพื่อนําไปใชพิจารณาการเรียนการสอนใหเพียงพอ จัดซื้อและ
จัดหาสื่ออาเซียนที่ทันสมัย ครูและนักเรียนควรรวมกันจัดทําสื่อการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น
2.4 ดานแหลงการเรียนรูจากการสํารวจมีผูเสนอแนวทางการพัฒนาวา ควรนํานักเรียนออกไปทัศนศึกษา
แหลงเรียนรูภายนอกที่มีความพรอมในเรื่องอาเซียนเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ ควรมีการจัดมุมใหความรู
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในทุกชั้นเรียน ควรจัดสถานศึกษาและชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูอาเซียน และควรจัดศูนยการ
เรียนรูของประชาคมอาเซียนภายในโรงเรียน
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อภิปรายผล
ผลจากการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีประเด็นที่สําคัญนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. การเตรียมความพรอมในการบริหารงานวิชาการสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทั้ง 4 ดานพบวา โดยรวมภาพรวมและรายดานมีการเตรียมความพรอมอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ไดเห็นความสําคัญและมีการ
เตรียมความพรอมของการบริหารงานวิชาการเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนไดเปนอยางดีและตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เมืองปาย รูสรรพกิจ (2555, 76-77) ที่ศึกษาความพรอมและแนวทางการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนราชวินิตบางแกว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และเฉลี่ยว เถื่อนเภา (2554) ที่ศึกษา
การดําเนินงานเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขายศูนยอาเซียนศึกษา และมยุรี ถิ่นวัลย (2553,
หนา 107-112) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพการบริหารวิชาการกับผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
ในเครือมหาไถศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนสวนตรวจราชการที่ 10
พบวาดานสภาพการบริห ารวิชาการโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเ ห็น สภาพการบริห ารงาน
วิชาการมีการปฏิบัติงานจริง เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วามีความสําคัญและความจําเปนอยางยิ่งที่ตองบริหารจัดการงานวิชาการใหพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 33) ที่กลาววา การบริหารงานวิชาการเปนงานหลัก
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา เพราะฉะนั้นการเตรียมความพรอมของการบริหารงานวิชาการเพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียนจึงมีความสําคัญมากสําหรับสถานศึกษาทุกแหง
เมื่อพิจารณารายดานอยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน ตามรายดานดังนี้
1.1 ดานการวัดและประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน มีสภาพการบริหารวิชาการที่มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะวาการบริหารงานวิชาการเปนหัวใจของการศึกษาและงานบริหารวิชาการก็ขึ้นอยูกับการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของมยุรี ถิ่นวัลย (2553, หนา 107-112) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพการ
บริหารวิชาการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในเครือมหาไถศึกษาสังฆมณฑลอุดรธานี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนสวนตรวจราชการที่ 10 พบวา ดานสภาพการบริหารวิชาการโดยภาพรวมและราย
ด า นอยู ใ นระดั บ มากโดยด า นที่ มี ส ภาพการบริ ห ารวิ ช าการที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ ด า นการวั ด และประเมิ น ผลและ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน สวนการศึกษาของวรรณรัตน ทายิดา (2551, หนา 130-139) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพ
และปญหาการบริหารวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 4 พบวา สภาพการบริหาร
วิชาการโรงเรียนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับกุลฑรี พิกุลแกม (2551, หนา 106)
ได ศึ ก ษาเรื่ อ งการบริ ห ารงานวิ ช าการที่ ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพผูเ รี ย นในสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน สัง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานการ
พัฒนาแหลงการเรียนรู และดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูมีการบริหารงานอยูในระดับมาก กรวรรณ จันทนผา
(2549, หนา 86-87) ที่ทําการศึกษาการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียนระดับชวงชั้นที่ 1-2 ในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 พบวาระดับ การบริหารงานวิชาการดานการวัดผล
1925

ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนสภาพการบริหารวิชาการมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เปนเพราะวาประเทศไทยเปนผูนําในการกอตั้งสมาคมอาเซียน มี
ศักยภาพในการเปนแกนนําในการสรางประชาคมอาเซียนใหเขมแข็งเพื่อความเจริญมั่นคงของประชากร ทรัพยากร และ
เศรษฐกิจ ดังนั้นการศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญที่จะสงเสริมใหประชาคมอาเซียนมีความเขมแข็ง เนื่องจากการศึกษาเปน
รากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ดาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่การศึกษาไทยจะตองเตรียมความพรอมของนักเรียนซึ่งเปน
อนาคตของชาติ ใหพรอมทั้งทาง ดานภาษา ความรูความสามารถโดยเฉพาะทางดานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
จะตองมีประสิทธิภาพมากพอในการพัฒนาความรู ความสามารถในดานตาง ๆ ของนักเรียนใหมีศักยภาพพรอมรับกับการ
กาวเขาสูประชาคมอาเซียนป พ.ศ. 2558
1.2 ดานสื่อการเรียนการสอน มีระดับการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ไดจัดสรรงบประมาณในการจัดสื่อ
การเรียนการสอน เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการอยางเพียงพอ อีกทั้งสถานศึกษาไดมีการ
สงเสริมใหครูนําสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเขาประกวดแขงขันในโอกาสตาง ๆ ทําใหครูมีการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนอยางตอเนื่องสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 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 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ได
เตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาสถานศึกษาไดมีการสํารวจและรวบรวม
แหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น มีการเผยแพรแหลงการเรียนรู
แกครูและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดใหความสําคัญกับสื่อการเรียนการสอน โดยใหสถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนผูสอนในการจัดสื่อ
ตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู จัดการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อ
การสอน เพราะสื่อการเรียนการสอนเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งในการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเพื่อเกิดทักษะกระบวนการและความรูสึกนึกคิดอันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมาย จึงทําใหการพัฒนา
แหลงการเรียนรู มีการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกุลฑรี
พิกุลแกม (2551) ไดศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 เชนเดียวกับวรรณรัตน ทายิดา (2551, หนา 130-139) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพและ
ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 และบังอร สาคลาไคล
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(2550) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการบริหาร งานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตการศึกษาสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก โดยเฉพาะดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู มีการบริหารงานอยูในระดับมากเชนกัน
1.4 ดานการจัดการเรียนการสอน มีระดับการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ไดกําหนดใหโรงเรียนในสังกัดพรอม
ใชหลักสูตรอาเซียนศึกษาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนสูประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัฒนา
หมื่นศรีภูมิ (2556, หนา 76-77) ไดทําการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกปญหาการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพี้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบวา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพี้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีการจัดการเรียนการสอนที่ไดระดับคุเทียบเคียงมาตรฐานสากล สวนสุกัญญา ทุมทุมา
และคณะ (2555) ไดไดศึกษาการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และกุลฑรี พิกุลแกม (2551) ไดศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอ
คุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมากเชนเดียวกัน
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบวาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการสวนใหญเสนอแนวทาง
ดานการจัดการเรียนการสอน ในเรื่องการจัดทําหลักสูตรที่มีการการบูรณาการประชาคมอาเซียนเขาไปในหลักสูตรของทุก
กลุมสาระการเรียนรู ควรจัดทําแผนการเรียนรูดานประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพรอมนักเรียนสูประชาคมอาเซียน
มีการพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษาใหบูรณาการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และควรมีการทําวิจัยในชั้น เรียนเกี่ยวกับ
อาเซียนอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เปนเพราะวาการจัดการเรียนการสอนเปนสิ่งสําคัญเชนกัน เพื่อเปนแนวทางในการในการ
พัฒนาความรูความสามารถของนักเรียนใหมีศักยภาพสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของรัศมี พระชัยศรีและคณะ
(2554, หนา 36) ที่ไดศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สังกัดกรม
สรางครูกระทรวงศึกษาธิการ พบวา แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
ควรจัดอบรมอาจารยผูสอนเกี่ยวกับการวิเคราะหหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการ
จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรแตละรายวิชา
การวั ดและประเมินผลทางการเรียน ควรอบรมอาจารยผูส อนใหมีวามรูความสามารถในการทําการวิจัยในชั้นเรียน
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของมุกดาวรรณ รักสัตยมั่น (2555, หนา 10-11) เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมของ
ฝายวิชาการเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี ไดสรุปไววา โดยภาพรวมของ
ฝายวิชาการการเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนผูศึกษาเห็น วา ทุกสวนงานของฝายวิชาการมีความ
กระตือรือรน และใหความรวมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยใหกาวสูประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะในเรื่องของดานหลักสูตรและ
การใชภาษาอังกฤษในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถใชภาษาอังกฤษไดมากขึ้น
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1_ควรมีการจัดทําหลักสูตรหรือแผนการสอนที่นําเอาประชาคมอาเซียนบูรณาการกับทุกกลุมสาระการเรียนรู
1.2_ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการวัดและประเมินผลและมีการวัดและประเมินผลใหครบทุกดาน
1.3_ควรหาสื่อที่ทันสมัยและเพียงพอตอการเรียนรู หรือใหครูและนักเรียนรวมกันทําสื่อเพื่อเพิ่มความเขาใจ
ของนักเรียนใหมากยิ่งขึ้น
1.4_ควรมีการจัดมุมที่ใหความรูเกี่ยวกับอาเซียนในทุกชั้นเรียน หรือมีศูนยอาเซียนภายในโรงเรียน หรือให
นักเรียนไปทัศนศึกษา แหลงเรียนรูภายนอกที่มีความพรอมในเรื่องอาเซียนเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3เปรียบเทียบกับเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง
2.2 ควรศึกษาการบริหารงานในทุกดานเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2.3 ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนขนาดเล็ก
ขนาดกลางและขนาดใหญในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประชากร ไดแก
ผูบริหาร จํานวน 23 คน และครูผูสอน จํานวน 115 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคาและแบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบวา
1. สภาพการบริห ารงานวิช าการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึ กษา สัง กัด สํานั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา กิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลและประเมินผล ดานการพัฒนาหองสมุด และดานที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. แนวทางทางการบริห ารงานวิช าการโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึก ษา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื ้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบวา ควรพัฒนาบุคลากรในดานจัดทําหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู
สงเสริมใหครูใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง ควรวิเคราะหปญหา
กอนการวัดผลประเมินผล จัดหาสื่อ สิ่งพิมพที่ทันสมัยใหเพียงพอ ควรจัดใหมีการนิเทศการศึกษาอยางตอเนื่อง
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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
การบริหารงานวิชาการถือเปนงานที่มีความสําคัญที่สุด 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
ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา งานพั ฒ นากลุ ม สาระการเรี ย นรู และงานกิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ปการศึกษา 2556 เมื่อเปรียบเทียบ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กับระดับประเทศกับปที่ผานมา พบวา มีคาเฉลี่ยลดลงทุก
กลุมสาระการเรียนรู แสดงใหเห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1
จากขอมูลและสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีแนวทางการบริหารงานวิชาการเปนอยางไรและอะไรเปน
สาเหตุที่ทําใหแตละโรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลดลง เพื่อจะนําผลที่ไดมาเปน
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียนมี
คุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากลตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
1. ผูอํานวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 จํานวน
23 คน
2. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
เขต 1 โรงเรียนละ 5 คน จํานวน 115 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง
ใน 1 ฉบับ มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ตามวิธีของ
ลิเคิรท แบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ตอน 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open end) ที่ใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอปญหาและขอเสนอแนะแนว
ทางแกไขปญหา เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
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ผลการศึกษา
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. ผูอํานวยการโรงเรียนสวนใหญเปนผูชาย มีอายุระหวาง 51 – 60 ป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและ
ครูผูสอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สวนใหญ
เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 51 – 60 ป และอายุระหวาง 31 – 40 ป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. สภาพปญ หาการบริห ารงานวิช าการโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึก ษา สัง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม ทั้ง 8 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ดานที่
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลและประเมินผล และดานการพัฒนาหองสมุด ดาน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารงานวิชาการ
แยกตามกลุมผูตอบแบบสอบถาม
2.1 ผู บริ หาร โดยภาพรวมมี การปฏิ บั ติ อยู ในระดั บมาก ด านที่ มี ค าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด คื อ ด านการพั ฒนา
กระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลและประเมินผล ดานการพัฒนาหองสมุด ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการนิเทศการศึกษา
2.2 ครูผูส อน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คื อ ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลและประเมินผล ดานการพัฒนาหองสมุด ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการ
พัฒนาแหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และดานที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ผลการวิเ คราะหแ นวทางการบริห ารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษา สัง กัด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 แยกตามกลุมผูตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษา สรุปได ดังนี้
3.1 ผูบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกไขการบริหารงานวิชาการ แยกเปนรายดาน
ดังนี้
3.1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ขาดการประเมินหลักสูตร หลักสูตรเปลี่ยนแปลงบอยตามนโยบาย และการ
ดําเนินงานไมตอเนื่อง
แนวทางแกปญหา คือ จัดใหมีการประเมินหลักสูตรทุกป ปรับปรุงหลักสูตรทุกป สงครูเขาอบรมสาระที่
เพิ่มเติม และทําปฏิทินปฏิบัติงาน
3.1.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ขาดการนิเทศติดตามกระบวนการเรียนรู ครูยึดหนังสือเรียนเปนหลัก ขาด
สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูขาดการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อนํามาวางแผนการจัดการเรียนรู และครูมีภารงานมาก
แนวทางแกปญหา คือ อบรมกระบวนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรกอนเปดภาคเรียน สงเสริมใหครู
ทุกกลุมสาระมีการวิเคราะหหลักสูตรกอนวางแผนการจัดการเรียนรู และลดภารงานครู
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3.1.3 ดานการวัดผลและประเมินผล
ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ครูบางคนขาดการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร ครูขาดการวิเคราะหสภาพ
ปญหาในการวัดผลในปที่ผานมา ไมออกขอสอบตามตัวชี้วัด และครูไมเขาใจการวัดผลประเมินผล
แนวทางแกปญหา คือ อบรมกระบวนการจัดการวัดผลประเมินผลกอนเปดภาคเรียนประชุมบุคลากรที่
เกี่ยวของวางแผนวิเคราะหสภาพปญหาของการวัดผลประเมินผลและออกขอสอบตามตัวชี้วัด
3.1.4 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ครูไมไดทําการวิจัยเพื่อการพัฒนา ครูไมเขาใจกระบวนการวิจัยที่ชัดเจน และ
ครูไมยอมศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย
แนวทางแกปญหา คือ มอบหมายครูรับผิดชอบงานวิจัยรายบุคคล รวบรวมผลงานวิทยากรที่มีความรู
ดานการวิจัย จัดทําสื่อใหเพียงพอ และจัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย
3.1.5 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ครูไมใหความสําคัญและไมใชสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน สื่อ
เทคโนโลยีไมเพียงพอ และสื่อขาดคุณ
แนวทางแกปญหา คือ อบรมการจัดทําและใชสื่อ นวัตกรรมเพื่อใชประกอบการจัดการเรียนรู จัดสรร
งบประมาณเพิ่มสื่อเทคโนโลยี และสรางเครือขายเพื่อใชทรัพยากรรวมกัน
3.1.6 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู
ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ขาดการประเมินการใชแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ ขาดแหลง
เรียนรู
แนวทางแกปญหา คือ ประชุม สัมมนา วางแผนการใชแหลงเรียนรูรวมกัน วิเคราะหปญหาและประเมิน
การใชแหลงเรียนรู
3.1.7 ดานการพัฒนาหองสมุด
ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ขาดเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพที่ทันสมัย ขาดวัสดุอุปกรณดานเทคโนโลยี ขาด
บุคลากรที่รับผิดชอบประจํา ครูไมมีวุฒิตรงกับงานหองสมุด
แนวทางแกปญหา คือ อบรมครูตามหนวยงานที่จัด ฝกนักเรียนเปนผูดําเนินงาน และจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนงานหองสมุด
3.1.8 ดานการนิเทศการศึกษา
ปญหาที่พบมากที่สุด คือ การนิเทศไมตอเนื่อง การนิเทศไมเปนไปตามแผนปฏิบัติที่กําหนดไวเนื่องจาก
ภารกิจมาก ไมมีขอมูลปอนกลับ และเครื่องมือไมเหมาะสม
แนวทางแกปญหา คือ นิเทศแบบองครวมหรือจัดเปนประชุมทางวิชาการ กระจายการนิเทศใหหลากหลาย
นําขอมูลมาปรับใชตามความตองการของครู และแตงตั้งใหมีบุคลากรในสังกัดเขามารับผิดชอบ
3.2 ครูผูสอนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการบริหารงานวิชาการ
ดังนี้
3.2.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
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ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ไมมีการปรับหลักสูตรใหเปนปจจุบันหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
นโยบายรัฐบาลเพิ่มรายวิชาเรียน ครูไมเขาใจหลักสูตร ไมมีการประเมินหลักสูตร ทําใหไมรูจุดเดน จุดดอยหลักสูตรมี
เนื้อหามากเกินไป และการใชหลักสูตรไมสอดคลองกับนโยบายของเขตพื้นที่
แนวทางแกปญหา คือ ปรับหลักสูตรใหเขากับสภาพแวดลอมของโรงเรียน อบรม สัมมนาการจัดทํา
หลักสูตร ใชหลักสูตรแกนกลางเปนหลักลดเนื้อหาในหลักสูตรและประเมินหลักสูตร
3.2.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ขาดสื่อเทคโนโลยี อุปกรณการเรียนการสอน ครูใชเทคนิคการสอนแบบเกา
ครูเนนการจัดการเรียนรูดานความรูความจํา ครูยึดหนังสือเรียนเปนหลักในการสอนครูมีเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรูนอย
กระบวนการเรียนรูไมเหมาะสม และครูไมเขาใจการจัดกระบวนการเรียนรูในระดับมัธยม
แนวทางแกปญหา คือ ครูควรไดรับการอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ครูไมควรมีงานพิเศษมาก เนนการเรียนการสอน จัดทํา จัดหาสื่อ เทคโนโลยีอุปกรณที่ทันสมัย รวมมือกับครูและบุคลากรใน
เขตพื้นที่เพื่อพัฒนาสื่อ จัดระบบการสื่อสารใหครอบคลุมและเชื่อมตอที่ดี และจัดใหมีการสอนเสริม
3.2.3 ดานการวัดผลและประเมินผล
ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ครูขาดการวิเคราะหแบบทดสอบอยางจริงจัง ขาดเครื่องมือที่ไดมาตรฐาน
ไมประเมินผลตามสภาพที่แทจริง ครูขาดความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล และครูสอนหลายกลุมสาระ วัดผลเนน
ด า นความรู เ ป น หลั ก ขาดการวิ เ คราะห ก ารประเมิ น ผลของป ที่ ผ านมา มี การวั ดผลประเมิ นผลไม จริ งจั ง และครู ไม ให
ความสําคัญกับการวัดผลประเมินผล
แนวทางการแกปญหา คือ เขารวมกลุมตามกลุมสาระที่สอนเพื่อรวมกันวิเคราะหแบบทดสอบใหตรงตาม
ตัวชี้วัด ครูเขารับการอบรมเรื่องการวัดผลประเมินผล รวมมือกับหนวยงานตนสังกัดเพื่อสรางเครื่องมือวัดผล ประเมินผลตาม
สภาพจริงของโรงเรียนอยางตอเนื่อง ผูบริหารตองกํากับดูแลอยางเปนระบบและตอเนื่อง และสงเสริมใหครูใชเทคโนโลยี
ในการสรางเครื่องมือวัดผลประเมินผ
3.2.4 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ครูขาดความรูเกี่ยวกับการวิจัย ครูไมไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาอยาง
จริงจัง ผูบริหารและครูไมใหความสําคัญกับการวิจัย ระเบียบวิธีการยุงยาก ทําใหไมเกิดการคนพบสิ่งใหม งานวิจัยไมได
เกิดจากสภาพปญหาที่แทจริง ขาดการพัฒนาบุคลากรในดานการวิจัย และรูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนไมตรงกัน
แนวทางแกปญหา คือ วางแผนเพื่อทําการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง ควรทําการวิจัย
เพื่อแกปญหา จัดใหครูอบรมเกี่ยวกับการวิจัย สรางทีมงานวิจัยเพื่อจัดกระบวนการวิจัยอยางตอเนื่อง รวบรวมผลงานวิจัย
เพื่อใชเปนแนวทาง และสงเสริมใหครูสํารวจสภาพปญหา ทําวิจัยจากขอมูลจริงไมตองอางอิงขอมูลจากที่อื่น
3.2.5 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
ปญหาที่พบมากที่สุด คือ สื่อมีไมเพียงพอโดยเฉพาะสื่อ ICT ขาดการสรางสื่อที่ทันสมัย ครูใชสื่อนอย
ขาดงบประมาณ และขาดหองปฏิบัติการตาง ๆ
แนวทางแกปญหา คือ เขารับการอบรมการผลิตสื่อ นําสื่อในอินเตอรเน็ตมาใชในการจัดการเรียนการสอน
จัดหางบประมาณ และครูจัดกิจกรรมโดยใชสื่อที่หลากหลาย
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3.2.6 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู
ปญ หาที่พ บมากที่สุด คือ แหลง เรีย นรูม ีจํา กัด ขาดการประสานงานกับ องคก รอื่น ในการพัฒ นา
แหลงเรียนรู ครูยังใชแหลงเรียนรูนอย ไมไปศึกษาตามสภาพจริง ครูใชหนังสือจึงไมไดใชแหลงเรียนรู และขาดการประเมิน
การใชแหลงเรียนรูและนําไปพัฒนาปรับปรุงในครั้งตอไป
แนวทางแกปญหา คือ สงเสริมใหมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย สรางแหลงเรียนรูใหม ประสานกับ อปท.
ในการพัฒนาแหลงเรียนรูในทองถิ่น และสรางความตระหนักการใชแหลงเรียนรูอยางคุมคา
3.2.7 ดานการพัฒนาหองสมุด
ปญ หาที ่พ บมากที ่ส ุด คือ มีห นัง สือ ไมเ พีย งพอ มีค อมพิว เตอรไ มเ พีย งพอกับ ความตอ งการ
สื่อสารสนเทศไมทันสมัยเพราะโรงเรียนอยูหางไกล การจัดการหนังสือในหองสมุดไมเปนระบบ บรรยากาศในหองสมุด
ไมดีพอ มีหนังสือที่ไมนาสนใจและขาดบุคลากรดานหองสมุด
แนวทางแกปญหา คือ ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต อบรมการจัดระบบหองสมุดใหเปนระบบจัดหา
เจาหนาที่บรรณารักษประจําหองสมุด จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการใชหองสมุด จัด หาหนังสือที่ทันสมัยใหเ พียงพอ
และผูบริหารตองใหความสําคัญสงเสริมใหมีการใชใหเกิดประโยชน ไมใชมีเพื่อรอรับการประเมิน
3.2.8 ดานการนิเทศการศึกษา
ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ขาดความตอเนื่อง การนิเทศจากหนวยงานตนสังกัดไมตอเนื่อง ไมมีการนิเทศ
อยางจริงจัง ไมไดนิเทศตามแผน ขาดการนําขอมูลมาพัฒนาและผูบริหารไมเขาใจกระบวนการนิเทศตามลําดับ
แนวทางแกปญหา คือ กําหนดปฏิทินการนิเทศใหชัดเจน ติดตามการนิเทศอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ผูบริหารตองมีความรู เขาใจกระบวนการนิเทศ เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนและจัดระบบการ
นิเทศใหมีประสิทธิภาพ

อภิปรายผลการวิจัย
1. สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผลการศึกษาโดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
รายการสงเสริมใหครูติวเขม ฝกใหนักเรียนทําแบบทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กอนสอบจริง และสงเสริมใหครู
ไดวิเคราะหแบบทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อหาแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาไดใหความสําคัญกับงานวิชาการในทุกดาน โดยเฉพาะ
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ซึ่งถือเปนงานหลักของสถานศึกษา มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู สงเสริมใหครู
จัดกิจกรรมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ นําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาแกปญหาการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหครูได
วิเคราะหแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเพื่อหาแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการวัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริง พัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูใหเปนแหลงสืบคนขอมูลสําหรับนักเรียน มีการพัฒนาหลักสูตร
ถานศึกษาใหส อดคลองกับสภาพปจจุบัน มีการนิเทศการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ และเปดโอกาสใหครูไดใชการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2553)
ที่กําหนดไววางานวิชาการถือเปนงานที่มีความสําคัญที่สุด เปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาและยังสอดคลองกับ
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ภาวิด า ธาราศรีสุ ท ธิ (2557) ที่ก ล าวไวว า ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยนของนั กเรี ยน ถื อ เปน ความสํา เร็จ ของการจั ด
กระบวนการเรียนรูและเปนตัวชี้วัดถึงความสําเร็จของการบริหารจัดการดานวิชาการของสถานศึกษา โดยเฉพาะผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งเปนการทดสอบจากสถาบันที่ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใน
ระดับชาติของไทย
2. แนวทางการบริหารงานวิ ชาการโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพื้น ที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย 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 ครูขาดการวิเคราะหสภาพปญหาในการวัดผลในปที่ผานมา ไมออกขอสอบตามตัวชี้วัด และไม
เขาใจการวัดผลประเมินผลขาดเครื่องมือที่ไดมาตรฐาน ในดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูไมไดทําการวิจัย
เพื่อการพัฒนา ไมเขาใจกระบวนการวิจัยที่ชัดเจน และไมยอมศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับสุริยันต
อินทเจริญศานต (2552) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา แนวทางในการพัฒนางานวิชาการที่เสนอแนะมากที่สุด คือ พัฒนาครูใหมีความสามารถใน
การวิเคราะหหลักสูตรเพื่อจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพและถูกตอง และรองลงมา คือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อใหครูผูสอนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ครู
ไมใหความสําคัญและไมใชสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน ขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพคุณภาพและทันสมัย
ขาดการประเมินการใชแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ ขาดแหลงเรียนรู ครูไมมีวุฒิตรงกับงานหองสมุด
งบประมาณมีจํากัด ขาดเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพที่ทันสมัย จัดหาวัสดุอุปกรณดานเทคโนโลยี ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบประจํา
การนิเทศไมตอเนื่อง การนิเทศไมเปนไปตามแผนปฏิบัติที่กําหนดไว ไมมีขอมูลปอนกลับ และเครื่องมือไมเหมาะสม
ผูรับผิดชอบไมชัดเจนและขาดความตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับดารณี ทองบอ (2550) ไดศึกษา เรื่อง การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึ กษา สัง กั ด สํา นักงานเขตพื้น ที่ทางการศึก ษาลํา ปาง เขต 2 พบว า สภาพปญหาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา คือ การนิเทศกํากับติดตามงานไมสม่ําเสมอขาดความตอเนื่องและ
การวางแผนดานการปฏิบัติงานดานวิชาการไมครอบคลุม
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอแนะเปนแยกเปนดาน ดังนี้
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.1 ควรมีการประเมินหลักสูตรทุกสิ้นปการศึกษา
1.2 นําผลการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุงใหเหมาะสม ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของชุมชน
1938

1.3 พัฒนาครูผูสอนและเปดโอกาสใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร
2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
2.1 ควรใหครูมีการวิเคราะหหลักสูตรกอนวางแผนการจัดการเรียนรู
2.2 ครูควรพัฒนาการใชสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.3 จัดหาสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพใหเพียงพอกับความตองการ
2.4 ลดภาระงานของครูใหเนนที่การจัดการรู
3. ดานการวัดผลและประเมินผล
3.1 พัฒนาครูใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรและใหสามารถนําไปใชใน
หองเรียนได
3.2 ควรจัดทําคลังขอสอบที่ไดมาตรฐานใหเพียงพอ
4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.1 พัฒนาครูใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
4.2 สรางเกณฑประเมินครูดานการวิจัย
4.3 ไมควรนําระเบียบการวิจัยที่ยุงยากมาใชกับการวิจัยในชั้นเรียน
4.4 สรางทีมงานวิจัยเพื่อเปนเครือขายการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนระดับกลุมโรงเรียน หรือระเขตพื้นที่
การศึกษา
5. ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
5.1 จัดหาสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยใหเพียงพอกับความตองการ
5.2 พัฒนาครูเกี่ยวกับการสรางสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใชประกอบการจัดการเรียนรู
5.3 สรางเครือขายเพื่อใชทรัพยากรรวมกัน
6. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู
6.1 วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับแหลงเรียนรูและจัดทําบัญชีแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา
6.2 จัดใหมีการประเมินการใชแหลงเรียนรูเพื่อประโยชนในการใชครั้งตอไป
6.3 ประสานงานกับองคกรอื่นในการพัฒนาแหลงเรียนรู
6.4 ใชสถานการณจริงในชุมชนเปนแหลงเรียนรู
7. ดานการพัฒนาหองสมุด
7.1 จัดหาหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพที่มีคุณภาพและทันสมัยใหเพียงพอ
7.2 จัดบรรยากาศหองสมุดใหแปลกใหมและใหเอื้อตอการเขาใช
7.3 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในงานหองสมุด
7.4 ฝกนักเรียนเปนผูดําเนินงาน
8. ดานการนิเทศการศึกษา
8.1 ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการนิเทศ และมีการนิเทศอยางจริงจัง
8.2 ควรเนนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
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8.3 นําผลการนิเทศมาใช
8.4 นําขอมูลมาปรับใชตามความตองการของครู
8.5 แตงตั้งใหมีบุคลากรในสังกัดเขามารับผิดชอบ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาปจจัยการบริหารงานวิชาการ เพื่อเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดีได ดวยความอนุเคราะหใหคําแนะนําและปรึกษาเปน
อยางดีจ าก ดร.บรรจง ไชยรินคํ า อาจารยที่ปรึ กษาการศึกษาคน ควาดวยตนเอง ซึ่ง ใหค วามกรุณ าตรวจสอบแกไ ข
ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปรับปรุงผลงานการวิจัยเปนอยางดียิ่งมาโดยตลอด ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
มา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล ที่ไดอนุเคราะหใหคําแนะนําในการสอบโครงราง
การศึกษาคนควาดวยตนเองนี้เปนอยางดี
ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่กรุณาตรวจแกไขเครื่องมือการวิจัยใหมีความสมบูรณตลอดจนขอขอบคุณ
ผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูสอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ที่ไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บขอมูลเปนอยางดี
ความสําเร็จในการทําการศึกษาอิสระในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไมได ถาขาดขวัญกําลังใจ และความชวยเหลือจาก
ครอบครัวของของผูวิจัย คุณคาและประโยชนของงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาพระคุณบิดา มารดา คณาจารย
ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน
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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 คําจันทร 1* และ อรวัช อุนกอง²
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บทคัดยอ
จุดมุงหมายในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาการบริหารจัดการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหาร
องคการสวนตําบล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล นักวิชาการ ผูชวยนักวิชาการ ครู ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบลแมจัน องคการบริหารสวนตําบลจอมสวรรค
องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา องคการบริหารสวนตําบลสันทราย และองคการบริหารสวนตําบลปาตึง รวมประชากร
ทั้งสิ้น 179 คน เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีทั้งหมด 2 ตอน สถิติที่ใช คือ เฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการศึกษา การบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมจัน จังหวัด
เชียงราย ทั้ง 6 ดาน ในภาพรวม ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่น (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 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545-2559 โดย
รัฐบาลและผูเกี่ยวของทุกฝายชวยกันผลักดันระดมความคิดเห็นในการบริหารจัดการสนับสนุนใหมีกิจกรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชนเพื่อใหมีโอกาสไดแสดงความสามารถ ดานตาง ๆ ในการดําเนินการจัดตั้งหรือปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กให
เปนไปตามความตองการของชุมชนและผูเกี่ยวของ องคการบริหารสวนตําบล อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ไดรับการถาย
โอนภารกิจงานศูนยเด็กเล็ก จาก จากกรมพัฒนาชุมชน ตั้งแตป 2546 จํานวน 4 ศูนย ซึ่งการดําเนินงานที่ผานมาพบวายัง
มีปญหาในการบริหารจัดการศูนย หลายดาน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะทราบปญหาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กแมจัน ทั้ง 6 ดานตามมาตรการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อที่ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ทั้ง 5 ศูนย จะไดนําไปใชเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการ ปรับปรุงแกไข และพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีศักยภาพตามมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอแมจัน จังหวัด
เชียงราย
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการนําไปพัฒนาการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
1942

วิธีวิทยาการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงประชากรและกลุมตัวอยาง
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
ศรีค้ํา
แมจัน
สันทราย
ปาตึง
จอมสวรรค
รวม

ผูบริหาร

สมาชิกองคการ
บริหารสวน
ตําบล

นักวิชาการ

ผูชวย
นักวิชาการ

ครู

รวม

4
4
4
4
4
20

20
22
20
40
26
128

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

2
4
2
8
7
23

28
32
28
54
37
179

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอแมจัน จังหวัด
เชียงราย เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก การใช
แบบสอบถาม ประกอบไปดวย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง ประสบการณการทํางานและวุฒิการศึกษา ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอ
แมจัน โดยผูศึกษาไดใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ซึ่งวัดเกี่ยวกับมาตรฐานการดําเนินงาน 6 ดาน
1) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ดานบุคลากร 3) ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
4) ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ดานการมีสวนรวม และสนับสนุนจากทุกภาคสวน 6) ดานสงเสริมเครือขาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนทองถิ่น, 2553)
ลักษณะแบบวัดการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนประโยคคําถามดานตางๆ ตามเนื้อหาแตละประเด็น
โดยแตละขอจะมีคําตอบใหเลือกตอบของระดับการบริหารจัดการตามความเปนจริงในการบริหารจัดการขององคการ
บริหารสวนตําบล 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ควรปรับปรุง
ตอนที่ 3 แบบสอบถามลักษณะปลายเปด เปนขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา และ
ขอเสนอแนะในการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยการเปดโอกาสใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นอิสระที่เปนประโยชน
ตอการศึกษา
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อนํามาสราง
เครื่องมือ
2. สรางเครื่องมือใหครอบคลุมเรื่องที่จะศึกษา โดยศึกษาปรับปรุงเครื่องมือจาก
ชอทิพย ศรีรัตน แลวนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบภาษาและความถูกตองทางวิชาการแลว
ปรับปรุงแกไขเพื่อใหสมบูรณยิ่งขึ้น
3. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองกับกลุมตัวอยาง ที่ไมใชกลุมตัวอยางจริง จํานวน 30 คน
นํามาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficeint) ไดคาความเชื่อมั่น .96
4. นําเครื่องมือที่ผานการทดลองใชแ ลว เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนําและปรับปรุง แกไขจัด ทํา
เครื่องมือฉบับสมบูรณ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ผู วิ จั ย ทํ า หนั ง สื อ ถึ ง คณะบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เพื่ อ ขอความร ว มมื อ ไปยั ง โรงเรี ย น
ประถมศึกษาในอําเภอเวียงเชียงรุง เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล
2. ขอความอนุ เ คราะห จ ากคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามขอบเขตของงานวิ จั ย เพื่ อ ตอบ
แบบสอบถาม
3. เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถาม และรอเก็บแบบสอบถามตามจํานวนที่แจก
4. สังเคราะหความคิดเห็น และแสวงหาแนวทางบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบล ในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ใน 6 ดาน คือ 1) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ดานบุคลากร
3) ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 4) ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ดานการมีสวนรวม
และสนับสนุนจากทุกภาคสวน 6) ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอแม
จัน จังหวัดเชียงราย ดําเนินการดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถาม ซึ่งครบถวนและสมบูรณทุกฉบับ จํานวน
179 ฉบับ
2. นําแบบสอบถามที่มีขอความสมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส
3.วิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง ประสบการณการทํางานและ
วุฒิการศึกษา
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4. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอแมจัน
โดยหาคาเฉลี่ย (𝜇) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เปนรายขอ รายดาน และโดยรวมแลวนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย
5. การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แบง 5 ระดับ ตามวิธีการประเมินคา (Likert’s Scale) โดยมีเกณฑการ
ใหคะแนนในแตละระดับ ดังนี้
มากที่สุด
ให
5
คะแนน
มาก
ให
4
คะแนน
ปานกลาง
ให
3
คะแนน
นอย
ให
2
คะแนน
นอยที่สุด
ให
1
คะแนน
หาคาคะแนนรวมและคาคะแนนรวมเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ซึ่งการแปลความหมายระดับการบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของขอมูลใชหลักเกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง การบริหารจัดการระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง การบริหารจัดการระดับมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง การบริหารจัดการระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง การบริหารจัดการระดับนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง การบริหารจัดการระดับนอยที่สุด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติดังตอไปนี้
1. การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficeint)
2. หาคาสถานภาพสวนบุคคล ใชความถี่ และรอยละ
3. หาคาเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใชคาเฉลี่ย (𝜇) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
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ผลการศึกษา
ตางรางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม
ระดับสภาพ
รายการ
ระดับ
ลําดับ
𝝁
𝝈
.623
มาก
5
1. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก 3.72
เล็ก
3.73
.596
มาก
3
2. ดานบุคลากร
3.73
.631
มาก
3
3. ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
.614
มาก
1
4. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 3.86
.615
มาก
5
5. ด า นการมี ส ว นร ว มและการสนั บ สนุ น 3.72
จากทุกภาค
3.81
.618
มาก
2
6. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
3.76
.553
มาก
รวม
จากตารางที่ 2 พบวาสภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 เมื่อพิจารณาเรียงตามคาเฉลี่ย ดานวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 รองลงมา คือ ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.80 และดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการมีสวนรวมและการ
สนับสนุนจากทุกภาค มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย ปรากฏผลตามรายละเอียดดังนี้
1. ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถามพบว า ผลการวิ เ คราะห ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ป น ผู ต อบ
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
1946

ที่สุด รองลงมา คือ ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดาน
การมี ส ว นร ว มและการสนั บ สนุ น จากทุ ก ภาค และด า นการบริ ห ารจั ด การศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี ค า เฉลี่ ย น อ ยที่ สุ ด
สอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจัดทําขึ้นเพื่อใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็กแตละแหง สามารถดําเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กได อยางมีคุณภาพ และเหมาะสม ซึ่งจะเปนแนวทางใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติ ในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหงถือปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน ซึ่งพิจารณาเปนรายดานไดดังนี้
2.1 ดานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเรียงตามคาเฉลี่ย พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีก ารกํ า หนดระยะเวลาการเรี ยนรู การเป ด -ปด ภาคเรีย น โดยจัด ทํ าประกาศแจ ง ให ผู เ กี่ ย วข อ ง ทราบอยา งชัด เจน
รองลงมา คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณการเรียนและอื่นๆที่เกี่ยวของ มีคุณภาพเกิดประโยชนสูงสุด
ปลอดภั ย และเหมาะสมกั บ วั ย เด็ ก ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี ก ารกํ า หนดโครงการหรื อ กิ จ กรรมส ง เสริ ม คุ ณ ภาพผู เ รี ย น
หลากหลาย และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดชั้นเรียนตามเกณฑที่กําหนด (สําหรับเด็กหองละไมเกิน 20 คน) และขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรใหเหมาะสมกับบริบท และสภาพแวดลอม และ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดทําแผนพัฒนาระยะ 3 ป ที่สอดคลองกับนโยบาย และมีการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
2.2 ดานบุคลากร สภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับดีโดย เมื่อพิจารณาเรียงตามคาเฉลี่ย ครูผูดูแลเด็กมีความรูความสามารถมุงมั่นใน
การพัฒนาเด็ก ใหมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการทุกดานตามวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีผูประกอบอาหาร ที่ประกอบอาหารไดถูกสุขลักษณะและโภชนาการ สงเสริมใหเด็กเกิดพัฒนาการที่ดี ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีเจาหนาที่ดูแล และทําความสะอาดศูนยฯ อยางสม่ําเสมอ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ หัวหนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมีการจัดทําใบพรรณางานของบุคลากรในศูนย
2.3 ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม สภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเรียงตามคาเฉลี่ย พื้นที่ในอาคารมีความ
เหมาะสม มีความสะอาด ปลอดภัยและมีบริเวณเพียงพอกับการปฏิบัติกิจกรรมของเด็กรวมถึง ความเหมาะสมดาน
แสงสวาง และการถายเทอากาศ รองลงมา คือ ดานมาตรการรับสถานการณฉุกเฉินมีการเตรียมความพรอม เชน ไฟไหม
น้ําทวม การปองกันดานมาตรการความปลอดภัย เชน มีรั้ว อยูหางจากถนนใหญ ฯลฯ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
มีการจัดหองพยาบาลหรือที่พักสําหรับเด็กปวย
2.4 ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร สภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเรียงตามคาเฉลี่ย เด็กเล็กไดรับสารอาหาร
ที่มีประโยชนตอรางกายและถูกตองตามหลักโภชนาการ เชน อาหารกลางวัน อาหารเสริม อาหารวาง รองลงมา คือ การ
จัดกิจกรรมประจําวันมีความเหมาะสมและนาสนใจสําหรับเด็ก เชนการเลานิทาน วาดภาพ ระบายสี รองเพลง ฯลฯ เด็กมี
ลักษณะพฤติกรรมที่สามารถแสดงออกตามขั้นพัฒนาการดานสังคมไดอยางเหมาะสม และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
การจัดการศึกษาเปนไปตามคุณลักษณะตามวัย เชน พัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
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2.5 ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน สภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเรียงตามคาเฉลี่ย ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสรางความพึงพอใจใหกับผูปกครองและชุมชน เกี่ยวกับการจัดการดานความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย
รองลงมา คือ มีการติดตามและประเมินผลการเขามามีสวนรวมจากทุกภาคสวน มีการประชุมชี้แจงใหชุมชนทราบถึง
ประโยชน และความจําเปนของการดําเนินงาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงวิทยากรในการใหความรู และใหบริการ
ชุมชน ดานสถานที่ วัสดุครุภัณฑตาง ๆ เพื่อประโยชนของชุมชน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีการประชาสัมพันธ
กิจกรรมตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางสม่ําเสมอ
2.6 ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับดีโดย เมื่อพิจารณาเรียงตามคาเฉลี่ย ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะปฏิบัติงานเครือขาย เพื่อประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาเด็ก รองลงมา คือ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย และศูนยพัฒนาเด็กเล็กสงเสริมการเขารวม
เครื อ ข า ยความร วมมื อ ในการพั ฒ นาศูน ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ให มี ศั ก ยภาพ และขอ ที่ มี ค า เฉลี่ ย น อ ยที่สุ ด คื อ งานพั ฒ นา
เครือขายชวยเสริมสรางความเข็มแข็งในการปฏิบัติงานใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อภิปรายผลการวิจัย
การบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 6 ดาน คือ
1) ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2) ดานบุคลากร 3) ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
4) ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ดานการมีสวนรวม และสนับสนุนจากทุกภาคสวน 6) ดานสงเสริมเครือขาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย พบวา ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ดานสงเสริม
เครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน
จากทุกภาค และดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
1. ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบวา สภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยู
ในระดับดี เมื่อพิจารณาเรียงตามคาเฉลี่ย เด็กเล็กไดรับสารอาหารที่มีประโยชนตอรางกายและถูกตองตามหลักโภชนาการ
เชน อาหารกลางวัน อาหารเสริม อาหารวาง รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมประจําวันมีความเหมาะสมและนาสนใจ
สําหรับเด็ก เชนการเลานิทาน วาดภาพ ระบายสี รองเพลง ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องจาก สอดคลองกับ ภาณุพงษ ผดุงวงษ (2552)
ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ตามความ
คิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ พบวา การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการบริหารงานวิชาการอยูในระดับดี
2. ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย พบวา สภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โดยรวมอยูในระดับดีโดย เมื่อพิจารณาเรียงตามคาเฉลี่ย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะปฏิบัติงาน
เครือขาย เพื่อประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาเด็ก รองลงมา คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดาน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เนื่องจาก เครือขายของกลุมโรงเรียนมีความเขมแข็งทั้งทางดานวิชาการ และการสราง
ความสัมพันธ มีการประชุมติดตามทุกเดือน เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกเด็ก ซึ่งเปนไปตาม มาตรฐานที่ 6 ของมาตรฐาน
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ระบุวา เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ
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และสงเสริมพัฒนาการเรียนรูแกเด็กปฐมวัยอยางครอบคลุม กวางขวาง เปนพื้นฐานของการศึกษา เพื่อพัฒนาคนอยางมี
คุณภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก ผูบริหารและ ผูเกี่ยวของขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงตองสงเสริมการสรางเครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทั้งในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค
3. ดานบุคลากร พบวา สภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยูในระดับดีโดยเมื่อพิจารณา
เรียงตามคาเฉลี่ย ครูผูดูแลเด็กมีความรูความสามารถมุงมั่นในการพัฒนาเด็ก ใหมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการทุก
ด า นตามวั ย ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รองลงมา คื อ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี ผู ป ระกอบอาหาร ที่ ป ระกอบอาหารได ถู ก
สุขลักษณะและโภชนาการ แมวาบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะมีผูที่จบการศึกษาดานปฐมวัย ไมตรงตามที่ควรจะเปน
แตทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็มีการสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาความสามารถของตนเองอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการสงเขา
รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการศึกษาดูง านจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ประสบความสําเร็จในดานตางๆ นอกจาก
ครู แลว การประกอบอาหารสําหรับเด็ก นับวาเปนสิ่งสําคัญเชนกัน จึงมีการควบคุมมาตรฐานการประกอบอาหารสําหรับ
เด็กไวดวยเพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารอยางครบถวน และถูกตองตามหลักโภชนาการสอดคลองกับ ภาณุพงษ ผดุงวงษ
(2552) ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา
ตามความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ พบวา การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานการบริหารงานบุคคล อยูใน
ระดับดี
4. ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม พบวา สภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยูใน
ระดับดี เมื่อพิจารณาเรียงตามคาเฉลี่ย พื้นที่ในอาคารมีความเหมาะสม มีความสะอาด ปลอดภัยและมีบริเวณเพียงพอกับ
การปฏิบัติกิจกรรมของเด็กรวมถึงความเหมาะสมดานแสงสวาง และการถายเทอากาศ รองลงมา คือ ดานมาตรการรับ
สถานการณฉุกเฉินมีการเตรียมความพรอม เชน ไฟไหม น้ําทวม ทั้งนี้เนื่องจาก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสถานที่เตรียม
ความพรอมแกเด็กเล็กกอนการเขาสูการเรียนการสอนในระบบ กอปรกับฝายบริหารขององคการปกครองสวนทองถิ่นเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาเด็กเล็ก จึงมีนโยบายใหสราง และจัดอาคารสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเอื้อตอการ
เรียนรูของเด็กเล็ก พรอมทั้งตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กดวย เปนไปตาม หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546
การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก ที่กลาวถึง การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูจะตองอยูใน
สภาพที่สนองความตองการ ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกหองเรียน ผูสอนจะตองจัดสภาพแวดลอมใหเด็กได
อยูในที่ที่สะอาด ปลอดภัย อากาศสดชื่น ผอนคลาย ไมเครียด มีโอกาสออกกําลังกายและพักผอน มีสื่อวัสดุอุปกรณ มี
ของเลนที่ห ลากหลาย เหมาะสมกับวัย ใหเ ด็กมีโอกาสไดเ ลื อกเลน เรียนรูเ กี่ยวกับตนเองและโลกที่เ ด็กอยู รวมทั้ ง
พัฒนาการอยูรวมกับคนอื่นในสังคม ดังนั้น สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนจึ ง เป น เสมื อ นหนึ่งสังคมที่มี
คุ ณ ค า สํ า หรั บ เด็ ก แต ล ะคนจะเรี ย นรู แ ละสะท อ นให เ ห็ น ว า บุ ค คลในสั ง คมเห็ น ความสํ า คั ญ ของการอบรมเลี้ ย งดู
และใหการศึกษากับเด็กปฐมวัย และสอดคลองกับธวัช โพธิ์ทองคํา (2553:) ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค พบวา การบริหารจัดการดานตางๆ ในการ
พัฒนาศูนยเด็กเล็กในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค มีอาคารเรียนที่เหมาะสมนาอยู สะอาด ปลอดภัย และมีการ
กําหนดแผนการเรียนการสอน อยางตอเนื่องตามมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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5. ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากทุกภาค พบวา สภาพการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเรียงตามคาเฉลี่ย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสรางความพึงพอใจใหกับผูปกครองและชุมชน
เกี่ยวกับการจัดการดานความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย รองลงมา คือ มีการติดตามและประเมินผลการเขามามี
สว นรว มจากทุกภาคสวน ทั้ง นี้อาจเปนเพราะครูข องศูนยพัฒ นาเด็กเล็กสว นใหญเปนคนในพื้นที่ และทําการสื่อสาร
ประชาสัมพันธงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของไดรับรูอยูเสมอ จึงทําใหไดรับความสนใจ และ
ความร ว มมื อจากทุ ก ภาคสว นด ว ยดี ซึ่ ง เป น ไปตามแนวนโยบายในการจั ด การศึ ก ษาในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ.2545-2549 ขอ 6 ที่ระบุวา การระดมทรัพยากรและความรวมมือจากทุกฝาย สรางความตระหนักในความเปนสวนหนึ่งของ
สังคม ใหแกกลไกทางสังคมทุกสวน ทั้งกลุมประชาชน ภาครัฐ และเอกชนเพื่อใหมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนาทองถิ่นทุก
รูปแบบ ทั้ง การสนับสนุนกําลัง กาย กําลัง ใจ กําลัง ทรัพ ย ตลอดจนความคิด เห็นหรือการติด ตาม ตรวจสอบ เพื่ อให
กิจกรรมตาง ๆ บังเกิดผลเปนรูปธรรม
6. ดานการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก พบวา ดานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สภาพการบริหาร
จัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเรียงตามคาเฉลี่ย พบวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการ
กําหนดระยะเวลาการเรียนรู การเปด-ปดภาคเรียน โดยจัดทําประกาศแจงใหผูเกี่ยวของ ทราบอยางชัดเจน รองลงมา คือ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณการเรียนและอื่นๆที่เกี่ยวของ มีคุณภาพเกิดประโยชนสูงสุด ปลอดภัยและ
เหมาะสมกับวัยเด็ก ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารจัดการ เปนจุดสําคัญมากที่สุดในทุกสวนหากมีการบริหารหารจัดการที่ดี
ก็คาดวาดานอื่นๆ ก็จะดีตามไปดวย จึงทําใหฝายบริหารการศึกษาขององคการบริหารสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับ
ดานการบริหารจัดการมากที่สุด ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานที่ 1 เพื่อใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใหมีมาตรฐานและมีคุณภาพเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ขอเสนอแนะสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
1.1 ดานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรเนนการจัดทําแผนยุทธศาสตรใหเหมาะสมกับ
บริบท และสภาพแวดลอม อาจโดยการเชิญผูนํา หรือตัวแทนจากชุมชนเขารวมใหขอเสนอแนะดวย
1.2 ดานบุคลากร หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีการจัดทําใบพรรณางานของบุคลากรในศูนย เพื่อใหไดงาน
ตรงตามจุดประสงคที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตั้งไว
1.3 ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ควรมีการจัดหองพยาบาลหรือที่พักสําหรับเด็กปวยระหวางวัน เพื่อเปน
การแยกเด็กปวยออกจากเพื่อน เพื่อใหดูแลไดอยางใกลชิดและเพื่อไมเปนการแพรเชื้อแกเด็กอื่น
1.4 ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ควรเนนการจัดการศึกษาเปนไปตามคุณลักษณะตามวัย เชน
พัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา อาจทําไดโดยการแยกหองเด็กตามพัฒนาการของเด็ก
1.5 ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากทุกภาคสวน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของ สามารถเขามาชวยพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กได
1.6 ดานสงเสริมเครือขายพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรสงเสริมใหบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเห็นความสําคัญของ
งานพัฒนาเครือขายมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเครือขายชวยเสริมสรางความเข็มแข็งในการปฏิบัติงานใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เฉพาะเจาะจงในแตละดานของมาตรฐานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เชน ดานบริหารจัดการ ดานการมีสวนรวมสนับสนุนจากทุกภาคสวน หรือดานสงเสริมเครือขายพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เปนตน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.อนวัช อุนกอง ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการทุกทาน ที่ไดใหคําแนะนํา ปรึกษาพรอมทั้งตรวจแกไขขอบกพรองตางๆดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง
จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได รวมทั้งคณาจารยที่ไดกรุณาสงเสริม สนับสนุนใหความรูแกผูศึกษาและ
เปนกําลังใจใหจนสําเร็จการศึกษา ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย ผูเชี่ยวชาญดังมีรายนามในภาคผนวกที่ไดกรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม แกไขและให
ขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งผูบริหารองคการสวนตําบล นักวิชาการ ผูชวยนักวิชาการ ครูผูดูแลเด็ก
ผูดูแลเด็ก ในเขตองคการบริหารสวนตําบล อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก
และใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาคนควาขออุทิศแดผูมีพระคุณทุก ๆ ทาน
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาใน
อําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 และปญหาขอเสนอแนะการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 ใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการพัฒนาครู และดานการ
เรียนการสอน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูในสถานศึกษาอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ปการศึกษา 2557 จํานวน 148 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษา การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอ
ไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายดานพบวาเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการดานการพัฒนาครู มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการ
บริหารจัดการในโรงเรียน และดานโครงสรางพื้นฐาน ตามลําดับ สวนดานการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สวนปญหา
พบวา ในสถานศึ กษามี ทุ นทรัพ ยไ มเ พีย งพอในการจั ด การงบประมาณในการจัด ซื้อ สื่อ เทคโนโลยีไ มเ พีย งพอ ระบบ
อินเตอรเน็ตไมมีประสิทธิภาพความเร็วของอินเตอรเน็ตชา คอมพิวเตอรไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน ขาดการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการใชและซอมบํารุงเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาของครู และขาดหลักสูตรการเรียนการสอน
เทคโนโลยี และสื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอ โดยมีขอเสนอแนะ คือ ตองจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น ควรพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายอินเตอรเน็ตใหดีและมีคุณภาพเพื่อจะได
นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรตองมีความสามารถ มีการอบรมบุคลากรใหมีความ
สามรถในการใช ดูแล รักษา ซอมบํารุงอุปกรณ และสงเสริมใหครูและนักเรียนไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศใน
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ดานการเรียนการสอน มีการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
คําสําคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ

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 ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณการ
ตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรู
ความเข า ใจและประสบการณ เ รื่ อ งการจั ด การ การบํ า รุ ง รั ก ษาและการใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน ตามมาตรา 63 รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จําเปนตอ
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การสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใชประโยชนสําหรับการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเปนประกอบ
กับมาตรา 64 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตําราหนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ
อื่น วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการ
ผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปน
ธรรมและมาตรา 65 ให มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง ด า นผู ผ ลิ ต และผู ใ ช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา เพื่ อ ให มี
ความรู ความสามารถ และทัก ษะในการผลิ ต รวมทั้ง การใช เ ทคโนโลยี ที่เ หมาะสมมี คุณ ภาพ และประสิท ธิภ าพและ
มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อให
มีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางเนื่องตลอดชีวิตและ
มาตรา 67 รั ฐ ต อ งส ง เสริ ม ให มี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นา การผลิ ต และการพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา รวมทั้ ง การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการ
เรียนรูของคนไทย
จากการปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) มีเปาหมายหลัก 3 ประการ คือ เรื่องคุณภาพการศึกษา
โอกาสทางการศึกษาและการมีสวนรวม โดยใหความสําคัญกับคุณภาพครู เพราะครูเปนปจจัยสําคัญไปสูคุณภาพของ
ผูเรียน คุณภาพของครูจะสงผลใหผูเรียนมีความรูเกง มีคุณธรรม มีรากเหงาของความเปนไทย ขณะเดียวกันจะใหทุกคน
เขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เปดโอกาสใหทุกฝายเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาและผลักดันการศึกษา การเรียนรูไปจนตลอด
ชีวิต สงผลถึงความสามารถในการแขงขันของประชาชนในประเทศใหเพิ่มขึ้นดวย โดยมีกรอบแนวทางการปฏิรูปใน 4 ดาน คือ
การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม การพัฒนาครูยุคใหม การพัฒนาสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และการพัฒนาการ
บริหารจัดการใหม
ในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว สรางความเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
และสังคมดานโอกาสและภัยคุกคาม จึงตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต โดยตองมี
การบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสรางองคความรู รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคม เชน สรางความเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ มีการบริหารจัดการลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร และการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรมกับชุมชน ใชโอกาสและเลี่ยงภาวะคุกคามจากกระแส
โลกาภิวัตน ที่เนนการพัฒนาบนฐานความรูและสรางนวัตกรรม และการคาเสรี รวมทั้งการที่สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
และองคความรูอยางกวางขวางดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะชวยเสริมสรางโอกาสทางการศึกษา ซึ่งปจจุบันคุณภาพ
การศึกษา ยังกาวไมทันตอการเปลี่ยนแปลง และยังไมพรอมที่จะเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรูไดอยางมีคุณภาพ
การเคลื่อนไหวเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปรากฏชัดเจนมากขึ้นในประเทศตาง ๆ หลายประเทศ
รัฐบาลไดทุมงบประมาณจํานวนมหาศาลเพื่อสงเสริมการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศไทยก็ไดใหความสนใจ
และใหความสําคัญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานองคการตาง ๆ ไดนําเสนอความสําคัญเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
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การปฏิรูปการศึกษา จนนําไปสูการบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 9 วาดวย เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะมาตรา 63-69 เพื่อใหมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงสูการปฏิบัติโดยทั่วถึงทุกคนและทุกครัวเรือนเพื่อใหบังเกิดผลอยางจริงจัง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และดวยมาตรการดังกลาว รัฐบาลไดทุมงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนคอมพิวเตอรในโรงเรียน เพื่อนําไปสู
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาทั่วประเทศ
นอกจากนี้ วิจิตร ศรีสอาน (2551) กลาววาการจะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน
มีบรรลุสูการปฏิรูปการ เรียนรูไดนั้น จําเปนตองมีการปฏิรูปคนเสียกอน แนวคิดในการปฏิรูปครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งไดกําหนดไวชัดเจน ในหมวด 1 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เรงจะยกฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนวิชาชีพชั้นสูง ใหมีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหเขาสูมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง และการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนวิชาชีพที่ผูเขามา
สูอาชีพสามารถจะยึดเปนอาชีพที่มีความกาวหนา มีความมั่นคง มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมไมดอยไปกวาวิชาชีพอื่นๆ
เปนการเรงที่จะพัฒนาวิชาชีพครูแบบครบวงจร นั่นคือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเปนเครื่องมือใหม ที่
รูจักใชเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนรูไดเปนอยางดี ครูยุคใหมตองรูจักใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือของการ
เรียนการสอน จะมาพูด และเขียนกระดานดํา แบบเดิมไมไดแลว เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจะนํามาใชประโยชน
ถึงขนาดแทนครูทั้งหมดได
สําหรับการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน เพื่อใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช พบวาผูบริหารโรงเรียนเปน
บุคคลหนึ่งที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการวางแผนโรงเรียนและการวางแผนชวยใหผูบริหารปรับตัวไดทันตอการ
เปลี่ยนแปลง โดย เดวีส (อุทัย บุญประเสริฐ, 2545, หนา 13) ไดกลาววา การวางแผนนั้นตองอยูบนพื้นฐานการวางแผน
เพื่ออนาคต มิใช ณ เวลาปจจุบัน โรงเรียนหรือสถานศึกษาตางๆ จึงจําเปนตองเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นดวย
ซึ่งเดิมโรงเรียนนั้นเปนสถานที่ปลายทางของการรับนโยบายตางๆ เปนผูปฏิบัติ เปนผูดําเนินการตามที่ไดมีการวางแผนมา
จากฝายบริหารของประเทศ แตจากการศึกษาพบวาการยอมรับของโรงเรียนตอเทคโนโลยีสารสนเทศไมประสบผลสําเร็จ
มากนัก ครูในโรงเรียนไมไดเรงในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากนัก ขอสังเกตเห็นวาอาจมาจาก
ระบบบริหารอํานาจแบบบนสูลาง (Top-Down) ซึ่งขาดการพิจารณาใสใจในบริบทและสภาพความเปนจริงทางดานการ
บริหารงานและวัฒนธรรมของโรงเรียน ดังนั้น หากวาทางโรงเรียนไดมีการปรับการบริหารโรงเรียนเปนแบบการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนจําเปนตองเขาใจและใสใจในการวางแผนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียนใหมากขึ้น
สรุ ปไดว า ขอมู ล ที่ผูวิจั ยไดศึก ษามาข างตน ทั้ ง หมดทั้ ง จากสํา นักงานคณะกรรมการการศึก ษาแหง ชาติจาก
นักวิชาการในประเทศและตางประเทศ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกับบริบทของการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงเรียนพบวา ไมเปนสิ่งที่งายที่จะทําใหสําเร็จไดอยางรวดเร็ว และคุมคาตอการลงทุน แตเปนสิ่งที่
จําเปนตองพัฒนาและปรับตัวใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในสถานศึกษา ซึ่งผูวิจัยเปนคนหนึ่งในสถานศึกษากลุม
ดังกลาวนี้ จึงเปนสิ่งที่ผูวิจัยสนใจอยางยิ่งที่จะศึกษาถึงสภาพการบริหารจัดการ โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาวิชาชีพครู
และการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ สังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ทั้งนี้เพื่อไดขอมูลสําหรับวางแผนการพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเหมาะสมกับสถานศึกษา

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการบริหารจัดการเทคโนโลยีส ารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอ
ไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
จากการศึกษาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ ศธ. (พ.ศ. 2557 – 2559)
ซึ่งได กําหนดยุทธศาสตรเพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
อยางเปนรูปธรรมภายใตเงื่อนไขที่เปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามของ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2557 – 2559 ไว 4 ยุทธศาสตร
จากยุทธศาสตรทั้ง 4 ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ ศธ. (พ.ศ. 2557 –
2559) จึงเกิดเปนกรอบแนวคิดดังตอไปนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ดาน
ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน
- ดานโครงสรางพื้นฐาน
- ดานการพัฒนาครู
- ดานการเรียนการสอน

ความคิดเห็นของครู

วิธีวิทยาการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชย
ปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ตามนี้. ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครูในสถานศึกษาอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ปการศึกษา 2557 จํานวน 233 คน จาก 20 โรงเรียน
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กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก ครู ใ นสถานศึ ก ษาอํ า เภอไชยปราการ สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ปการศึกษา 2557 ไดมาโดยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling)
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขาดกลุมตัวอยางของเครจซี และมอรแกน (Krejcie and Morgan)
(Krejcie, R.V.,and Morgan D.W., 1970) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 148 คน ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเพื่อศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 3 แบงออกเปน 3 ตอน
คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามลักษณะ คําถาม ที่ใชเปนแบบ
เลือกตอบ (Check list) ซึ่งประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา อายุราชการ ตําแหนง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 ใน 4 ดาน ไดแก การบริหารจัดการในโรงเรียน โครงสรางพื้นฐาน
การพัฒนาวิชาชีพครู และดานการเรียนการสอน โดยผูวิจัยสรางแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
ในอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 ลักษณะแบบสอบถามปลายเปด
การสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับตามแนวคิดของ Likert อางใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ, 2531, หนา 43-98 เพื่อสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3
โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนํามาสังเคราะหความรู และนํามากําหนดรูปแบบและขอคําถามในแบบสอบถาม
2. นําขอมูลและแนวคิดตางๆ มากําหนดเปนนิยามศัพทเพื่อสรางแบบสอบถามและ วิเคราะหเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยโดยอาศัยเครื่องมือของ สุนีรัตน ฤกษสุจริต (2552, หนา 102-107) ประกอบดวยคําถามสถานภาพทั่วไป จํานวน 5
ขอ ดานเพศ,อายุ,ระดับการศึกษา,ตําแหนงและประสบการณทํางาน รวมถึงรายการสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 3
3. การสรางแบบสอบถามฉบับราง
ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามฉบับราง โดยกําหนดรูปแบบของแบบสอบถามดังนี้
3.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 ผู วิ จั ย สร า งแบบสอบถามโดยกํ า หนดเป น คํ า ถามแบบมาตรนามบั ญ ญั ติ
ประกอบดวย คําถามสถานภาพทั่วไปสวนบุคคล จํานวน 5 ขอ ดังนี้
- เพศ จํานวน 2 ตัวเลือก - อายุ จํานวน 4 ตัวเลือก - ระดับการศึกษา จํานวน 2 ตัวเลือก
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- ตําแหนง จํานวน 2 ตัวเลือก - ประสบการณทํางาน จํานวน 4 ตัวเลือก
3.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดยกําหนดหัวขอในการสอบถาม เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยมี
ลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวยคําถามจํานวน 4 ดาน รวม 47 ขอ จําแนก
คําถามในแตละดานของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม เขต 3 ดังนี้
- ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน จํานวน 14 ขอ - ดานโครงสรางพื้นฐาน
จํานวน 10 ขอ
- ดานการพัฒนาครู
จํานวน 11 ขอ - ดานการเรียนการสอน
จํานวน 12 ขอ
3.3 แบบสอบถามตอนที่ 3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามโดยกําหนดหัวขอในการสอบถาม เกี่ยวปญหาและ
ขอเสนอแนะ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 3 โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด จํานวน 2 ขอ ดังนี้
- ปญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา จํานวน 1 ขอ
- ขอเสนอแนะการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 1 ขอ
ตรวจสอบคุณภาพเชิงเนื้อหาตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ (IOC)
1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อพิจารณาแกไขขอบกพรอง ใหมีความถูกตอง
ครอบคลุมตามขอบเขตและนิยามศัพทที่ศึกษา พรอมทั้งตรวจสํานวนภาษาที่ใชในแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อใหขอเสนอแนะและนํามาปรับปรุงแกไข ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชเกณฑการตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญที่
ตอบวาเหมาะสมในดานความสมบูรณและ ความครอบคลุมของเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item
Objective Congruence: IOC) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
1. ดร.ธิดาวัลย อุนกอง ดํารงตําแหนง รองคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
2. นายเทวินส สรอยเพชร
ดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหมเขต 3 ระดับ ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
3. นายสมพงษ อยูพุม ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน ระดับ ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานผาแดง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
ในการทดสอบเครื่องมือ การหาคาสัมประสิทธิ์ของความสอดคลอง (Index of Concordance IOC) โดยมีคาเทากับ
0.67-1.00
ปรับปรุงแกไขถอยคําในรายการสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
จากการตรวจสอบความสอดคลอง (IOC) เชิงโครงสราง เนื้อหา ขอคําถามของแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญไดให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา
ควรตรวจสอบการพิมพขอความใหมีความถูกตองยิ่งขึ้น
ควรมีการจัดเรียงขอคําถามในแตละดานใหเหมาะสม
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จากขอเสนอแนะดังกลาว ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบการพิมพขอความใหถูกตองมากยิ่งขึ้น พรอมทั้ง ทําการ
จัดเรียงขอคําถามในแตละดานใหเปนไปตามขอบงชี้ของผูเชี่ยวชาญ
นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น
ผูวิจัยไดทําการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ โดยนําแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3
นําไปทดสอบกับ กลุมตัวอยางใกลเคียง กับครูในสถานศึกษา อําเภอฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 จํานวน 30 คน เพื่อทําการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยวิธีของ Cronbach’s Alpha เพื่อทําการหา
คาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Confficient) โดยคาระดับความเชื่อมั่นเทากับ 0.97
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือไปยังผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 3 ใหครูที่เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
2. การเก็บรวมรวมขอมูลที่เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปพบผูบริหารสถานศึกษาตามรายชื่อของ
กลุมตัวอยาง และเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับการตอบ กลับคืนดวยตนเอง
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอย
ละ แลวนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียน อําเภอไชยปราการสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 3 ทําการวิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอรายดาน และรวมทุกดาน โดยกําหนดเกณฑความหมายของคะแนนคาเฉลี่ยของคําตอบตาม
หลักการของ บุญชม ศรีสะอาด และ บุญสง นิลแกว, 2535, หนา 23-24 ดังนี้โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เสนอ ผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางประกอบการบรรยายวิเคราะหและแปลความหมาย สวนเกณฑที่ใชในการแปล
ความหมายคาเฉลี่ยดังนี้
มีการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด
มีคาระหวาง 4.50 – 5.00
มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก
มีคาระหวาง 3.50 – 4.49
มีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง
มีคาระหวาง 2.50 – 3.49
มีการดําเนินงานอยูในระดับนอย
มีคาระหวาง 1.50 – 2.49
มีการดําเนินงานอยูในระดับนอยที่สุด
มีคาระหวาง 1.00 – 1.49
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียน อําเภอไชยปราการ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 3 ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และบรรยายเปนความเรียง
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ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียน อําเภอไชยปราการสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 3
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียน อําเภอไชย
ปราการสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 3

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียน อําเภอไชย
ปราการสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ตอนที่ 1 ข อ สถานภาพส ว นบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถามผลการวิ เ คราะห ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลของผู ต อบ
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) รองลงมาคื อ ตํา แหน ง ครูร ะดั บหัว หน า จํา นวน 19 คน (ร อยละ 12.84) ด านประสบการณ ทํางานของผู ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ มีประสบการณทํางาน มากกวา 15 ป จํานวน 65 คน (รอยละ43.92) รองลงมาคือมีประสบการณ
ทํางาน 1 – 5 ป จํานวน 39 คน (รอยละ 26.35) มีประสบการณทํางาน จํานวน 6 – 10 ป จํานวน 28 คน (รอยละ 18.92)
สุดทายมีประสบการณทํางาน 11 – 15 ป จํานวน 16 คน (รอยละ 10.81)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียน อําเภอไชยปราการสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3
การบริหารจัด การเทคโนโลยีส ารสนเทศของสถานศึกษา ในอําเภอไชยปราการ สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มาก ( x� = 3.57), (S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาเปน
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)
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียน อําเภอไชยปราการสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 3
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ปญหาและขอเสนอแนะ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ที่สําคัญดังนี้
ปญหา ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน 3 ลําดับแรก คือในสถานศึกษามีทุนทรัพยไมเพียงพอในการจัดการ
งบประมาณในการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีไมเพียงพอ ขาดงบประมาณในการติดตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และบริหาร
จัดการดานเทคโนโลยีดีพอ ขาดการมอบหมายหนาที่รับผิดชอบดานเทคโนโลยี
ขอเสนอแนะ ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน 3 ลําดับแรก คือตองจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น นักเรียน ครู บุคลากร สถานศึกษา ตองมีสวนรวมในการจัดการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีใหเพียงพอตอความตองการในการใชงาน
ปญหา ดานโครงสรางพื้นฐาน 3 ลําดับแรก คือระบบอินเตอรเน็ตไมมีประสิทธิภาพความเร็วของอินเตอรเน็ตชา
คอมพิวเตอรไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน และสภาพของอุปกรณและคอมพิวเตอร ลาหลัง ไมทันสมัย และชํารุด
ข อ เสนอแนะ ด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน 3 ลํ า ดั บ แรก คื อ ควรพั ฒ นาระบบคอมพิ ว เตอร แ ละระบบเครื อ ข า ย
อินเตอรเน็ตใหดีและมีคุณภาพเพื่อจะไดนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงความเร็ว
อินเตอรเน็ต จัดหาคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียนโดยรับบริจาคจากหนวยงานตาง ๆ
ปญหา ดานการพัฒนาครู คือ ขาดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชและซอมบํารุงเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการศึกษาของครู และขาดครูที่มีความรูความชํานาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเสนอแนะ ดานการพัฒนาครู คือบุคลากรตองมีความสามารถ มีการอบรมบุคลากรใหมีความสามรถในการ
ใช ดูแล รักษา และซอมบํารุงอุปกรณ และควรมีการจัดการอบรมการใชเทคโนโลยีและใหความรูเกี่ยวกับการจัดการ
พัฒนาการใชเทคโนโลยี
ปญหา ดานการเรียนการสอน คือ ขาดหลักสูตรการเรียนการสอนเทคโนโลยี และสื่อการเรียนการสอนไม
เพียงพอขอเสนอแนะ ดานการเรียนการสอน คือสงเสริมใหครูและนักเรียนไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศในดาน
การเรียนการสอน มีการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
และปรับปรุง Web Site ของโรงเรียน นําเสนอขอมูล ความรูใหม ๆ ใหกับนักเรียน และครู
อภิปรายผลการวิจัย
จาการศึกษาความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชย
ปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ผูวิจัยไดนํามาอภิปรายผลไวดังนี้
การบริหารจัด การเทคโนโลยีส ารสนเทศของสถานศึกษา ในอําเภอไชยปราการ สัง กัดสํานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เปดโอกาสใหครูทุกคนในโรงเรียนใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสงเสริมใหครูไดใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน ซึ่งถือวาเปนไปตามแนวคิดของ ดิเรก พรสีมา (2556,สื่อออนไลน) กลาว
วา การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู เปนการเปดโอกาสใหบุคลากรและครูทุกคนในโรงเรียนมี
ความสามารถในการใช และมีโอกาสที่จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนตาง ๆ อาทิเชน ติดตามขาวสารความ
เคลื่อนไหวตาง ๆ ในสังคมโลก แสวงหาความรูผานเครือขายขอมูลสากล และการพัฒนาการเรียนการสอนของตน โดยใช
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เทคโนโลยีสารสนเทศเขาชวยเพื่อลดเวลาการเรียนในชั้นลง หรือสรางเครือขายขอมูลทางการศึกษากับโรงเรียนในเครือ
เมื่อมีการแลกเปลี่ยนความรูที่ใชในการเรียนการสอน ราตรี ดวงไชย (2550) ไดศึกษาความพรอมของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใชในการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาส สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาลําปาง เขต 2 พบวา ความพรอมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารโรงเรียน โดยใช
ทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มีความ
พรอมมาก คือ ดานบุคลากร เมื่อพิจาราณาเปนรายไดพบวา
1. ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชย
ปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไดมีการแตงตั้งกรรมการรับผิดชอบในการดําเนินการฝายตาง
ๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร และมีการ
พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการในโรงเรียน ซึ่งถือวาเปนไปตามแนวคิดของ
พิสิษฐ ชาญเกียรติกอง (2550) กลาววา การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษาหรือ
โรงเรียน ควรมีแนวทางในการดําเนินการใหไดมาซึ่งสารสนเทศในอันที่จะกอใหเกิดการตัดสินใจแกปญหาในทางที่ถูกตอง
สามารถกําหนดเปนแผนปฏิบัติการที่มีขอมูลสารสนเทศสนับสนุนมากกวาการคาดเดา ขอมูลสารสนเทศดังกลาวจะเกิดขึ้น
ไดก็ตอเมื่อมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคลองกับ สมศักดิ์ คงเทศ (2551) ไดศึกษาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของครูในสถานศึกษา ตําบลบางนายสี อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา พบวา การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของครูในสถานศึกษา ตําบลบางนายสีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2. ดานโครงสรางพื้นฐาน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการสื่อสารระหวางผูบริหารกับครู และมี
การนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการสื่อสารระหวางครูกับครู และ มีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการสื่อสารระหวางครูกับ
นักเรียน ในโรงเรียนในสังกัด ซึ่งถือวาเปนไปตามแนวคิดของ (เอยสเชอร Eyscher, 1994) พัลลภ พิริยะสุรวงศ (2548) ได
ใหแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน โดยการปรับโครงสรางพื้นฐานการบริหารจัดการ ที่ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศประกอบดวย
2.1 โรงเรียนควรจัดระบบของอุปกรณและโปรแกรมที่ชวยสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานการเรียนรู โดยนํา
เทคโนโลยีที่เขามามีสวนชวยในเรื่องการเรียนรู ปจจุบันมีเครื่องมือเครื่องใชที่ชวยสนับสนุนการเรียนรูหลายอยาง มีระบบ
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) มีระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ระบบวิดีโอ ออน ดีมานด (Video on Demand) วิดีโอ เทเล
คอนเฟอเรนซ(Video Teleconference) และอินเตอรเน็ต (Internet) เปนตน ระบบเหลานี้เปนระบบสนับสนุนการรับรูขาวสาร
และการคนหาขอมูลขาวสารเพื่อการเรียนรู
2.2 โรงเรี ย นต อ งจั ด หาเทคโนโลยี ที่ เ ข า มาสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาในการจั ด การศึ ก ษาสมั ย ใหม
จําเปนตองอาศัยขอมูลขาวสารเพื่อการวางแผนการดําเนินการ การติดตามและประเมินผลคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร
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โทรคมนาคมเขามามีบทบาทที่สําคัญในเรื่องนี้ โดยมีการจัดสรรใหมีอุปกรณและระบบเครือขาย พรอมทั้งซอฟแวรเพื่อ
รองรับโครงสรางพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2.3 นอกจากระบบโครงสรางพื้นฐาน 2 ประการที่กลาวมาแลว 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 ดานการพัฒนาวิชาชีพ ครู และดานการเรียนการสอน โดยการเปรียบเทียบ จําแนกตาม วุฒิ
การศึกษา ประสบการณการทํางาน ตําแหนงงานและชวงชั้นที่ทําการสอน พบวา ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน และ
ดานโครงสรางพื้นฐาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมากสําหรับดานการพัฒนาวิชาชีพครู และดานการเรียนการสอน มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง และ
3. ดานการพัฒนาครู การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไดจัดอบรมพัฒนาผูบริหารใหมีความรูความเขาใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการพัฒนาครู ใหมีการเปดโอกาสใหครูทุกคนในโรงเรียนใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสงเสริมใหครูไดใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน และมีการพัฒนาครูใหรูจักการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู ซึ่งถือวาเปนไปตาม
แนวคิดของดิเรก พรสีมา และคณะ (2556) กลาววาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู เปนการ
เปดโอกาสใหบุคลากรและครูทุกคนในโรงเรียนมีความสามารถในการใช และมีโอกาสที่จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประโยชนตาง ๆ อาทิเชน ติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวตาง ๆ ในสังคมโลก แสวงหาความรูผานเครือขายขอมูลสากล
และการพัฒนาการเรียนการสอนของตน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขาชวยเพื่อลดเวลาการเรียนในชั้นลง หรือสราง
เครือขายขอมูลทางการศึกษากับโรงเรียนในเครือ เมื่อมีการแลกเปลี่ยนความรูที่ใชในการสอนเรียน และ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2551) กลาววาควรสงเสริมใหครูมีตองการที่จะเขาถึงเทคโนโลยีอยางเปนประจํา
เพื่อที่จะพัฒนาทักษะและทัศนคติอันจําเปนตอการมีสวนรวมในสังคมแหงความรู ครูจําเปนตองไดรับการฝกอบรมและ
พัฒนา เพื่อประกันวาพวกเขาสามารถใชเทคโนโลยีในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมีความสามารถที่จะใชศักยภาพ
ของเทคโนโลยีในการสงเสริม กระบวนการ เนื้อหา และผลลัพธของการเรียนการสอน เพราะฉะนั้นจึงเปนเรื่องจําเปนที่
จะตองพัฒ นาระดับทักษะของครูใ นดานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒ นาวิชาชีพ ครู ทั้ง ในระดับ
โรงเรียนและในชุมชนภาพนอก ซึ่งสอดคลองกับ ฐิตารีย วิลัยเลิศ (2554) ไดทําวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝนจังหวัดกาฬสินธุ สรุปไดวา 1) สภาพปจจุบันการจัดการ ICT ของโรงเรียนใน
ฝนจังหวัดกาฬสินธุ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 2 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 2 ดานและปญหาการจัดการ
ICT มีปญหาอยูในระดับมากทุกดาน สวนความตองการจัดการ ICT พบวาควรฝกอบรมครูใหมีความรู ความสามารถทาง
ICT ใหมาก สามารถนําไปใชไดจริงจัดครูผูสอน ICT และจัดงบประมาณใหเพียงพอ
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4. ดานการเรียนการสอน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไดจัดอบรมพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศดานการ
เรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอนครูไดเขาถึงสาระการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว มีความสามารถในการเปนผูบริโภค
ขอมูลในสังคมอยางมีความรับผิดชอบ และมีการสงเสริมใหครูไดใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งถือ
วาเปนไปตามแนวคิดของ ณันศภรณ นิลอรุณ (2550) กลาววาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูของผูเรียนสถานศึกษาไดสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชประโยชนจาก เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการเรียนรูจากแหลงและวิธีการที่หลากหลาย โดยจัดใหมีการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส พัฒนาผูสอนและ
บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรใหเอื้อตอการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนทางไกล จัดหาหรือใหมีการศูนยขอมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส (Courseware center) ใหมีการเรียนการ
สอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) จัดใหมีหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (ELibrary)เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong Learning) นําไปสูสังคมแหงคุณธรรม
และสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูเพิ่มจํานวนมากขึ้น และขยายขอบเขตการเรียนรู และพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให เ พิ่ ม ทั ก ษะการสร า งองค ค วามรู ด ว ยตนเองซึ่ ง มี ก ารใช เ ทคโนโลยี เ ป น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2551) กลาววาอีกทั้งสถานศึกษายังไดมีการจัดหา โปรแกรมประยุคที่ใชใน
การบริหารงานดานบุคลากร ดานบริหารทั่วไปดานงบประมาณ ดานวิชาการ ดานติดตามประเมินผล ดานบริหารกิจการ
นักเรียน เพิ่มขึ้น ไดระบุถึงการเขาถึงสาระการเรียนรูในรูปแบบดิจิตอล (digital) ที่มีคุณภาพสูงนักเรียนและครูจะตอง
เขาถึงขอมูลสารสนเทศ และเครื่องมือที่ใช digital ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเปนการแสดงออกถึงวิถีทางที่เทคโนโลยีนั้นจะเพิ่มพูน
คุณคาใหกับกระบวนการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ ณัฐวุฒิ ธีรปรเมศว (2549) ไดศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของแกนเขต 1
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู และการเรียนรูของผูเรียน พบวา
สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผูบริหารสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยภาพรวม
มีการปฏิบัติในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ทั้งดานการบริหารทั่วไป และดานการสงเสริมการเรียนรูมีการปฏิบัติใน
ระดับมาก สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูโดยภาพรวม มีการ
ปฏิบัติในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
1. ผลจาการทําวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการเรียนการสอน โดยการพัฒนาการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีการเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส มีการ
จัดหาหรือใหมีศูนยขอมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส และดาน โครงสรางพื้นฐาน โดยการพัฒนาการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการ
สื่อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง ระบบอินเตอรเน็ตที่ใชงานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพและระบบคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เหมาะสม ทั้งปริมาณ คุณภาพ และความตองการ
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2. ผูบริหารควรตองจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น ควรมีการจัดการ
อบรมการใชเทคโนโลยีและใหความรูเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาการใชเทคโนโลยีแกบุคลากร ใหมีความสามรถในการ ดูแล
รักษา และซอมบํารุงอุปกรณ เทคโนโลยีและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายอินเตอรเน็ตใหดีและมีคุณภาพ
เพื่อจะไดนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอความตองการ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กับขนาดโรงเรียน เล็ก กลาง
ใหญ
2. ควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอการเรียนการสอนที่สงผลตอบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
สถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอไชยปราการ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 สามารถสําเร็จลุลวงดวยดี ดวยการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝายผูวิจัย
ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุนกอง อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ
ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สมบูรณไดผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว
ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณ นายเทวินส สรอยเพชร รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต
3 ดร.ธิดาวัลย อุนกอง รองคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และ นายสมพงษ อยูพุม ผูอํานวยการโรงเรียน
บานผาแดง อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญพิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนําแกไข
ตรวจสอบเครื่องมือ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้จนสมบูรณและมี
คุณคา
ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูบริหาร คณะครูและบุคลกรทางการศึกษาที่เกี่ยวของทุกทานของสถานศึกษาในอําเภอ
ไชยปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก
และใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้
สําเร็จลุลวงไดดวยดี
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การบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา ในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง “การบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา ในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา
ในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามขอบขายการบริหารสถานศึกษา
ตามโครงสรางงาน ดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานทั่วไป
2) เปรียบเทียบสภาพการบริหารตามโครงสรางงานตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู โดยจําแนกตาม
ตําแหนง ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1) การบริ ห ารตามโครงสร า งงานของสถานศึ ก ษา ในอํ า เภอแม ส าย สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดาน
บริหารงานวิชาการ ดานบริหารงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานทั่วไป
2) การเปรี ย บเที ย บสภาพการบริ ห ารตามโครงสร า งงานของสถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครู โดยจําแนกตามตําแหนง ทั้งโดยรวมและรายดาน พบวา ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: การบริหารสถานศึกษา
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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
การจั ด การศึกษาและใหโ ครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษายึด หลักการมีสว นรวมของบุคคลครอบครัว ชุม ชน
องคกรชุมชน องคกรสวนทองถิ่น องคการเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกระเบียบรับรองการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ วาดวยผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543
กําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีบทบาทสําคัญในการมีสวนรวมในการบริหาร และการจัดการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ของสถานศึกษาใหเปนโรงเรียนในอุดมคติ การกระจายอํานาจการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง
เจตนารมณเพื่อใหเปนกฎหมายแมบทในการบริหารและจัดการการศึกษา เนนการใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
และใหมีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปยังหนวยปฏิบัติ คือ สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ใหกระจาย
อํานาจทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง เพื่อให
การศึกษาสรางคนและสรางความรูสูสังคม คุณธรรมคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2542, หนา 22-24)
เมื่อมีการกระจายอํานาจไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาแลว สิ่งสําคัญที่ตองดําเนินการ คือ การ
ปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ และขอบขายการดําเนินงานของหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย ใหมีสวนรวมในการ
บริหาร นับตั้งแตการแสดงความคิด การวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติ การติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลที่จะ
สงผลคุณภาพการศึกษา ดังนั้น การบริหารสถานศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ถาผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการดึงศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษาออกมาใช ใหโอกาสและมีทักษะสวนตัวที่บุคลากรในสถานศึกษารักและ
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เคารพ พร อ มที่ จ ะทุ ม เทแรงกายแรงใจในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาโดยเฉพาะสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให ป ระสบความ
เจริญกาวหนา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เปนองคกรที่คอยกํากับดูแลการบริหารจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่บริการ จํานวน 5 อําเภอ ไดแก อําเภอแมจัน อําเภอเชียงแสน อําเภอ
แมสาย อํ าเภอแมฟาหลวงและอําเภอ ดอยหลวง ในการใหบริห ารดานการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งปจจุบันอําเภอแมสายเปนพื้นที่บริการสวนหนึ่งในการจัดการศึกษา จากกํากับและติดตาม
พบวามีปญหาในการบริหารจัดการในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคคล และดานทั่วไป ควรไดรับการชวยเหลือ
และพัฒนา ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความตองการที่อยากทราบสภาพ การบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษาใน
อําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อเปนแนวทางการบริหารและพัฒนา
การศึกษาในโอกาสตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา ในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามขอบขายการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ดานบริหารงานวิชาการ
ดานบริหารงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานทั่วไป
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารแบบมีสวนรวมตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู โดย
จําแนกตามตําแหนง

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถามี)
ตัวแปรอิสระ
ผูบริหาร
ครู

ตัวแปรตาม
การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานศึกษา
- ดานการบริหารวิชาการ
- ดานบริหารงบประมาณ
- ดานบริหารบุคคล
- ดานบริหารทั่วไป

สมมติฐานของการวิจัย
ผูบริหารสถานศึกษาและครูในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
มีการดําเนินงานการบริหารสถานศึกษา แตกตางกัน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา ในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ที่
ทําการศึกษาไดแก โรงเรียนในอําเภอแมสาย โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับ ดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง
การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู ในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ปการศึกษา 2557 ผูบริหารสถานศึกษา 47 คน ครู 427 คน รวมทั้งหมด 474 คน
กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ในอํ า เภอแม ส าย สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ปการศึกษา 2557 ผูบริหารสถานศึกษา 33 คน ครู 181 คน รวมทั้งหมด 214 คน
ซึ่งไดมาจาก การเปรียบเทียบจากตาราง ของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) แลวทําการสุมตัวอยางแบบอยาง
งาย (Simple random)
1. การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.1. ศึกษาองคความรูที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
1.2. นําผลการศึกษาเอกสาร มาสังเคราะหการบริหารตามโครงสรางงาน 4 ดาน ซึ่งไดแก ดานการบริหาร
วิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารทั่วไป พรอมทั้งกําหนดคํานิยาม ศัพทเฉพาะ
1.3. สรางขอคําถามใหครอบคลุมองคประกอบ
1.4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพเบื้องตนในดาน ความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา ตลอดจนสํานวนภาษาที่ใช แลวนํามาปรับปรุงแกไข
1.5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเขาใจในเนื้อหาและการสราง
เครื่องมือจํานวน 3 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา 1 ทาน ผูเชี่ยวชาญทางดานการบริหารการศึกษา 1 ทาน และ
ผูเชี่ยวชาญทางดานการวิจัย 1 ทาน เพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรง (Content Validity) โดยหาคาความสอดคลองของขอ
คําถาม และจุดมุงหมายของการศึกษาคนควา และรับคําแนะนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง แลวนําผลการพิจารณาของ
ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทาน มาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาสํานวนภาษาที่ใช เพื่อใหแบบสอบถามมีความถูกตอง
ชัดเจน ใชเทคนิค IOC โดยเลือกขอที่มีคา IOC>0.5 ใหเปนแบบสอบถาม ในครั้งนี้พบวามีคาอยูระหวาง 0.86-1.0
1.6. นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ตรวจสอบเรียบรอยแลวมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษา
1.7. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try Out) กับผูบริหารสถานศึกษา ครู ที่
โรงเรียนบานหวยไรสามัคคี ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
1.8. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาหาคาความเชื่อมั่น(reliability) พบวามีคา 0.95
1.9. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
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2. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ผู ศึ ก ษาได ส ง แบบสอบถามพร อ มทั้ ง หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห ใ นการตอบ
แบบสอบถามถึงครูโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง โดยผูศึกษาไดจัดสงหนังสือของโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายดวยตนเอง
จํานวน 214 ชุด พรอมทั้งชี้แจงวิธีการตอบแบบสอบถามตามเกณฑประเมินแกผูประสานงานในการเก็บขอมูล และผูศึกษา
เดินทางไปรับแบบสอบถามคืนดวยตนเองจากแบบสอบถามที่สงไป จํานวน 214 ชุด คิดเปนรอยละ 100
3. การวิเคราะหขอมูล
ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล ผู วิ จั ย ได นํ า แบบสอบถาม จํ า แนกตามสถานภาพของผู ต อบแบบสอบถามมา
ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลว นํามาวิเคราะห เพื่อหาคาสถิติ ไดแกหาคาเฉลี่ย (Mean)และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และทําการทดสอบคาที (t-test)

ผลการศึกษา
การศึก ษาครั้ ง นี้มีวั ตถุประสงคเ พื่อ ศึก ษาและเปรี ยบเทีย บการบริห ารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา
ในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการบริหาร
วิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป โดยผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยความถี่ และคารอยละ
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห ส ภาพการบริ ห ารตามโครงสร า งงานของสถานศึ ก ษา ในอํ า เภอแม ส าย สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วิเคราะหโดยคาเฉลี่ย (𝑥̅ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา
ใน
อําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตามตําแหนง วิเคราะหโดยคาสถิติ
ที (t-test)
1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตาราง 1 แสดงกลุมตัวอยางจําแนกตามตําแหนง
ตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา
ครู
รวม

จํานวนตัวอยาง (คน)
33
181
214

รอยละ
15.4
84.6
100.00

จากตาราง 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครู จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 84.6
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2. ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษาในอําเภอแมสาย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ตาราง 2 แสดงผลคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา ในอําเภอ
แมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน
ขอ
1.
2.
3.
4.

การมีสวนรวมในการบริหาร

�
𝒙
4.08
4.07
4.18
4.31
4.16

ดานการบริหารวิชาการ
ดานการบริหารงบประมาณ
ดานการบริหารบุคคล
ดานการบริหารงานทั่วไป
รวมเฉลี่ย

n = 214
S.D.
ระดับความคิดเห็น
0.50
มาก
0.43
มาก
0.48
มาก
0.53
มาก
0.42
มาก

จากตาราง 2 โดยภาพรวมการบริหารตามโครงสรางงานของสานศึกษาในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝑥̅ = 4.16) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการ
บริหารงานทั่วไป มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (𝑥̅ = 4.31) และดานการบริหารงบประมาณนอยที่สุด (𝑥̅ = 4.07)
3. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา ในอําเภอ
แมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบ โดยภาพรวมการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา ในอําเภอแมสาย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 4 ดาน จําแนกตามตําแหนง
ขอ
1.
2.
3.
4.

การมีสวนรวมในการบริหาร
ดานการบริหารงานวิชาการ
ดานการบริหารงบประมาณ
ดานการบริหารงานบุคคล
ดานการบริหารงานทั่วไป
รวม

ผูบริหาร
สถานศึกษา
( n = 33)
S.D.
𝑥̅
4.16
0.36
4.11
0.31
4.19
0.32
4.32
0.36
4.21
0.26

ครู
( n = 181)
S.D.
𝑥̅
4.07
0.53
4.06
0.45
4.18
0.51
4.31
0.55
4.16
0.45

df

t

P

212
59.32
65.82
63.50
72.11

0.91
0.70
0.15
0.12
0.92

0.36
0.49
0.86
0.91
0.36

จากตาราง 7 พบวาการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษาในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม พบวา คาเฉลี่ยของผูบริหารสถานศึกษาและคาเฉลี่ยของครู ไม
แตกตางกัน เมื่อพิจาณาคาเฉลี่ยรวม พบวาคาเฉลี่ยของผูบริหารสถานศึกษาและคาเฉลี่ยของครู ไมแตกตางกัน
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สรุปผลและอธิปรายผล
1. การศึกษาสภาพการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา ในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในขอบขายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารวิชาการ
ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป
จากผลการศึกษา พบวา โดยภาพรวมการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา ในอําเภอ แมสาย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยอธิปรายผลแบงเปน 4 ดาน ดังนี้
1.1 ดานการบริหารวิชาการ จากผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
สถานศึกษาใหความเห็นชอบ ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถิ่น มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ
ผลงานวิจัย ของ นฤมล พอดี (2549, หนา 66-67) วิ จัย เรื่ องการมีสว นร วมของครู ในการบริ ห ารสถานศึกษาสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 จํานวน 4 ดานและเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูจําแนกตามขนาดโรงเรียน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแกครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาชลบุรีเขต 1 จํานวน 282
คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามการมีสวนรวมของครูเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละคะแนนเฉลี่ยความเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวผลการศึกษาพบวา (1) ผูตอบแบบสอบถามเปนครูในโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 20 คนคิดเปนรอย
ละ 7.10 โรงเรียนขนาดกลางจํานวน 81 คิดเปนรอยละ 28.70 และโรงเรียนขนาดใหญจํานวน 181 คิดเปนรอยละ 64.20
(2) การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1โดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการบริหารวิชาการดานการบริหาร
ทั่วไปดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารงบประมาณ
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ หลักสูตรเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดของการจัดการศึกษา ผูบริหารและครูมีบทบาทสําคัญ
ยิ่งในการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ จําเปนตองศึกษาเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรใหเขาใจในหลักการ
จุดมุงหมาย และโครงสรางอยางชังเจนเพื่อในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักการ จุดมุงหมาย
เนื้อหาสาระ และกิจกรรมของหลักสูตร ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของ
ผูเรียน ชุมชนและทองถิ่น จัดหาเอกสารประกอบหลักสูตรใหพรอมและพอเพียง ทั้งยังตองประเมินผลการใชหลักสูตร
ตลอดจนใหความคิดเห็นตอผูบริหารระดับสูงเพื่อปรับปรุง พัฒนานาหลักสูตรตอไป
1.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ จากผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวาสถานศึกษาใหความเห็นชอบ ขอเสนอแนะในการจัดตั้ง หรือจัดทําแผนปฏิบัติการ การใชจายงบประมาณตามที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมเกียรติ ศรีสวัสดิ์ (2548, บทคัดยอ)
วิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานของนักศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีจําแนกตามขนาดและประเภทของ
สถานศึกษากลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี จํานวน
1973

212 โรงเรียน โดยมีผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาที่การเงินเปนผูใหขอมูล จํานวน 424 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามที่สรางขึ้นเองมีคาความเที่ยงเทากับ 0.98 สถิติที่ใชในการวิเคราะห 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
และการบริหารสินทรัพยมีการปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. การบริหารงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เขาโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝนและสถานศึกษาที่ไมไดเขาโครงการ 1
อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ยกเวนดานการจัดระบบการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณมีการปฏิบัติไมแตกตางกัน
ทั้งนี้อาจเปนเพราะการบริหารงบประมาณเปนเรื่องที่เกี่ยวกับเงินและพัสดุของโรงเรียนซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับ
ระเบียบการใชเงิน การจัดซื้อจัดจาง ซึ่งผูที่เกี่ยวของตองมีความรูและความรับผิดชอบตองานเปนอยางมาก ซึ่งการจัดตั้ง
หรือจัดทําแผนปฏิบัติการ การใชจายงบประมาณตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณนั้น ชวยใหสถานศึกษามีทิศทางและ
แนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละปงบประมาณ ที่สอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในแต
ละป ง บประมาณและยั ง เป น เครื่ อ งมื อ ในการควบคุ ม กํ า กั บ ติ ด ตามในการใช ง บประมาณให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผ ลนอกจากนั้นแลวการบริห ารงบประมาณในปจจุบัน ผูบริห ารตองยึดหลักความถูกตอง โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบไดและประการสําคัญตองใหครูมามีสวนรวมในการบริหารงาน การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายของการดําเนินงาน ทั้งนี้เพื่อใหครูไดรับทราบการจัดสรรเงินงบประมาณและการใชเงินตามแผนงานของ
โรงเรียน
1.3 ดานการบริหารงานบุคคล จากผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา
สถานศึกษาสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของสนิท คงภักดี (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 จํานวน 6 ดานคือ ดานการวางแผนและการกําหนดตําแหนง ดานการบรรจุและ
การแตงตั้ง ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานวินัย
และการดําเนินการทางวินัยและดานการออกจากราชการและเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลของ
ผูบริหารสถานศึกษาจําแนกตามประสบการณและขนาดโรงเรียนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา
และครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาชลบุรีเขต 2 จํานวน 437 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละคะแนนเฉลี่ยความเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบคาทีและ
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงาน
บุคคลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก
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1.4 ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การบริหารงานบุคคลเปนการบริหารงานที่เกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งเปนงาน
สํ า คั ญ ที่ มุ ง ส ง เสริ ม ให ส ถานศึ ก ษาสามารถปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ตอบสนองภารกิ จ ของสถานศึ ก ษา ผู บ ริ ห ารจํ า เป น ต อ ง
บริหารงานบุคคลโดยการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหการปฏิบัติง านตนของขาราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา เปน ระเบียบเรียบรอย ใหเ กิด ความ
คลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
พัฒนามีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ
1.5 การบริ ห ารงานทั่ ว ไป จากผลการศึ ก ษาพบว า มี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายข อ พบว า
สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับโอกาสทางการศึกษา มีคาเฉลี่ยมากที่สุดผลการวิจัยนี้
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ เฉลา พวงมาลัย (2551) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับสภาพและปญหาการบริหารงานทั่วไปในโรงเรียน
และเปรียบเทียบการบริหารงานทั่วไปในโรงเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต
1 อําเภอปากทอ

ตามความคิดเห็นของผูบริหาร หัวหนางานบริหารทั่วไปและครูผูสอน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ประกอบดวย แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจง
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบวา 1 สภาพการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมพบวาระดับการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ตามองคประกอบ
ดานการบริการ 10 ดาน ของสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 อําเภอปากทอ อยูในระดับมาก 2
สภาพการบริหารทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบตามความคิดเห็นของผูอํานวยการสถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนางาน และ
ครูผูสอน พบวา ในภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา ครูผู
ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานมีความคิดเห็นแตกตางกันกับผูบริหารและครูผูสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้อาจเปนเพราะเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการเรียนรูที่มี
คุณภาพอยางเทาเทียมกัน และการเปดโอกาสใหภาคีทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาจําตองมีคุณลักษณะ
สําคัญที่เปนที่ยอมรับอยางสูงทั้งดานความรอบรูและความเชี่ยวชาญมีความรับผิดชอบสูงมุงมั่น ทุมเท เสียสละ ซื่อสัตย
สุจริต ยุติธรรม มีภาวะผูนําโดยเฉพาะการเปนผูนําทางวิชาการที่มีวิสัยทัศน และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สามารถ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสามารถพัฒนาสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู โดยจําแนกตามตําแหนง
ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามโครงสรางงานตามของสถานศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครู พบวาโดยภาพรวมคาเฉลี่ยของผูบริหารสถานศึกษาและคาเฉลี่ยของครู มีคาไมแตกตางกัน ในดาน
บริหารงานวิชาการ ดานบริหารงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ มูหัมหมัด เบ็ญนุย (2550, หนา 77-79) วิจัยเรื่องการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของ
1975

ผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมใน
การบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลาและเปรี ย บเที ย บการมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามของผู บ ริ ห ารและครู สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาของผูบริหารและครูตามตัวแปรวุฒิทางวิชาชีพและกลุมวิชาที่สอน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจํานวน 340 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลดวยคารอยละคาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบคาทีและการวิเคราะหความ
แปรปรวนผลการศึกษาพบวา 1) ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลามีสวนรวมในการบริหาร
โรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานไดแกดานการบริหารวิชาการดานการบริหารงบประมาณดานบริหารงานบุคคลและดาน
การบริหารทั่วไปอยูระดับปานกลาง 2) ผูบริหารและครูที่มีวุฒิทางวิชาชีพครูและไมมีวุฒิทางวิชาชีพครูมีสวนรวมในการ
บริหาร 55 โรงเรียน โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานการบริหารวิชาการดานการบริหารงบประมาณดานบริหารงาน
บุคคลและดานการบริหารทั่วไปไมแตกตางกัน 3) ผูบริหารและครูที่สอนกลุมวิชาสามัญและสอนกลุมวิชาศาสนามีสวน
ร ว มในการบริ ห ารโรงเรี ย นในภาพรวมและรายด า นได แ ก ด า นการบริ ห ารวิ ช าการด า นการบริ ห ารงบประมาณด า น
บริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไปไมแตกตางกัน
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สถานศึกษาเปดโอกาสและจัดโครงสรางการบริหารงาน โดยการมีสวนรวมของทุกฝายใน
การบริหารงานตามความรูความสามารถของผูบริหารและครู ประกอบกับผูบริหารที่มีวิสัยทัศนมีทักษะในการบริหารงาน
ดานการวางแผนและปฏิบัติตามแผนอยางเปนระบบคํานึงถึงศักยภาพของบุคคลที่สอดคลองกับภาระงาน ทําใหมีการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปปฏิบัติ
จากการศึ ก ษาการบริ ห ารตามโครงสร า งงานของสถานศึ ก ษา ในอํ า เภอแม ส าย สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานในโรงเรียนดังตอไปนี้
1. ผูบริหารควรมีการบริหารวิชาการโดยใหครูมีสวนรวมในการประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับองคกรอื่นและชุมชนใหมากขึ้น
2. ผูบริหารควรมีการบริหารงบประมาณโดยใหครูมีสวนรวมในการกําหนดระเบียบและการใช
สวัสดิการเพื่อการศึกษาใหมีความชัดเจนมากขึ้น
3. ผูบริหารควรมีการบริหารบุคคลโดยใหครูมีสวนรวมในการวิเคราะหคุณลักกษณะเฉพาะตําแหนง
ของบุคลากรในการพิจารณาจากความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของครูอยางเหมาะสม
4. ผูบริหารควรมีการบริหารทั่วไปโดยใหครูมีสวนรวมในการวางแผนและการจัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศจากการสํามะโนผูเรียนใหขอมูลมีความสมบูรณ

1976

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.
ผูบริหารและครูควรศึกษาเรื่องปญหาและอุปสรรคในการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา
ในอําเภอแมสาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. ควรหาปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของกับการบริหารตามโครงสรางงาน เชน ดานการวางแผน การลงมือทํา
การตรวจสอบ และการปรับปรุงพัฒนา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง “การบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา ในอําเภอแมสาย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3” สําเร็จไดดวยดี ดวยความอนุเคราะหใหความเมตตาและ
ปรับปรุงขอบกพรอง จากทานอาจารยที่ปรึกษา ดร.ฐิติชัย รักบํารุง ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู จนสําเร็จการศึกษา เจาหนาที่ประสานงาน
หลักสูตรที่อานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการศึกษา ขอขอบคุณกลุมเปาหมายที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม
ตลอดจนเพื่อนรวมหลักสูตรที่มีสวนชวยเหลือและใหกาลังใจในการศึกษาครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และที่สําคัญอยาง
ยิ่งขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาที่ใหคําปรึกษา สนับสนุน ชวยเหลือในทุก ๆ ดานและใหกาลังใจแกผูศึกษาเสมอมา
ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอโรงเรียนในกลุมอําเภอแมสาย และผูที่สนใจศึกษา
คนควาขอมูลเกี่ยวกับการบริหารตามโครงสรางงานของสถานศึกษา หากมีความผิดพลาดประการใด ผูศึกษาตองขออภัย
เปนอยางสูงและยินดีรับคําติชมและขอเสนอแนะ เพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาครั้งตอไป
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บทคัดยอ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานและ
เพื่อเสนอหาแนวทางการพัฒนาใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากรที่ใชในการศึกษาประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 150
คน และครูหัวหนาฝายวิชาการหรือหัวหนาฝายสารสนเทศ จํานวน 150 คน รวมจํานวน 300 คน ในสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เครื่องมือในการศึกษาเปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา
ที่ผูศึกษาสรางขึ้น วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาสรุปไดวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ดานการประมวลผลมากที่สุด รองลงมาคือดานจัดเก็บขอมูล ดานการสรางขอมูล ดานการเผยแพรขอมูล และ
ดานการจัดหาขอมูล ตามลําดับ
แนวทางการพัฒนาใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สรุปผลไดดังนี้
สถานศึกษาควรสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ อบรมการใช
งานโปรแกรมและวิธีการสืบคนพื้นฐานแกบุคลากร
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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 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปน ในระบบการศึกษาอาจแบงไดออกเปน 2 สวนคือ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ เชน งบประมาณ ระบบการเงิน ระบบบุคลากร พัสดุการลงทะเบียนเรียน การเก็บประวัติผลการเรียน
การจัดตารางสอน ตลอดจนทําระบบเอกสารและงานหองสมุด และ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
พบว า ป ญ หาส ว นใหญ จ ะมาจากการบริ ห ารงานของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขาดความรู ค วามสมารถในด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการไมพัฒนาของบุคลากรครู ระบบบริหารจัดการศึกษาจึงขาดความคลองตัว ระบบการกํากับ
ติดตาม และสืบคนขอมูลสารสนเทศไมทันสมัย ไมเปนปจจุบัน ไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางงานทั้ง 6 งานตาม
โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนไดอยางทันทวงทีที่ตองการ จึงกอใหเกิดความลาชาในการบริหารจัดการงานตาง ๆ ซึ่ง
จะทําใหเกิดผลกระทบในทางลบตองานและชื่อเสียงของโรงเรียน เพราะไมสามารถบริหารจัดการศึกษาใหทัดเทียมหรือ
เทาทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงได จึงจําเปนตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยในการดําเนินงานดานวิชาการ
เพื่อใหการตัดสินใจถูกตอง รวดเร็ว และชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามภารกิจ เกิดการบูรณาการและเอกภาพใน
ระบบขอมูล เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง และลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน ครู นักเรียน ประชาชน และผูที่เกี่ยวของ
ไดรับบริการสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได
ดังนั้นผูศึกษาในฐานะที่ปฏิบัติงานอยูในในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงสภาพและหาแนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียน ใน
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สัง กัด สํ านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อใชเ ปนขอมูล ที่จะนําไปพัฒ นางานวิชาการของ
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและมุงพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่ อหาแนวทางการพัฒ นาการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อการบริ ห ารงานวิช าการของ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่มีความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามสภาพการบริหาร ดัง
แสดงกรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตน

ผูบริหารสถานศึกษาและครูหัวหนา
ฝายวิชาการ

ตัวแปรตาม
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
1.การจัดหาขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหารงานวิชาการ
2.การจัดเก็บขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหารงานวิชาการ
3.การสรางขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหารงานวิชาการ
4.การประมวลผลการใชขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ
5.การเผยแพรการใชขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูศึกษาไดกําหนด
พื้นที่ที่ทําการศึกษา ไดแก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากรที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษานี้ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 150 คน ครูฝายหัวหนาวิชาการ จํานวน 150 คน
รวมจํานวน 300 คน ของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด หลักการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการจากบทความ ตํารา รายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
2. กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางขอคําถามเกี่ยวกับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารงานวิชาการ ทั้ง 5 ดาน คือ
2.1 การจัดหาขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ
2.2 การจัดเก็บขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ
2.3 การสรางขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ
2.4 การประมวลผลการใชขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ
2.5 การเผยแพรการใชขอมูลงานเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ
3. ผูศึกษาสรางแบบสอบถามจากขอมูลที่รวบรวมทั้งหมดใหครอบคลุม สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ นําเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ เพื่อความสมบูรณของ
เนื้อหาและการใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสม
4. นําแบบสอบถามฉบับที่ปรับปรุงจากขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก
4.1 ดร.เทอดชาติ ชัยพงค
4.2 นายวิชัย ชัยรินทร
4.3 นายธัญญะ เนียมแตง
ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพิจารณาใหขอเสนอแนะ
5. นําเครื่องมือที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมีคา IOC ระหวาง 0.67 – 1.00
6. นําเครื่องมือมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวิจัย
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การบริหารงานวิชาการ แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน มี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาจํานวน 36 ขอ เปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวทางของ Likert scale 5
ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปด (Open-ended Question) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารงานวิชาการของสถานศึกษา มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา ถึงผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล
2. ประสานงานกับสถานศึกษาผานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อขอเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม จํานวน 300 ฉบับ
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากร ซึ่งเปนผูบริหาร
สถานศึกษา ครูหัวหนาฝายวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
4. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตามจํานวนประชากรและจัดหมวดหมูของ
ขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราะหขอมูล
5. จัดทําหนังสือขอบคุณถึงหนวยงานที่เกี่ยวของหลังการเก็บขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณแลวนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลการศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยนํามาหาคาเฉลี่ย( µ )และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน( σ )
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2. วิเคราะหขอมูลการหาแนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยการแจกแจงความถี่และ
คารอยละ

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ตอนที่ 2 ผลการหาแนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารงานวิชาการของสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเรื่อง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สามารถสรุปผลการศึกษาได
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษาสภาพการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการ ใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
1.
การดําเนินงานในสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สรุปผลไดดังนี้
1.1 สรุปสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานการประมวลผลการใชขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการมากที่สุด และดาน
การจัดหาขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการนอยที่สุด
1.2 ดานการจัดหาขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาบุคลากรในสถานศึกษาที่มีความรับผิดชอบขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารเพื่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการ จั ด หาข อ มู ล โดยใช ง านคอมพิ ว เตอร เ บื้ อ งต น เช น ใช ง านโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซลล เวิรด และเพาเวอรพอยท เปนตนมีคาเฉลี่ยสูงสุด และสถานศึกษาจัดหาวัสดุอุปกรณสารสนเทศ
พื้นฐาน เชน คอมพิวเตอร เครื่องปริ๊นเตอร เพียงพอกับความตองการของบุคลากรมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.3 ดานการจัดเก็บขอมูลงานเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสถานศึกษาแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยสูงสุด และสถานศึกษาไดจัดเก็บสื่อ CD หรือสื่อนวัตกรรมทางการเรียนรู
อยางเปนระเบียบ เรียบรอยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1984

1.4 ดานการสรางขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู
ในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสถานศึกษาแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดสรางขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยสูงสุด และสถานศึกษาไดจัดเก็บสื่อ CD หรือสื่อนวัตกรรมทางการ
เรียนรู อยางเปนระเบียบ เรียบรอยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.5 ดานการประมวลผลการใชขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสถานศึกษากําหนดผูรับผิดชอบในการประมวลผลการใชขอมูล
งานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ เชน งานหลักสูตรสถานศึกษา งานวัดผลและ
ประเมินผลทางการเรียนของผูเรียน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมีคาเฉลี่ยสูงสุดและสถานศึกษาประมวลผลขอมูลตาม
วัตถุประสงคการใชขอมูล งานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริห ารงานวิชาการ เชน งานวัด ผลและ
ประเมินผลทางการเรียนของผูเรียนโดยใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.6 ดานการเผยแพรการใชขอมูลงานเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสถานศึกษากําหนดผูรับผิดชอบในการเผยแพรการใชขอมูลงานเทคโนโลยีและ
การสื่อสารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยสูงสุดและบุคลากรในสถานศึกษาเผยแพร นวัตกรรม หรือการประชาสัมพันธขอมูลใน
ระดับประเทศมีคาเฉลี่ย
ตอนที่ 2 ผลการหาแนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. แนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สรุปผลไดดังนี้
2.1 ดานการจัดหาขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการพบวาแนวทาง
ที่พบมากในการดําเนินงานคือสถานศึกษาควรสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริห ารงานวิชาการ อบรมการใชง านโปรแกรมและวิธีก ารสื บคน พื้ น ฐานแกบุ คลากร และแตง ตั้ ง แตง ตั้ง บุ คลากรใน
สถานศึกษาใหมีความรับผิดชอบขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการมีความถี่
ต่ําสุด
2.2 ดานจัดเก็บงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการพบวาแนวทางที่พบมาก
ในการดําเนินงานคือสถานศึกษาควรจัดทําควรทําขอมูลสารสนเทศบนพื้นฐานในการพัฒ นาอยางเปนระบบและเปน
ปจจุบัน และสถานศึกษาแตงตั้งบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรับผิดชอบจัดเก็บขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการคาความถี่ต่ําสุด
2.3 ดานการสรางขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการพบวาแนวทางที่พบ
มากในการดําเนินงานคือสถานศึกษาใหความรูแกคณะครูในการจัดหาและสรางขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนจริง และจัดเก็บขอมูลดานผูเรียนจากการเยี่ยมบาน
นักเรียน มีคาความถีต่ ่ําสุด
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2.4 ดานการประมวลผลการใชขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ
พบวาแนวทางที่พบมากในการดําเนินงาน คือสถานศึกษาใหความรูแกคณะครูในการจัดหาและสรางขอมูลงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนจริง และจัดเก็บขอมูลดานผูเรียน
จากการเยี่ยมบานนักเรียน มีคาความถี่ต่ําสุด
2.5 ดานการเผยแพรการใชขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการพบวา
แนวทางที่พ บมากในการดําเนินงาน คื อสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรสรางเครือขายดานวิชาการและเผยแพรงาน
วิชาการบนโลกออนไลน และใหบริการอินเตอรเนตความเร็วสูง เพื่อเปนแนวทางในการเผยแพรขอมูลอยางรวดเร็ว สะดวก
มีคาความถี่ต่ําสุด
อภิปรายผล
การศึกษาในครั้งนี้พบประเด็นที่นาสนใจซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. สภาพการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริห ารงานวิชาการของสถานศึกษา ในสัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สรุปผลไดดังนี้
1.1 ดานการจัดหาขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาสถานศึกษาเล็งเห็นความสําคัญในการจัดหาขอมูลมีการแตงตั้งบุคลากรในสถานศึกษามี
ความรับผิดชอบขอมูลงานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริห ารงานวิชาการ จัด หาขอมูลโดยใชงาน
คอมพิวเตอรเบื้องตน เชน ใชงานโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซลล เวิรด และเพาเวอรพอยท เพื่ออํานวยความสะดวกสบาย
และความคล อ งตั ว ในการทํ า งานทุ ก ๆ ด า นและเพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานได ดี ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มุงใหกระจายอํานาจสถานศึกษาในการบริหารจัดการงานวิชาการใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่
จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับทวี นามอินทร (2551, หนา 9) ที่มีการจัดหา
จัด เก็บ การสราง ประมวลผล รับ สง ขอมูล เผยแพรส ารสนเทศในรูปแบบ สื่อตาง ๆ เชน สื่อผสม หรื อเสียง ภาพ
ภาพเคลื่อนไหว ขอความหรือตัวอักษรและตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขาถึงสารสนเทศ ความถูกตอง แมนยํา
และรวดเร็ว ตามความตองการไดทันตอการนําไปใชประโยชน สอดคลองกับเพชราภรณ อาจศิริ (2553) โรงเรียนมี
โปรแกรมระบบสารสนเทศงานวิชาการ ซึ่งไดนําไปพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 ดานการจัดเก็บขอมูลงานเทคโนโลยีและการสื่อสารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปน
เพราะวาสถานศึกษาเล็งเห็นความสําคัญในการจัดเก็บขอมูล โดยสถานศึกษาแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ เพื่อใหสถานศึกษาสามารถเก็บบันทึก และประมวลผล
ขอมูลไดอยางรวดเร็วและถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 9 เรื่อง
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 63-67) ไดบัญญัติไว มาตรา 65 ดังนี้
มีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการผลิต
รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคลองกับครรชิต มาลัยวงศ (2538, หนา 24) วา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยใหเราสามารถเก็บ บันทึก และประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็วและถูกตอง สวนเทคโนโลยี
สื่อสารโทรคมนาคม ชวยใหเราสามารถสงผลลัพธของการใชงานคอมพิวเตอรไปใหผูใชที่อยูหางไกลไดอยางรวดเร็วและ
สะดวก
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1.3 ดานการสรางขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาสถานศึกษาแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดสรางขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการเพื่อการจัดขอมูลอยางเปนระเบียบ ซึ่งสอดคลองกับอัญชลี ศรีสุข (2546, หนา 7)
กลาววาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใชในการจัดเก็บ บันทึก ประมวลผลและรับ สง นําเสนอขอมูล
และสารสนเทศไปยังผูใชที่หางไกล โดยผานขายงานคอมพิวเตอร เปดโอกาสใหผูใชแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกันไดอยาง
รวดเร็วและถูกตองรุง สอดคลองกับรุงราวรรณ มากคะมุด (2550) มีการสรางและจัดเก็บขอมูลที่ไวอยางเปนระบบทั้ง
รายการขอมูลในสวนที่เปนจํานวนตัวเลขคาสถิติ และคาเฉลี่ยทั้งเปนรายวิชาและรายชั้น ที่ชัดเจนจึงทํา ใหระบบในดานนี้
สามารถพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของผูเรียกใช ตามรายละเอียดของขอมูลในทุกๆดานตาม
กรอบงานและสามารถเรียกใชไดเปนอยางดีไมติดขัด เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศในดานนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 ดานการประมวลผลการใชขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ
ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาสถานศึกษากําหนดผูรับผิดชอบในการประมวลผลการใชขอมูลงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ เชน งานหลักสูตรสถานศึกษา งานวัดผลและประเมินผลทางการ
เรี ยนของผูเ รีย น โดยใช โ ปรแกรมคอมพิว เตอร เพื่ อ ประมวลผลข อมู ล ตามวั ตถุ ป ระสงคก ารใชข อ มูล งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ เชน งานวัดผลและประเมินผลทางการเรียนของผูเรียนโดยใชสถิติ
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับครรชิต มาลัยวงศ (2538 หนา 24) กลาวไววา เทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบดวย เทคโนโลยีสําคัญสองสาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่ง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยใหเราสามารถเก็บ บันทึก และประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็วและถูกตอง สวนเทคโนโลยี
สื่อสารโทรคมนาคม ชวยใหเราสามารถสงผลลัพธของการใชงานคอมพิวเตอรไปใหผูใชที่อยูหางไกลไดอยางรวดเร็วและ
สะดวก สอดคลองกับเศรณี มรกตคันโธ (2549) มีการประมวลผลขอมูลขาวสารสนเทศดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการคํานวณผลการเรียน จัดทําเอกสารประกอบการเรียน ผลิตสื่อการสอนและ
เก็บรวบรวมคะแนนหรือผลสอบของนักเรียน
1.5 ดานการเผยแพรการใชขอมูลงานเทคโนโลยีและการสื่อสารงานวิชาการ ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้
เปนเพราะวาสถานศึกษาโรงเรียนจําเปนตองใชขอมูลในทุก ๆ ดาน ในการดําเนินงาน ดานการเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนขอมูล
และสารสนเทศ เพื่อการวางแผนการบริหารและ การจัดการการศึกษาใหมีคุณภาพซึ่งสอดคลองกับกฤษฎา บุญเกตุ
(2554) มีการเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา เพื่อการวางแผนการบริหารและ การจัดการ
การศึกษาในระดับครบถวน
1.6 สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมสถานศึกษาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาการประมวลผลการใชขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการมากที่สุด ทั้งนี้
เพราะวาสถานศึกษาเล็งเห็นความสําคัญในการประมวลผลการใชขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริหารงานวิชาการเพื่อพัฒ นาคุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุถึง มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว (ทั้ง ระดับชาติ ระดับ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน/ปฐมวัย ระดั บเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา หรื อ ระดับ สถานศึก ษาที่กํ าหนดขึ้น เพิ่ ม เติม ตามบริบ ท หรื อ
เอกลักษณของสถานศึกษา) โดยการประมวลผลการใชขอมูลทํางานอยางมีระบบ และปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง
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จัดทําขอมูลสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบ ใชขอมูลสารสนเทศนั้นใหเปนประโยชนในการพัฒนางานเปนประจํา มีการเก็บ
รวบรวมขอมูล และจัดหมวดหมูขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุถึงมาตรฐานที่
กําหนดนั้น ตองมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) ที่ทุกกิจกรรม / โครงการ / งานมีเปาหมายเดียวกัน คือ การ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนทุกดาน มีการพัฒนาดานปจจัยใหสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ สรรหาใหเพียงพอ ดูแล
รักษาใหใชไดอยูเสมอและปลอดภัยในการใช ประการสําคัญตองมีระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้งติดตาม
กํากับการดําเนินงานอยางจริงจัง และตอเนื่องมีการจัดขอมูลที่เปนระบบ เปนปจจุบัน ตรงตามความตองการที่จะเรียกใช
และสามารถเรียกใชไดงาน สอดคลองกับ รุงราวรรณ มากคะมุด (2550) ที่ระบบขอมูลของจํานวนตัวเลขที่เปนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแตละกลุมวิชาทั้งเปนรายรวมและรายดาน ตามระดับชวงชั้นที่เปนหมวดหมู มีความเปนปจจุบัน ตรงตาม
ความตองการของผูเรียกใช ตามรายละเอียดของขอมูลในทุกๆดานตามกรอบงานและสามารถเรียกใชไดเปนอยางดีไม
ติดขัดแตอยางใดการพัฒนาระบบสารสนเทศในดานนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพทั้งนี้เพราะมีขอมูลที่จัดเก็บไวอยางเปน
ระบบทั้งรายการขอมูลในสวนที่เปนจํานวนตัวเลขคาสถิติ และคาเฉลี่ยทั้งเปนรายวิชาและรายชั้น ที่ชัดเจนจึงทํา ใหระบบ
ในดานนี้สามารถพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นที่นาสนใจที่คนพบจากผลการวิจัย คือ ดานการจัดหาขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสถานศึกษามีขอจํากัดบางประการจึงยังไมสามารถ
ดําเนินการจัดหาขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการใหอยูในระดับมากถึงมากที่สุด
ได เพราะบุคลากรยังขาดความรูความเขาใจ ทักษะและวิธีการจัดระบบสารสนเทศ การจัดกระทํา ขอมูลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป ระบบบริหารงาน นักเรียนรายบุคคล (Onpec App) ขอมูลยังไมสมบูรณและเปนปจจุบัน ขาดแคลนเครื่อง
คอมพิวเตอร ขาดความรูและทักษะในการดูแลรักษาระบบสารสนเทศ สอดคลองกับบุญทรง ดายรินรัมย (2547) ไดศึกษา
สภาพปจจุบันการดําเนินงานและปญหาเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร ดวย
การจัดระบบสารสนเทศที่ใชกระบวนการจัดการ 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
ระบบบริหารงานวิชาการ ขอมูลยังไมสมบูรณและเปนปจจุบัน
2. แนวทางทางการพัฒนาใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สรุปผลไดดังนี้
2.1 ดานการจัดหาขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการพบวาแนวทาง
ที่พบมากในการดําเนินงานคือสถานศึกษาควรสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
บริห ารงานวิชาการ อบรมการใชง านโปรแกรมและวิธีก ารสื บคน พื้ น ฐานแกบุ คลากร และแตง ตั้ ง แตง ตั้ง บุ คลากรใน
สถานศึกษาใหมีความรับผิดชอบขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ ซึ่งสอดคลอง
กับเศรณี มรกตคันโธ (2549) ไดศึกษาการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม
พบวามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการแตงตั้งบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเพื่อดูแลระบบเครือขายในการ
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เก็บรวบรวมขอมูล มีการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร และขอบกพรองของระบบเครือขาย มีการประมวลผลขอมูลขาว
สารสนเทศดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการคํานวณผลการเรียน จัดทําเอกสาร
ประกอบการเรียน ผลิตสื่อการสอนและเก็บรวบรวมคะแนนหรือผลสอบของนักเรียนเพื่อความสะดวก รวดเร็ว
2.2 ดานจัดเก็บงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการพบวาแนวทางที่พบมาก
ในการดําเนินงานคือสถานศึกษาควรจัดทําควรทําขอมูลสารสนเทศบนพื้นฐานในการพัฒ นาอยางเปนระบบและเปน
ปจจุบัน และสถานศึกษาแตงตั้งบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรับผิดชอบจัดเก็บขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการซึ่งสอดคลองกับเศรณี มรกตคันโธ (2549) ไดศึกษาการจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบวามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการแตงตั้งบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเพื่อดูแลระบบ
เครื อขายในการเก็บรวบรวมขอมูล มีการตรวจสอบเครื่องคอมพิว เตอร และขอ บกพรองของระบบเครื อข าย มีการ
ประมวลผลขอมูลขาวสารสนเทศดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการคํานวณผลการ
เรียน จัดทําเอกสารประกอบการเรียน ผลิตสื่อการสอนและเก็บรวบรวมคะแนนหรือผลสอบของนักเรียนเพื่อสถานศึกษา
สามารถเก็บบันทึกขอมูลดวยความสะดวก รวดเร็ว สอดคลองกับครรชิต มาลัยวงศ (2538, หนา 24) กลาวไววา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยใหเราสามารถเก็บ บันทึก และประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็วและถูกตอง สวนเทคโนโลยี
สื่อสารโทรคมนาคม ชวยใหเราสามารถสงผลลัพธของการใชงานคอมพิวเตอรไปใหผูใชที่อยูหางไกลไดอยางรวดเร็วและ
สะดวก
2.3 ดานการสรางขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการพบวาแนวทางที่
พบมากในการดําเนินงานคือสถานศึกษาใหความรูแกคณะครูในการจัดหาและสรางขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนจริง ซึ่งสอดคลองกับมณีรัตน สิทธิโชค (2546)
ไดศึกษาปจจัยคัด สรรที่สง ผลตอความคิด เห็นในการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของผูบริห ารและครู ใ น
โรงเรียนผูนําการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู พบวาครูผูสอนตองไดรับการสนับสนุนในการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาวิชาชีพ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการฝกอบรม
ผูที่จะเปนครูและผูที่เปนครูอยูแลวใหมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากยิ่งขึ้น
2.4 ดานการประมวลผลการใชขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ
พบวาแนวทางที่พบมากในการดําเนินงาน คือสถานศึกษาใหความรูแกคณะครูในการจัดหาและสรางขอมูลงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนจริง ซึ่งสอดคลองกับเศรณี
มรกตคันโธ (2549) ไดศึกษาการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนฮอดพิทยาคม โดยการแตงตั้งบุคลากรที่
มีความรู ความสามารถเพื่อดูแลระบบเครือขายในการประมวลผลขอมูลขาวสารสนเทศดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการคํานวณผลการเรียน จัดทําเอกสารประกอบการเรียน ผลิตสื่อการสอนและ
เก็บรวบรวมคะแนนหรือผลสอบของนักเรียน สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา 7) วาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขามาสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาสมัยใหมจําเปนตองอาศัยขอมูลขาวสารเพื่อการวางแผน
การดําเนินการ การติดตามและประเมินผลซึ่งอาศัยคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคมเขามามีบทบาทที่สําคัญ
2.5 ดานการเผยแพรการใชขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการพบวา
แนวทางที่พ บมากในการดําเนินงาน คื อสถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรสรางเครือขายดานวิชาการและเผยแพรงาน
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วิชาการบนโลกออนไลน และใหบริการอินเตอรเนตความเร็วสูง เพื่อเปนแนวทางในการเผยแพรขอมูลอยางรวดเร็ว สะดวก
ซึ่งสอดคลองกับเพชราภรณ อาจศิริ (2553) ไดศึกษาการใชสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของผูบริหารการ
ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานหนองตะลุมปุก ในการดําเนินการในวงรอบที่ 1 ทํา
ใหโรงเรียนมีโปรแกรมระบบสารสนเทศงานวิชาการ ซึ่งไดนําไปพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการของโรงเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในวงรอบที่ 2 โดยใชกลยุทธในการพัฒนาคือ การประชุมระดมความคิด ซึ่งมีคูมือการใชระบบสารสนเทศ
งานวิชาการโรงเรียนในการกํากับติดตาม ทําใหการนําโปรแกรมสารสนเทศงานวิชาการไปใช ตลอดจนการดูแลรักษาและ
ตรวจสอบระบบ มีความชัดเจนและคลองตัวในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3” ผูศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา
เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมสําหรับ ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1. สถานศึกษาควรสงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการ
อบรมการใชง านโปรแกรมและวิธีการสืบคนพื้น ฐานแกบุคลากร เพื่อใหการจัดเก็บขอมูลอยางเปน ระบบและจัดเปน
หมวดหมู เพื่อการใชขอมูลวิชาการมีความสะดวก รวดเร็ว เปนปจจุบัน
2. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเปน
คาใชจายในดานการจัดหาขอมูล การจัดเก็บขอมูล การจัดสรางขอมูล การประมวลผลขอมูล และการเผยแพรขอมูลไปใช
เพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศของสถานศึกษา ซึ่งจะชวยใหมีงบประมาณมาดําเนินงาน
3. สถานศึกษาใหความรูแกคณะครูในการจัดหาและสรางขอมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การบริหารงานวิชาการที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนจริง
ขอเสนอแนะในการทําศึกษาครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาสภาพและปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารงานวิชาการใน
รูปแบบของการวิจัยเปนระยะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายและเปนปจจุบัน

กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาค นคว าดว ยตนเองฉบั บนี้ สําเร็ จลุลว งไปดวยดี ดวยความกรุ ณาเป นอยางดียิ่ งจากทาน ดร.กั ม พล
ไชยนันท อาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการทุกทานที่ไดใหคําปรึกษา ชวยเหลือ แนะนํา ตลอดจนตรวจทานแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง
ขอขอบคุณ ดร.เทอดชาติ ชัยพงค รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นายวิชัย ชัยรินทร ศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 นายธัญญะ เนียมแตง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอยจัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่กรุณาแนะนํา แกไข
และตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาจนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณ และมีคุณคา
1990

ขอขอบพระคุณ ดร.สายสวาท วิชัย ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และ
ผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ไดใหความรวมมือ
ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามเปนอยางดี
นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนชวยเหลือ จากสมาชิกทุกคนในครอบครัว ผูคอยเปนกําลังใจและสนับสนุนการ
ทํางานทุก ๆ ดานมาโดยตลอด ทําใหการทํางานสําเร็จลุลวงไปดวยดี คุณ คาของการศึก ษาคนควาฉบับนี้ คงจะเปน
ประโยชนตอการบริหารงานของผูบังคับบัญชาทุกระดับ และขอมอบแดบูรพาจารยตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานที่ใหความ
กรุณาชี้แนะและสนับสนุนใหกําลังใจในการศึกษาครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอขอบพระคุณทุกทาน
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้มี วั ต ถุ ป ระสงค (1) เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพและป ญ หาการบริ ห ารระบบสารสนเทศ (2) เพื่ อ ศึ ก ษา
ขอเสนอแนะในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษาและผูรับผิดชอบสารสนเทศโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จํานวน
50 คน เครื่องมื อไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา สภาพและปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต
3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกรายขั้นตอนของสภาพระบบสารสนเทศ พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุก
ขั้นตอน โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับ คือ ขั้นตอนการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ ขั้นการประมวลผลขอมูล ขั้นการ
ตรวจสอบขอมูล ขั้นการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ และขั้นตอนการรวบรวมขอมูล
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
ดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 50 กําหนดใหสถานศึกษาจําเปนตองจัดเตรียม
ขอมูลและสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพในและภายนอกของสถานศึกษาทําใหสถานศึกษาตองรวบรวมขอมูล
และสารสนเทศตาง ๆ เปนจํานวนมากสวนใหญมักจัดเก็บขอมูลจําแนกตามงานของสถานศึกษาไดแกงานบริหารวิชาการ
งานบริหารแผนและงบประมาณงานบริหารบุคคลงานบริหารทั่วไปและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของแตการจัดการขอมูลนั้นยังไม
เปนระบบซึ่งไมสะดวกตอการนําขอมูลไปใชสถานศึกษาจึงควรคํานึงถึงการเลือกขอมูลและสารสนเทศที่เนนการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษานํามาจัดทําเปนระบบสารสนเทศใหสมบูรณครบถวนเปนปจจุบันสามารถเรียกใชไดสะดวกและ
ตรงตามความตองการชวยใหสถานศึกษาสามารถดําเนินงานพัฒนาคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของหนวยงานทางการศึกษาไมวาจะเปนระดับใดขอมูลสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญและจําเปนใน
การบริหารงานสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงานเพราะขอมูลสารสนเทศเปนสิ่งที่บงบอกถึงสภาพการทํางานและผลงานวา
เปนอยางไรสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไมมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานหรือไมจะแกไขหรือปรับปรุง
การปฏิบัติงานอยางไรรวมถึงการวางแผนการดําเนินงานประกอบการตัดสินใจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายและ
ภารกิจของหนวยงานซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาแนวคิดและสรางทางเลือกใหมในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ในขณะที่การดําเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนสวนมาก ยังพบวาไมมีการนําระบบสารสนเทศไปใชงาน
อยางแทจริง การใชงานและการดําเนินงานระบบสารสนเทศของแตละโรงเรียนใหความสําคัญไมเทากัน ขึ้นอยูกับความ
ตองการใชงานของผูใชงานสารสนเทศ และยังพบปญหาตาง ๆ อีกหลายประการ ดังที่ ประเสริฐ สุขสิงหคลี (2541) ได
ศึกษาปญหาในการจัดระบบสารสนเทศในยุคปฏิรูปการศึกษา: ศึกษากรณีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบวา ในดานบุคลากรขาดผูมีความรูความสามารถ ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคลองกับ ชวลิต แพถนอม (2547) ที่ไดศึกษาการจัดทําคูมือปฏิบัติการจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
1993

โรงเรียนบานทอเมืองลัง อําเภอเมืองเชียงใหม พบวาบุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศมีการเปลี่ยนตัวบอย ผูเขา
มารับงานแทน ขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน สงผลใหบุคลากรที่รับผิดชอบ ขาดประสบการณในการทํางาน
และขาดบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในดานการวัดผล ประเมินผล มาจัดระบบขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง ขอมูล
สารสนเทศที่ไดไมครอบคลุมถึงแผนงานตาง ๆ ทําใหบุคลากรในโรงเรียนนําไปใชนอย หรือไมนําไปใชประโยชน ในขณะที่
สุชีรา จินดาวงศ (2550) ไดศึกษาการดําเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม จังหวัดพะเยา พบวา
การเก็บรวบรวมขอมูลมายังไมเปนปจจุบัน ไมมีระบบการเก็บรวบรวมขอมูลที่ดี ขาดการวางแผนและมีการเก็บขอมูลที่
ซ้ําซอน ดานการนําขอมูลไปใชพบวาขอมูลสวนใหญไมไดมาจากสภาพจริง มีการเก็บขอมูลบอยครั้ง แตนําไปใชนอยและ
ไมไดนําขอมูลที่ไดไปใชในการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงพัฒนางานตาง ๆ
การจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 พบวา ขอมูลที่โรงเรียนจัดเก็บ คือ ขอมูลครู
อาจารย ขอมูลนักเรียน ขอมูลการเรียนการสอน สารสนเทศมีความถูกตองตามความตองการ ทันตอเหตุการณ และ
เพียงพอตอการใชระดับมาก แตยังมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการจัดสารสนเทศนอย สําหรับในเรื่องการตัดสินใจใน
การวางแผนและการบริหารงาน ผูบริหารโรงเรียนใชขอมูลและสารสนเทศมากกวาการใชประสบการณและสามัญสํานึก
ธนา จินดาวัฒนะ (2534) หรือในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ก็ยังพบวา การ
จัดระบบสารสนเทศสวนใหญจะตองมีบุคลากรรับผิดชอบโดยเฉพาะ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล จัดระบบสารสนเทศอยางมี
ระบบและเปนปจจุบัน โดยใชระบบแฟมเอกสาร มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลทันที เมื่อเปนเรื่องสําคัญมาก มีการประเมินผล
ดวยมือและรายงานผลโดยใชเอกสารบรรยาย ปญหาที่พบคือ ขอมูลลาชา ขาดบุคลากรที่มีความรู บุคลากรไมมีเวลา
เพียงพอ ขาดวัสดุอุปกรณ มณเฑียร นาคทองอินทร (2542)
จากเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 เพื่อเปนขอมูลที่จะใชในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 (2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
แมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงรายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจมุงศึกษาถึงสภาพและปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงรายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 ผูศึกษาคนควาไดศึกษาและดําเนินการ ดังนี้
1994

ประชากร
ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 10 คน และผูรับผิดชอบสารสนเทศจํานวน 40 คน โรงเรียนในกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รวม
ทั้งหมดจํานวน 50 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
สํารวจสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีคําถาม 5 รายการ เปนขอคําถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ตําแหนง อายุราชการ
วุฒิการศึกษา
ตอนที่ 2 เป นแบบสอบถามเกี่ ยวกั บระบบการบริ ห ารสารสนเทศของโรงเรี ย นในกลุม เครื อ ข า ยพั ฒ นา
การศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามแนวคิดของ
ลิเคิรท (Likert) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับที่มีความเที่ยงตรงซึ่งผานผูเชี่ยวชาญ 3 คนจากการ
ทดลองโดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลไดรับแบบสอบถามคืนมารอยละ 100 นํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปสถิติที่ใชไดแกคารอยละคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการบริหารระบบสารสนเทศ วิเคราะหขอมูล
โดยใชความถี่ (Frequency หรือ ‘f’) ประกอบความเรียงเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา
ผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ สภาพและป ญ หาการบริ ห ารระบบสารสนเทศของโรงเรี ย นในกลุ ม เครื อ ข า ยพั ฒ นา
การศึกษาพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 สรุปไดดังนี้
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามพบวา เปนเพศชายและเพศหญิง รอยละ 50.00 เทากัน อายุต่ํากวา 30 ป
รอยละ 38.00 มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 5 ป รอยละ 58.00 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 62.00 ปจจุบัน
ทําหนาที่เปนผูบริหาร รอยละ 20.00 และปฏิบัติหนาที่เปนครูผูรับผิดชอบสารสนเทศ รอยละ 80.00
2. สภาพและปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 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) โดยรายละเอียดของแตละดานมีผลการวิจัยดังนี้
2.1 ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (µ=3.85) เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับ
มาก 4 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ มีการแตงตั้งใหบุคลากรรับผิดชอบงานรวบรวมขอมูล (µ=4.06)
รองลงมาคือ มีการกําหนดระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลที่ชัดเจนและเหมาะสม (µ=3.94) มีการสรางเครื่องมือในการ
รวบรวมขอมูลที่สอดคลองกับลักษณะของขอมูลและแหลงขอมูล (µ=3.86) และมีการกําหนดระยะเวลาในการรวบรวม
ขอมูลที่ชัดเจนและเหมาะสม (µ=3.54) สวนปญหาระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับนอย (µ=2.37) เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 2 ขอ ไดแก มีการสรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลที่สอดคลองกับลักษณะของ
ขอ มูล และแหลง ขอ มูล และมีก ารกํา หนดระยะเวลาในการรวบรวมขอ มูล ที่ช ัด เจนและเหมาะสมมีคา เฉลี่ย เทา กัน
(µ=2.40) รองลงมาคือ มีการกําหนดระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลที่ชัดเจนและเหมาะสม (µ=2.38) และมีการแตงตั้งให
บุคลากรรับผิดชอบงานรวบรวมขอมูล (µ=2.32)
2.2 ขั้นการตรวจสอบขอมูล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (µ=3.88) เมื่อพิจารณารายขอพบวา รายการที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอ ไดแก มีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลทุกครั้ง, มีการแตงตั้งบุคลากรที่มีความรูและทักษะ
เพื่อตรวจสอบขอมูลที่ไดตามความเหมาะสม และมีการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการรวบรวมทุกครั้งเพื่อใหไดขอมูลที่เปน
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
ความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลทุกครั้งและมีการแตงตั้งบุคลากรที่มีความรูและทักษะ เพื่อตรวจสอบขอมูลที่ไดตามความ
เหมาะสม (µ=2.32)
2.3 ขั้นการประมวลผลขอมูล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (µ=3.91) เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับ
มาก 4 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ มีการจัดกลุมของขอมูล แยกแยะตามลักษณะและประเภทของ
ขอมูลกอนประมวลผลทุกครั้ง (µ=4.02) รองลงมาคือ มีการใชเครื่องมือที่ใชในการประมวลผลขอมูล ที่ทัน สมัยและ
มีประสิทธิภาพ (µ=3.94) สามารถประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศไดครอบคลุม ครบถวน (µ=3.92) และสารสนเทศมี
ความถูกตอง แมนยํา ตอบสนองความตองการของผูใชได (µ=3.76) สวนปญหาระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับ
นอย (µ=2.39) เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ มีการใช
เครื่องมือที่ใชในการประมวลผลขอมูลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (µ=2.46) รองลงมา คือ มีการจัดกลุมของขอมูล
แยกแยะตามลักษณะและประเภทของขอมูลกอนประมวลผลทุกครั้ง (µ=2.42) สามารถประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ
ไดครอบคลุม ครบถวน (µ=2.38) และสารสนเทศมีความถูกตอง แมนยํา ตอบสนองความตองการของผูใชได (µ=2.32)
2.4 ขั้นการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (µ=3.86) เมื่อพิจารณารายขอพบวา
อยูในระดับมาก 6 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ นําขอมูลและสารสนเทศไปพัฒนาหรือปรับปรุงงาน
ดานตาง ๆ ในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น (µ=4.06) รองลงมาคือ จัดลําดับความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศตาม
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ความเรงดวนและความสําคัญในการนําไปใช (µ=3.98) จัดสงขอมูลและสารสนเทศใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงาน
อื่น ๆ ไดตามความตองการและทันตามกําหนดเวลา (µ=3.88) มีการใหบริการขอมูลและสารสนเทศแกผูที่ตองการ
(µ=3.82) มีนําเสนอขอมูลและสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร แสดงสถิติ วารสาร หนังสือ ปายนิเทศหรือเว็บไซต (µ=3.72)
และประชาสัม พันธขอมูล และสารสนเทศใหกับผูเ กี่ยวของทราบอยางทั่ว ถึง (µ=3.70) สว นปญหาระบบสารสนเทศ
โดยภาพรวมอยูในระดับนอย (µ=2.44) เมื่อพิจารณาราขอพบวารายการที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 3 รายการ ไดแก
ประชาสัมพันธขอมูลและสารสนเทศใหกับผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง (µ=2.58) รองลงมาคือจัดสงขอมูลและสารสนเทศให
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานอื่น ๆ ไดตามความตองการและทันตามกําหนดเวลา (µ=2.56) และมีการใหบริการขอมูล
และสารสนเทศแกผูที่ตองการ (µ=2.50) และมีรายการที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย 3 รายการไดแก จัดลําดับความสําคัญ
ของขอมูลและสารสนเทศตามความเรงดวนและความสําคัญในการนําไปใชและนําขอมูลและสารสนเทศไปพัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานดานตาง ๆ ในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีคาเฉลี่ยเทากัน (µ=2.36) และมีนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ
ในรูปแบบเอกสาร แสดงสถิติ วารสาร หนังสือ ปายนิเทศหรือเว็บไซต (µ=2.30)
2.5 ขั้นตอนการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (µ=3.99) เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา อยูในระดับมาก 3 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ ใชเครื่องคอมพิวเตอรชวยเก็บรักษาขอมูล
และสารสนเทศ (µ=4.14) รองลงมาคือ จัด ใหมีแหลง การเก็บรักษาขอมูล และสารสนเทศไวในโรงเรียนอยางชัด เจน
(µ=3.98) และเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศ โดยการจําแนกหมวดหมูอยางเปนระบบ (µ=3.86) สวนปญหาระบบสารสนเทศ
โดยภาพรวมอยูในระดับนอย (µ=2.26) เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับนอย 3 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับ
จากมากไปนอยคือ จัดใหมีแหลงการเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศไวในโรงเรียนอยางชัดเจน (µ=2.28) ใชเครื่องคอมพิวเตอร
ชวยเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศและเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศ โดยการจําแนกหมวดหมูอยางเปนระบบมีคาเฉลี่ย
เทากัน (µ=2.26)
3. ขอเสนอแนะในการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพัฒนาการศึกษา
แมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จากผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 50 คน มีผูใหขอเสนอแนะ 14 คน คิดเปนรอยละ 28.00 ไดนําเสนอตามประเด็นของผูเสนอแนะใน
แตละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นการรวบรวมขอมูล
1. ควรมีการพัฒนาระบบระบบสัญญาณทางโทรคมนาคมใหดียิ่งขึ้น (f = 10 คน)
2. ควรมีการประชุมคณะทํางานและแตงตั้งผูรับผิดชอบสารสนเทศโรงเรียน (f = 5 คน)
3. ควรวางแผนการเก็บขอมูลใหเปนระบบ (f = 5 คน)
4. ควรใชระบบคอมพิวเตอรชวยเปนเครื่องมือรวมรวมขอมูล (f = 7 คน)
5. ควรสํารวจแหลงขอมูล เก็บรวบรวม จัดหมวดหมู กอนประมวลผลทุกครั้ง (f = 8 คน)
6. ควรจัดวางระบบขั้นตอนในการบริหารระบบสารสนเทศใหเกิดความมั่นคงและเปนระบบมากขึ้น (f = 10 คน)
ขั้นการตรวจสอบขอมูล
1. ควรแตงตั้งกรรมการตรวจสอบขอมูล (f = 12 คน)
2. ควรแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบแกไขขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน (f = 8 คน)
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3. คณะครูรวมกันตรวจสอบขอมูลสารสนเทศตามเนื้องานแตละฝายงาน (f = 10 คน)
4. ควรมีการแตงตั้งบุคลากรที่มีความรูและทักษะเพื่อตรวจสอบขอมูลและมีการตรวจสอบความนาเชื่อถือ
ของขอมูลทุกครั้งและมีการเปรียบเทียบกับขอมูลเดิม (f = 6 คน)
5. ควรมีการบันทึกหรือรายงานผลการตรวจสอบทุกครั้ง (f = 5 คน)
6. ควรมีการตรวจสอบการใหบริการในการบริหารระบบสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ โดยอาจจะเกิดจาก
ความรวมมือระหวางฝายงานทุกฝายโดยมีคณะครูหรือบุคลากรรวมกัน (f = 5 คน)
ขั้นการประมวลผลขอมูล
1. ควรใชเ ครื่ องมื อการประมวลผลโดยการใช เ ครื่ องมื อที่ ทัน สมัย และมี ประสิท ธิภาพ ถูกต อง แม นยํ า
ตอบสนองความตองการของผูใชงานได (f = 10 คน)
2. เครื่องมือที่ใชประมวลผลควรเปนเครื่องมือที่ไดมาตรฐาน ตรวจสอบได มีขั้นตอนการดําเนินการชัดเจน (f = 5 คน)
3. ควรใชเครื่องมือประมวลผล สรุปเนื้อหาเปนขอมูลที่ไดมาตรฐานตรวจสอบได (f = 6 คน)
4. ควรมีการประสานงานวิเคราะหขอมูลรวม (f = 9 คน)
5. ควรรวมกันวิเคราะหจุดออนและจุดแข็ง (SWOT) ของเครื่องมือเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือ
ประมวลผลตอไป (f = 10 คน)
ขั้นการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ
1. ควรมีการนําเสนอขอมูลผานระบบสารสนเทศของโรงเรียนและผานระบบสารสนเทศเครือขาย (f = 7 คน)
2. ควรใชสื่อสารสนเทศเขามาชวยในการนําเสนอขอมูลที่กระชับ เขาใจงาย และครอบคลุมตอภาระงาน เชน
คอมพิวเตอรหรือโปรเจคเตอร (f = 9 คน)
3. ควรจัดทําสื่อการนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน แผนพับ หรือโปรแกรมนําเสนอ (f = 10 คน)
4. ควรมีการวิเคราะหขอมูลที่ไดนําเสนอที่ประชุมรวม เพื่อตรวจทานโดยใชคอมพิวเตอรและระบบเอกสาร
จัดเก็บขอมูลนําเสนอ (f = 5 คน)
ขั้นการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ
1. มอบหมายใหครูผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ปลอดภัย สามารถนํามาใชไดทันเวลา (f = 5 คน)
2. ควรใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูลรวมกับการจัดทําเอกสารเปนรูปเลม (f = 10 คน)
3. ควรเก็บขอมูลบนฐานขอมูลระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อสะดวกในการใชขอมูล สามารถใชขอมูลในที่
ตาง ๆ ผานระบบอินเตอรเน็ตได (f = 8 คน)
4. ควรมีการเก็บขอมูลสารสนเทศในรูปแบบของกลุมเครือขาย (f = 12 คน)

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
สรุปไดดังนี้
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1. สภาพและปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อจําแนกเปนรายขั้นตอน พบวา
1.1 ขั้นการรวบรวมขอมูล สภาพระบบสารสนเทศโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา
อยูในระดับมาก 4 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ มีการแตงตั้งใหบุคลากรรับผิดชอบงานรวบรวม
ขอมูล รองลงมาคือ มีการกําหนดระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลที่ชัดเจนและเหมาะสม มีการสรางเครื่องมือในการ
รวบรวมขอมูลที่สอดคลองกับลักษณะของขอมูลและแหลงขอมูล และมีการกําหนดระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลที่
ชัดเจนและเหมาะสม สวนปญหาระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายขอพบวา รายการที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด 2 ขอ ไดแก มีการสรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลที่สอดคลองกับลักษณะของขอมูลและแหลงขอมูล
และมีการกําหนดระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลที่ชัดเจนและเหมาะสมมีคาเฉลี่ยเทากัน รองลงมาคือ มีการกําหนด
ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูลที่ชัดเจนและเหมาะสม และมีการแตงตั้งใหบุคลากรรับผิดชอบงานรวบรวมขอมูล
1.2 ขั้นการตรวจสอบขอมูล สภาพระบบสารสนเทศโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา
รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ขอ ไดแก มีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลทุกครั้ง, มีการแตงตั้งบุคลากรที่มี
ความรูและทักษะ เพื่อตรวจสอบขอมูลที่ไดตามความเหมาะสม และมีการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการรวบรวมทุกครั้ง
เพื่อใหไดขอมูลที่เปนปจจุบันตรงตามเนื้อหาและถูกตองแมนยํา รองลงมาคือ มีการกําหนดวิธีตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล และมีการตรวจสอบขอมูลซ้ําโดยการเปรียบเทียบกับขอมูลเดิม สวนปญหาระบบสารสนเทศ เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา อยูในระดับนอย 5 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ มีการกําหนดวิธีตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล รองลงมาคือ มีการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการรวบรวมทุกครั้งเพื่อใหไดขอมูลที่เปนปจจุบันตรงตามเนื้อหาและ
ถูกตองแมนยําและมีการตรวจสอบขอมูล ซ้ําโดยการเปรียบเทียบกับขอมูล เดิม มีการตรวจสอบความนาเชื่อถื อของ
แหลงขอมูลทุกครั้งและมีการแตงตั้งบุคลากรที่มีความรูและทักษะ เพื่อตรวจสอบขอมูลที่ไดตามความเหมาะสม
1.3 ขั้นการประมวลผลขอมูล สภาพระบบสารสนเทศโดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ มีการจัดกลุมของขอมูล แยกแยะตาม
ลักษณะและประเภทของขอมูลกอนประมวลผลทุกครั้ง รองลงมาคือ มีการใชเครื่องมือที่ใชในการประมวลผลขอมูลที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศไดครอบคลุม ครบถวน และสารสนเทศมีความ
ถูกตอง แมนยํา ตอบสนองความตองการของผูใชได สวนปญหาระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ มีการใชเครื่องมือที่ใชใน
การประมวลผลขอมูลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ มีการจัดกลุมของขอมูล แยกแยะตามลักษณะและ
ประเภทของขอมูลกอนประมวลผลทุกครั้ง สามารถประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศไดครอบคลุม ครบถวน และ
สารสนเทศมีความถูกตอง แมนยํา ตอบสนองความตองการของผูใชได
1.4 ขั้ น การนํ า เสนอข อ มู ล และสารสนเทศ สภาพระบบสารสนเทศโดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมาก 6 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ นําขอมูลและสารสนเทศไป
พัฒนาหรือปรับปรุงงานดานตาง ๆ ในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น รองลงมาคือ จัดลําดับความสําคัญของขอมูลและ
สารสนเทศตามความเรงดวนและความสําคัญในการนําไปใช จัด สง ขอมูลและสารสนเทศใหหนวยงานตนสังกัด หรื อ
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หนวยงานอื่น ๆ ไดตามความตองการและทันตามกําหนดเวลา มีการใหบริการขอมูลและสารสนเทศแกผูที่ตองการ มี
นําเสนอขอมูลและสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร แสดงสถิติ วารสาร หนังสือ ปายนิเทศหรือ และประชาสัมพันธขอมูลและ
สารสนเทศใหกับผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง สวนปญหาระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารา
ขอพบวารายการที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 3 รายการไดแก ประชาสัมพันธขอมูลและสารสนเทศใหกับผูเกี่ยวของ
ทราบอยางทั่วถึง รองลงมาคือจัดสงขอมูลและสารสนเทศใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานอื่น ๆ ไดตามความตองการ
และทันตามกําหนดเวลา และมีการใหบริการขอมูลและสารสนเทศแกผูที่ตองการ และมีรายการที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
นอย 3 รายการไดแก จัดลําดับความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศตามความเรงดวนและความสําคัญในการนําไปใช
และนําขอมูลและสารสนเทศไปพัฒนาหรือปรับปรุงงานดานตาง ๆ ในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีคาเฉลี่ยเทากัน
และมีนําเสนอขอมูลและสารสนเทศในรูปแบบเอกสาร แสดงสถิติ วารสาร หนังสือ ปายนิเทศหรือเว็บไซต
1.5 ขั้นการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ สภาพระบบสารสนเทศโดยภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา อยูในระดับมาก 3 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ ใชเครื่องคอมพิวเตอรชวยเก็บรักษา
ขอมูลและสารสนเทศ รองลงมาคือ จัดใหมีแหลงการเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศไวในโรงเรียนอยางชัดเจน และเก็บ
รักษาขอมูลและสารสนเทศ โดยการจําแนกหมวดหมูอยางเปนระบบ สวนปญหาระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับ
นอย เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับนอย 3 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ จัดใหมีแหลงการ
เก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศไวในโรงเรียนอยางชัดเจน ใชเครื่องคอมพิวเตอรชวยเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศและ
เก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศ โดยการจําแนกหมวดหมูอยางเปนระบบมีคาเฉลี่ยเทากัน
2. ผลการศึ ก ษาข อ เสนอแนะพบว า ในการบริ ห ารระบบสารสนเทศของโรงเรี ย นในกลุ ม เครื อ ข า ยพั ฒ นา
การศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงรายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 สรุป
ไดดังนี้
2.1 ขั้นการรวบรวมขอมูล ควรมีการพัฒนาระบบระบบสัญญาณทางโทรคมนาคมใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหการจัด
วางระบบขั้นตอนในการบริหารระบบสารสนเทศใหเกิดความมั่นคงและเปนระบบมากขึ้น และควรสํารวจแหลงขอมูล เก็บ
รวบรวม จัด หมวดหมู กอนประมวลผลทุกครั้ง มีการใชระบบคอมพิวเตอรชวยเปนเครื่องมื อรวมรวมขอมูล จัด แบง
บุคลากร และควรมีการประชุมคณะทํางานและแตงตั้งผูรับผิดชอบสารสนเทศโรงเรียน เพื่อชวยใหวางแผนการเก็บขอมูล
ใหเปนระบบ
2.2 ขั้นการตรวจสอบขอมูล ควรแตงตั้งกรรมการตรวจสอบขอมูลและแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบแกไข
ขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน มีการแตงตั้งบุคลากรที่มีความรูและทักษะเพื่อตรวจสอบขอมูลและมีการตรวจสอบความ
นาเชื่อถือของขอมูลทุกครั้งและมีการเปรียบเทียบกับขอมูลเดิม มีการบันทึกหรือรายงานผลการตรวจสอบทุกครั้งและ
ตรวจสอบการใหบริการในงานระบบสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ โดยอาจจะเกิดจากความรวมมือระหวางฝายงานทุกฝาย
โดยมีคณะครูหรือบุคลากรรวมกัน
2.3 ขั้ น การประมวลผลข อ มู ล ควรใช เ ครื่ อ งมื อ การประมวลผลโดยการใช เ ครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพ ถูกตอง แมนยํา ตอบสนองความตองการของผูใชงานได รวมกับวิเคราะหจุดออนและจุดแข็ง (SWOT) ของ
เครื่องมือเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือประมวลผลตอไป และควรมีการประสานงานวิเคราะหขอมูลรวม และ
เครื่องมือที่ใชประมวลผลควรเปนเครื่องมือที่ไดมาตรฐาน ตรวจสอบได มีขั้นตอนการดําเนินการชัดเจน
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2.4 ขั้นการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ ควรจัดทําสื่อการนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน แผนพับ หรือ
โปรแกรมนําเสนอ ใชสื่อสารสนเทศเขามาชวยในการนําเสนอขอมูลที่กระชับ เขาใจงาย และครอบคลุมตอภาระงาน ควรมี
การนําเสนอขอมูลผานระบบสารสนเทศของโรงเรียนและผานระบบสารสนเทศเครือขาย และมีการวิเคราะหขอมูลที่ได
นําเสนอที่ประชุมรวม เพื่อตรวจทานโดยใชคอมพิวเตอรและระบบเอกสารจัดเก็บขอมูลนําเสนอ
2.5 ขั้นการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ ควรมีการเก็บขอมูลสารสนเทศในรูปแบบของกลุมเครือขายเพื่อให
โรงเรียนตาง ๆ สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศไดสะดวกมากยิ่งขึ้น และใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูลรวมกับ
การจัดทําเอกสารเปนรูปเลม รวมกับเก็บขอมูลบนฐานขอมูลระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อสะดวกในการใชขอมูล
สามารถใชขอมูลในที่ตาง ๆ ผานระบบอินเตอรเน็ตได และมอบหมายใหครูผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
ปลอดภัย สามารถนํามาใชไดทันเวลา
อภิปรายผล
ผลจากการวิจัยเรื่องเรื่องสภาพและปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาพัฒนาการศึกษาแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 มีประเด็นที่สําคัญนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลอง
ใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จากผลการวิจัยพบวา
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สภาพระบบสารสนเทศที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ นั่นเปน
เพราะวา สถานศึกษาที่มีระบบสารสนเทศที่สมบูรณครบถวนเปนปจจุบัน สามารถนําสารสนเทศมาใชไดสะดวกและตรงตาม
วัตถุประสงคที่ตองการ ซึ่งจะชวยใหสถานศึกษาสามารถดําเนินงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ยังสามารถนําสารสนเทศมาใชในการวางแผนประกอบการ
ตัดสินใจการดําเนินงานซึ่งผลวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ บรรจบพร คําจันทร (2553, หนา 117) ไดทําการศึกษารูปแบบ
การใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พบวา
สภาพและความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 อยูในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะในปจจุบันการใชระบบสารสนเทศของทุก
โรงเรียนไมวาจะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ ตางก็มีการใชระบบสารสนเทศอยูในระดับมากเชนกัน
ไมวาจะเปนการรับสงหนังสือราชการ การประชาสัมพันธ หรือการเผยแพรผลงานวิชาการ ตางก็ตองใชระบบอินเตอรเน็ต
เปนหลักในการทํางานทําใหสภาพการใชระบบสารสนเทศอยูในระดับมาก ถึงระดับสภาพการใชงานจะอยูระดับมาก ความ
ตองการใชระบบสารสนเทศก็ยังอยูในระดับมากเชนกัน นั่นเปนการแสดงใหเห็นวาแนวโนมของการใชระบบสารสนเทศใน
ปจจุบันมีแนวโนมมากขึ้น และแสดงวาระบบสารสนเทศมีความจําเปนมากในการทํางานในปจจุบัน และผลงานวิจัยยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชิณกรณ แกวรักษา (2554, หนา 30) ไดทําการศึกษาเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 พบวาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก
และผลงานวิจัยยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติกาญจน นกเดน (2554, หนา 68) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปญหา
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และความตองการ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 พบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
โดยภาพรวมอยูใ นระดับ มาก เมื่อ ศึกษาในรายด านพบวา สว นใหญมี การใชเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในดานการบริห าร
วิชาการ โดยสถานศึกษา มีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเพื่อนําไปจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา
การดําเนินจัดเก็บฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องเพื่อพรอมรับ การประเมินคุณภาพภายนอก และการมีระบบการ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศเพื่อพรอมรับการประกัน คุณภาพภายในจากหนวยงานตนสังกัด ปญหาในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อศึกษาในรายดานพบวา สวนใหญ
มีปญหาในด านการบริ ห ารงบประมาณ ในการจั ด หาโปรแกรมระบบขอมูล สารสนเทศมาใชในการบริห ารจัด การใน
สถานศึกษาการจัด สรรงบประมาณสํ าหรั บการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการจัด หาด านวั ส ดุอุ ปกรณ
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. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ผูบริห ารควรใหการสนับสนุน ดา นงบประมาณ วัส ดุอุป กรณ บุคลากรและเวลาในการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศ
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรรวมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย
1.3 ควรจัดการอบรมสัมมนาใหแกบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาเรื่องปจจัยที่สนับสนุน และปจจัยที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนตาง ๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2.3 ควรศึกษาวิธีการการบริหารระบบสารสนเทศในตางเขตพื้นที่เพื่อนําผลการวิจัยมาเทียบเคียง ผลที่ได
คนพบนั้นอาจเปนการสนับสนุนหรือเปนแนวทางชี้แนะที่ดีและเปนประโยชนในการบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ตอไป
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ อาจารยที่ปรึกษา การศึกษาคนควาดวยตนเองที่ใหความอนุเคราะหคอย
ชี้แนะใหคําปรึกษาคําแนะนําในการคนควาขอมูล ใหความรู และชวยตรวจทานแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี ผูศึกษาใครขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้คุณคาและประโยชนอันพึงมี จากการศึกษาคนควาดวย
ตนเองฉบับนี้ ขอมอบใหแดผูมีพระคุณทุกทานที่ใหความชวยเหลือและใหกําลังใจ จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้
เสร็จสมบูรณ และขอมอบใหแกผูสนใจการศึกษาทั้งมวล เพื่อเปนประโยชนตอการนําไปใชในการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ในโอกาสตอไป
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บทคัดยอ
การศึ ก ษาการบริ ห ารระบบสารสนเทศของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการบริหารระบบสารสนเทศและเพื่อหาแนวทางการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
วิธีการศึกษาครั้งนี้แบงเปน 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษากระบวนการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 6 ดาน ประชากรไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา จํานวน
300 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2) การหาแนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม
แบบปลายเปด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ แจกแจกความถี่
ผลการศึกษา พบวา
1) การบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับปฏิบัติมากคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.69 เมื่อ
พิจารณารายดานพบวาดานที่มีระดับปฏิบัติมากที่สุด คือ ดานการนําขอมูลไปใชมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.65 และมีระดับปฏิบัตินอยที่สุด คือ ดานการประมวลผลขอมูล คาเฉลี่ยเทากับ 3.84 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.72
2) แนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปรากฏผลดังนี้ 2.1 ดานการเก็บรวบรวมขอมูลสถานศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยบุคลากร
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ในสถานศึกษาและมอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบอยูในระดับความถี่สูงสุด 2.2 ดานตรวจสอบขอมูล สถานศึกษา
ตรวจสอบขอมูลโดยครูผูรับผิดชอบงานอยูในระดับความถี่สูงสุด 2.3 ดานการประมวลผลขอมูล สถานศึกษาประมวลผล
โดยบุคลากรที่มีความชํานาญในงานที่รับผิดชอบอยูในระดับความถี่สูงสุด 2.4 ดานการจัดเก็บขอมูล สถานศึกษาจัดเก็บ
ขอมูลในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอรอยูในระดับความถี่สูงสุด 2.5 ดานการวิเคราะหขอมูล สถานศึกษาวิเคราะห
ขอมูลตามวัตถุประสงคการนําขอมูลไปใช อยูในระดับความถี่สูงสุด 2.6 ดานการนําขอมูลไปใช สถานศึกษานําขอมูลไปใช
ในการวางแผนการบริหารงานสถานศึกษาอยูในระดับความถี่สูงสุด
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
นโยบายสนับสนุนสงเสริมหนวยงานทางการศึกษาในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใช พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 หมวด 9 มาตรา 65 ไดกําหนดแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาที่มุงเนนใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย
ดังที่ อรอุมา แกวสวาง (2548,หนา 5) กลาวถึงระบบขอมูลสารสนเทศเปนสิ่งจําเปน และมีบทบาทสูงตอการ
บริหารงาน ภารกิจของผูบริหารมีมากมายหลายประการที่จะตองปฏิบัติในเวลาเดียวกัน ทําใหไมสามารถตรวจสอบและ
ควบคุมการทํางานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยสารสนเทศเปนองคประกอบหลักในการบริหาร
การวางแผนและตัดสินใจสั่งการ สอดคลองกับ จามิกร เปยทอง (2550, หนา 3) พบวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมิไดเปน
เพียงสนับสนุนกระบวนการดําเนินงานขององคกรเทานั้น แตยังเปนสวนเสริมภาพลักษณใหแกองคกรในเชิงรุกไดเชนกันทั้ง
ยังจําเปนและเปนโอกาสที่จะพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาเพื่อเสริมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
ตรงตามยุคสมัย นอกจากนี้แลว จิตติมา ฤทธิ์เลิศ ไดพบปญหาการจัดการสารสนเทศ คือ สถานศึกษาแตละแหงมีการ
ดําเนินการจัดระบบสารสนเทศที่แตกตางกันและไมสามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการสนับสนุน
การตั ด สิ น ใจเพื่ อ การบริ ห ารและจั ด การสถานศึ ก ษา ขาดแนวทางการใช ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี อ ย า งมี
ประสิทธิภาพทําใหสถานศึกษาไมสามารถดําเนินการตามที่มุงหวังไดเทาที่ควรและตามวัตถุประสงค ขาดการวิเคราะห
ขอมูลใหเปนสารสนเทศที่นําไปใชประโยชนได และการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล มีการ
กระจายอยูหลายที่เนื่องจากมีหลายหนวยงานรวบรวมขอมูล บุคลากรมีภาระงานมาก ทําใหมีมีเวลาพอในการตรวจสอบ
ขอมูล ประมวลผลขอมูล และการเปลี่ยนแปลงขอมูลใหเปนปจจุบัน ดานการนําเสนอขอมูล ผูปฏิบัติงานไมแนใจวาจะ
นําเสนออะไร และขาดการติดตามควบคุม และกํากับเกี่ยวกับการจัดการดานสารสนเทศ
จากปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เ หมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง นี้เ พื่อเปนขอมูล สําหรับผูบริห าร ตลอดจนผูมีสว น
เกี่ยวของในการพัฒนาระบบสารสนเทศใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการระบบสารสนเทศให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและจําเปนตอการนําขอมูลสารสนเทศมาบริหารสถานศึกษาตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการบริ ห ารระบบสารสนเทศของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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กรอบแนวคิด

ผู บ ริ ห ารและครู ผู รั บ ผิ ด ชอบงาน
ขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

การบริหารระบบสารสนเทศของถานศึกษา
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
2. การตรวจสอบขอมูล
3. การประมวลผลขอมูล
4. การจัดเก็บขอมูล
5. การคิดวิเคราะห
6. การนําขอมูลไปใช
ตัวแปรตาม

ตัวแปรตน
วิธีวิทยาการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 และเพื่อหาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยดําเนินการเปนไปตามขั้นตอน
และรายละเอียดดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ผูบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 150 คน และครูผูรับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ในป
การศึกษา 2557 สถานศึกษาละ 1 คน จํานวน 150 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ลักษณะของเครื่องมือ
แบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เรื่อง อายุ เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนง
หนาที่รับผิดชอบ ประสบการณในการบริหารงานโรงเรียน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ ( Check list )
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการกระบวนการบริหารระบบสารสนเทศสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
( Rating Scale ) ดวยวิธีการของ ลิเคิรท ( Likert’s Scale ) เรียงระดับสภาพการใชจากมากที่สุดไปจนถึงนอยที่สุด
แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ คือ 5 4 3 2 และ 1
2007

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Question) เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
ผูศึกษาไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด หลั ก การ และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารสารสนเทศและการบริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากเอกสารบทความ ตํารา รายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
2. กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางขอคําถามเกี่ยวกับการบริหารสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 6
ดาน คือ 1 ดานการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ดานการตรวจสอบขอมูล 3 ดานการประมวลผลขอมูล 4 ดานการจัดเก็บขอมูล
5 ดานการวิเคราะหขอมูล 6 ดานการนําขอมูลไปใช
3. สรางแบบสอบถามจากขอมูลที่รวบรวมทั้งหมดใหครอบคลุม การบริหารสารสนเทศของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นําเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ เพื่อความสมบูรณของเนื้อหาและการใชภาษาที่ถูกตอง
เหมาะสม
4. นํ า แบบสอบถามฉบั บ ที่ ป รั บ ปรุ ง จากข อ เสนอแนะของอาจารย ที่ ป รึ ก ษา สอบถามความคิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา ความสมบูรณและความ
ควบคุมของเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณา
5. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชประชากรที่ใชในการศึกษา
แตมีคุณลักษณะคลายคลึงกันไดแกผูอํานวยการสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบงานสารสนเทศ จํานวน 30 คนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 แลวนําผลการตอบแบบสอบถามไปหาคา
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้ง
ฉบับเทากับ 0.89
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา ถึงผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล
2. ประสานงานกับสถานศึกษาผานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขอเก็บขอมูลโดย
ใชแบบสอบถามจํานวน 300 ฉบับ
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากร ซึ่งเปนผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบงานสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
4. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตามจํานวนประชากรและจัดหมวดหมูของ
ขอมูลในแบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราะหขอมูล
5. จัดทําหนังสือขอบคุณถึงหนวยงานที่เกี่ยวของหลังการเก็บขอมูล
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การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณแลวนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยมีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลการศึกษากระบวนการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยการหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหขอมูลการหาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยการแจกแจงความถี่และคารอยละ
เกณฑการแปลความหมาย
กําหนดเกณฑการแปลผลการวิเคราะหเพื่อจัดระดับคาเฉลี่ยออกเปนชวง โดยใชเกณฑของ (ธานินทร ศิลปจารุ
2550)

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
1. การศึกษากระบวนการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 3 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
1.1 ดานการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา สถานศึกษากําหนดขอรายการการเก็บรวบรวมขอมูลการจัดทําและ
เสนอของบประมาณ จัดสรรงบประมาณ บริหารการเงิน บริหารงานพัสดุ งานบัญชีอยูในระดับมาก และสถานศึกษา
กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสงแบบสอบถาม เอกสาร อยูในระดับนอยที่สุด
1.2 ดานการตรวจสอบขอมูล พบวา สถานศึกษาตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลหลักสูตร ขอมูลการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ขอมูลแหลงเรียนรูและสื่อนวัตกรรมทางการเรียนรู การนิเทศการศึกษาอยูในระดับ
มาก และสถานศึกษาตรวจสอบขอบเขตของขอมูลงานเอกสารธุรการ งานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม สํามะโน
ผูเรียน กิจการนักเรียน ระบบควบคุมภายในอยูในระดับนอยที่สุด
1.3 ดานการประมวลผลขอมูล พบวา สถานศึกษาจัดเรียบลําดับ แยกประเภท จัดแบงกลุมขอมูลการจัดทํา
และเสนอของบประมาณ จั ด สรรงบประมาณ บริ ห ารการเงิ น บริ ห ารงานพั ส ดุ งานบั ญ ชี โดยวิ ธี ก ารใช เ ครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูลอยูในระดับมาก และสถานศึกษาจัดเรียบลําดับ แยกประเภท
จัดแบงกลุมขอมูลการจัดทําและเสนอของบประมาณ จัดสรรงบประมาณ บริหารการเงิน บริหารงานพัสดุ งานบัญชี โดย
วิธีการใชแรงงานคนเปนหลักในการประมวลผลขอมูลอยูในระดับนอยที่สุด
1.4 ด า นการจั ด เก็ บ ข อ มู ล พบว า สถานศึ ก ษาจั ด เก็ บ ข อ มู ล สารสนเทศข อ มู ล การจั ด ทํ า และเสนอขอ
งบประมาณ จัดสรรงบประมาณ บริหารการเงิน บริหารงานพัสดุ งานบัญชี โดยวิธีการจัดเก็บเปนแฟมขอมูลในตูเอกสาร
อยูในระดับมาก และสถานศึกษาจัดเก็บขอมูลสารสนเทศขอมูลอัตรากําลัง ตําแหนงการบรรจุแตงตั้ง ทะเบียนบุคลากร
การเลื่อนขั้นตําแหนง ความดีความชอบโดยวิธีการจัดเก็บเปนแฟมขอมูลในตูเอกสารอยูในระดับนอยที่สุด
1.5 ดานการวิเคราะหขอมูล พบวา สถานศึกษาวิเคราะหขอมูลตามสภาพใชงานจริงอยูในระดับมาก และ
สถานศึกษากําหนดวัตถุประสงคในการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหสามารถนําขอมูลสารสนเทศสามารถไปใชไดทันที และ
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สถานศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยการจัดกลุมขอมูลสารสนเทศใหตรงกับความตองการการใชงานของสถานศึกษาอยูใน
ระดับนอยที่สุด
1.6 ดานการนําขอมูลไปใช พบวา สถานศึกษานําขอมูลสารสนเทศไปใชในการตัดสินใจและการวางแผน
ปฏิบัติงานสําหรับงานดานบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก และคือสถานศึกษานําขอมูลสารสนเทศไปใชในการกําหนด
นโยบาย วิสัยทัศน / พันธะกิจอยูในระดับนอยที่สุด
2. การศึกษาแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 3 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
2.1 ดา นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล พบว า สถานศึ ก ษาเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาและ
มอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบอยูในระดับมากที่สุดและการเก็บรวบรวมจากแฟมงานของปการศึกษาที่ผานมาอยูใน
ระดับนอยที่สุด
2.2 ดานการตรวจสอบขอมูล พบวา สถานศึกษาตรวจสอบขอมูลโดยครูผูรับผิดชอบงานอยูในระดับมากที่สุด
และสถานศึกษาตรวจสอบขอมูลจากเอกสารรายงานอยูในระดับนอยที่สุด
2.3 ดานประมวลผลขอมูล พบวา สถานศึกษาประมวลผลขอมูล โดยบุคลากรที่มี ความชํานาญในงานที่
รับผิดชอบอยูในระดับมากที่สุดและสถานศึกษาสังเคราะหขอมูลดวยผูรับผิดชอบงานแตละดานอยูในระดับนอยที่สุด
2.4 ดานการจัดเก็บขอมูล พบวา สถานศึกษาจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร อยูในระดับ
มากที่สุดและสถานศึกษาจัดเก็บขอมูลระบบฐานขอมูล อยูในระดับนอยที่สุด
2.5 ดานการวิเคราะหขอมูล พบวา สถานศึกษาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการนําขอมูลไปใชอยูใน
ระดับมากที่สุดและสถานศึกษาจัดกลุมขอมูลตามความตองการการใชงาน อยูในระดับนอยที่สุด
2.6 ดานการนําขอมูลไปใช พบวา สถานศึกษานําขอมูลไปใชในการวางแผนการบริหารงานสถานศึกษาอยูใน
ระดับมากที่สุด และสถานศึกษาวิเคราะห วางแผน การพัฒนาจุดดอย พัฒนาจุดเดน อยูในระดับนอยที่สุด
อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้พบประเด็นที่นาสนใจซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. การศึกษากระบวนการบริหารระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 3
1.1 ดานการเก็บรวบรวมขอมูล สถานศึกษากําหนดขอรายการการเก็บรวบรวมขอมูลการจัดทําและเสนอ
ของบประมาณ จัดสรรงบประมาณ บริหารการเงิน บริหารงานพัสดุ งานบัญชีในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา การเก็บ
รวบรวมขอมูลตองกําหนดรายการขอมูลสารสนเทศที่ตองจัดเก็บ มีการกําหนดขอบเขตขอมูล รายการขอมูล สอดคลอง
กับ วีระ สุภากิจ (2539, หนา 318) พบวา การเก็บรวบรวมขอมูลตองกําหนดรายการขอมูลสารสนเทศที่ตองจัดเก็บ มีการ
กําหนดขอบเขตขอมูล รายการขอมูล ควรมีผูรับผิดชอบที่แนนอน มีวิธีการจัดเก็บและสรางเครื่องมือใหเหมาะสมกับ
แหลงขอมูล และมีการรวบรวมขอมูลจากแหลงทั้งในและนอกสถานศึกษา และ สนอง เครือมาก (2535, หนา 41) พบวา
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจําเปนตองใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดขอมูลแบบเปนทางการจึงจําเปน
จะตองออกแบบสํารวจที่ทําเปนตารางสําเร็จรูปเอาไว เพื่อกรอกขอมูลตามชนิดที่ตองการ เรียกวา แบบฟอรมการกรอก
ขอมูล และควรออกแบบฟอรมการเก็บขอมูลใหแยกจากกันตามลักษณะงาน
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1.2 ด า นการตรวจสอบข อ มู ล สถานศึ ก ษาตรวจสอบแหล ง ที่ ม าของข อ มู ล หลั ก สู ต ร ข อ มู ล การวั ด ผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ขอมูลแหลงเรียนรูและสื่อนวัตกรรมทางการเรียนรู การนิเทศการศึกษา ทั้งนี้เปน
เพราะวา สถานศึกษาตรวจสอบแหลงที่มาของขอมูลและความเปนปจจุบันและความถูกตองสมบูรณของขอมูล สอดคลอง
กับ สนอง เครือมาก (2535, หนา 41) พบวา การตรวจสอบขอมูล ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดมักจะมีความคลาดเคลื่อนอยู
เสมอจึงจําเปนตองมีการตรวจสอบเพื่อใหขอมูลมีคุณสมบัติตามความตองการมากที่สุด คือ ความถูกตอง แมนยํา เปน
ป จ จุ บั น และตรงตามประเภทของข อ มู ล ที่ ต องการ ขณะเดี ย วกั น วี ร ะ สุ ภ ากิ จ (2539, หนา 318) ได ก ล า วว า การ
ตรวจสอบขอมูล ขอมูลที่เก็บมาจากแหลงตองทําการตรวจสอบเพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณสมบัติที่ดี คือ มีความเปนปจจุบัน
คือ ชวงเวลาที่ขอมูลเกิดเหมาะสมกับเวลา และทันกับเวลาที่ใชหรือไม มีความเที่ยงตรง ตามเนื้อหาของสารสนเทศที่
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 โดยวิธีการใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
หรือคอมพิวเตอรในการประมวลผลขอมูล ทั้งนี้เปนเพราะวา การนําขอมูลมาประมวลผลใหเปนสารสนเทศนั้น มีขั้นตอน
ในการทํางานหลายขั้นตอนประกอบกัน เชน การรวบรวมขอมูล การแยกแยะขอมูลออกเปนกลุม
การตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล การคํานวณหาคาตาง ๆ การจัดลําดับ และการรายงานผล สอดคลองกับ วีระ สุภากิจ (2539,
หนา 318) ไดกลาววาการประมวลผลขอมูล เปนการนําขอมูลมาประมวลผลเปนสารสนเทศที่เปนสารสนเทศอยูแลว นํามา
จัดกลุม แยกแยะตามลักษณะและประเภทของสารสนเทศ การประมวลผลนั้นใชตั้งแตวิธีการที่ทําดวยมือ ใชเครื่องคิดเลข
จนกระทั่งใชคอมพิวเตอร แนวปฏิบัติและกิจกรรมสําคัญ และอํารุง จันทวานิช (2539, หนา 39) สรุปวา การจําแนก การ
จําแนกขอมูลสามารถจําแนกได 3 ลักษณะ คือ การจําแนกขอมูลหรือแบงประเภทขอมูลเปนหมวดหมูตามคุณสมบัติของ
ขอมูลในลักษณะที่เหมาะสม มีความหมาย และเปนประโยชนแกผูใช การจําแนกขอมูลตามโครงสรางเพื่อการวางแผนการ
บริหารการศึกษาจะเปนในลักษณะของการจําแนกตามระดับชั้น การเรียงลําดับ เปนการวางโครงสรางของแฟมขอมูลวา
จัดเรียงลําดับระเบียนขอมูลเพื่อสะดวกในการคนหาและเรียกใชขอมูล
1.4 ดานการจัดเก็บขอมูล สถานศึกษาจัดเก็บขอมูลสารสนเทศขอมูลการจัดทําและเสนอของบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ บริหารการเงิน บริหารงานพัสดุ งานบัญชี โดยวิธีการจัดเก็บเปนแฟมขอมูลในตูเอกสาร ทั้งนี้เปน
เพราะวา การจัดการขอมูล (Data Management) เปนกลยุทธหนึ่งในการบริหารองคการใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในยุคของเทคโนโลยีขาวสาร คอมพิวเตอรที่เจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การจัดการและบริหารองคการให
ประสบความสําเร็จนั้น การตัดสินใจที่ถูกตอง รวดเร็ว และทันตอเหตุการณถือเปนหัวใจของการทําธุรกิจในยุคปจจุบัน
ดังนั้นการจัดการขอมูลใหมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตองจะชวยใหองคการอยูรอดไดในการแขงขันกับ
องคการอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับ วีระ สุภากิจ (2539, หนา 318) ไดกลาววา การจัดหนวยหรือคลังขอมูลเปนการจัดใหมี
แหลงรวมขอมูลสารสนเทศไวในหนวยงานซึ่งเรียกวา ศูนยสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้1)จัด
ใหมีสถานที่ 2)จัดใหมีวัสดุ ครุภัณฑที่จําเปน เชน ตูสําหรับเก็บแฟมขอมูลสารสนเทศหรือแผนบันทึกขอมูลกรณีที่ใ ช
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คอมพิวเตอรไวในหอง ในขอ 3) จัดทําระบบคนหาแฟมหรือหากเปนคอมพิวเตอรก็จัดทําระบบการคนหาขอมูลใหสามารถ
ใชกับการบริหารงานของโรงเรียน 4)จัดแสดงสารสนเทศที่สําคัญ แตละรอบปเปนแผนปายหรือรูปแบบอื่น ๆ 5)จัดทําสรุป
ขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ ๆ 6) จัดหองปฏิบัติการสําหรับนําเสนอผลงานของหนวยงาน และยังสอดคลองกับอํารุง จันทวา
นิช (2539, หนา 39) สรุปวา การจัดเก็บการจัดเก็บจะตองเก็บทั้งขอมูลพื้นฐาน และสารสนเทศที่ผานมา การจัดกระทํา
แลว โดยเก็บไวในสื่อตาง ๆ แลวแตวาจะเปนระบบการจัดกระทําดวยมือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร
1.5 ดานการวิเคราะหขอมูล สถานศึกษาวิเ คราะหขอมูล ตามสภาพใชงานจริง ทั้ง นี้เ ปน เพราะวา การ
จัดการขอมูลดวยวิธีตาง ๆ เชน การคํานวณ การนําเสนอขอมูล เปนตน เพื่อใหไดผลลัพธตามวัตถุประสงค ซึ่งสอดคลอง
กับวีระ สุภากิจ (2539, หนา 319) พบวา การวิเคราะหขอมูล โดยการนําขอมูลและสารสนเทศ มาใชตัดสินใจในการ
จัดการหรือปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคของแตละเรื่อง แตละครั้ง ขอมูลและสารสนเทศที่มีลักษณะเปนปรนัย ผูบริหาร
อาจมอบหมายงานใหครูที่มีความเขาใจในเรื่องดังกลาวทําการวิเคราะห สวนขอมูลสารสนเทศ ที่มีลักษณะเปนอัตนัย เชน
ขอมูลประเภทภาษาสัญลักษณที่ใชแทนความคิด ผูบริหารควรใหคณะบุคคลใชดุลยพินิจของคนสวนใหญในการวิเคราะห
ในขั้นการวิเคราะหขอมูลนี้ สวน สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (อางใน กิติกานต,2540) สรุปวา เปนการดําเนินการ
ในขั้นที่จะนําขอมูลสารสนเทศมาใชตัดสินใจในการบริหารจัดการหรือปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคแตละเรื่องแตละครั้งใน
การวิเคราะหขอมูลสารสนเทศการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศเหลานี้มีวิธีที่ดีที่สุด คือ ทําโดยคณะบุคคลใชดุลยพินิจของ
คนสวนใหญในการพิจารณาตัดสินใจ และวิเคราะหขอมูลโดยการจัดกลุมขอมูลสารสนเทศใหตรงตามความตองการ
ประมวลขอมูลในภาพรวมโดยใชวิธีการทางคณิตศาสตรและทางสถิติ
1.6 ดานการนําขอมูลไปใช สถานศึกษานําขอมูลสารสนเทศไปใชในการตัดสินใจและการวางแผนปฏิบัติงาน
สําหรับงานดานบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูบริหารสามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผน ซึ่งมีความจําเปน
อยางมากที่จะตองอาศัยขอมูลสารสนเทศเปนพื้นฐานในการแกปญหาในการบริหารงานเปนอยางมาก ใชในการกําหนด
นโยบาย สอดคลองกับ สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (อางใน กิติกานต,2540) กลาววา ขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษานั้น ผูบริหารสามารถนําไปใชประโยชนตอไปนี้ คือ ใชในการวางแผน ซึ่งมีความจําเปนอยางมากที่จะตองอาศัย
ขอมูลสารสนเทศเปนพื้นฐานในการแกปญหาในการบริหารงานเปนอยางมาก ใชในการกําหนดนโยบาย เชน หากผูบริหาร
พบวาขอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในเกณฑต่ํา ผูบริหารก็สามารถนําขอมูลนี้ไปกําหนดนโยบาย
เพื่อปรับปรุงดานวิชาการของนักเรียนได ใชในการแกไขขอบกพรองของหนวยงาน ถาหนวยงานมีระบบขอมูลสารสนเทศที่
ดีจะชวยใหผูบริหารมองเห็นขอบกพรองของการบริหารและสามารถนําไปปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ ไดตรงประเด็นมาก
ยิ่งขึ้น ใชในการรายงานผลและประเมินผล ในสวนนี้ผูบริหารมักจะใชบอย เชน การรายงานความกาวหนาทางการศึกษาให
ผูบังคับบัญชาทราบ การรายงานระบบขอมูลมักจะรายงานเปนขั้นตอนตามสายการบังคับบัญชา
2. การศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารระบบสารสนเทศของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาเชียงราย เขต 3
2.1 ดานการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา สถานศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล โดยบุคลากรในสถานศึกษาและ
มอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งนี้เปนเพราะวา บุคลากรมีความชํานาญและมีประสบการณใน
การเก็บรวบรวมขอมูลตามลักษณะงาน สอดคลองกับสนอง เครือมาก (2535, หนา 41) พบวา เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล เพื่อใหไดขอมูลแบบเปนทางการจึงจําเปนจะตองออกแบบสํารวจที่ทําเปนตารางสําเร็จรูปเอาไว เพื่อกรอก
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ขอมูลตามชนิดที่ตองการ เรียกวา แบบฟอรมการกรอกขอมูล และควรออกแบบฟอรมการเก็บขอมูลใหแยกจากกันตาม
ลักษณะงาน สวนอํารุง จันทวานิช (2539, หนา 39) กลาววา การดําเนินการเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลใหอยูในรูปแบบ
ใดรู ปแบบหนึ่ง เพื่อการประมวล การรวบรวมอาจไดจากการสัง เกต การสัม ภาษณ การสํารวจ การทดสอบ การใช
แบบสอบถาม ตามที่สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (อางใน กิติกานต,2540) วาเปนแหลงตนของขอมูลพื้นฐาน
การศึกษาที่สําคัญอยางยิ่งในการนําขอมูลไปจัดกระทําเปนสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารการศึกษาทุกระดับหนวยงาน
การเก็บรวบรวมขอมูลของสถานศึกษาตองพิจารณาจากแหลงขอมูล ซึ่งไดมาจากสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน
วิธีการดําเนินการ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล และบันทึกขอมูลใหอยูในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อประมวลผล เชน บันทึกใน
แฟม เอกสาร บันทึกไวในคอมพิวเตอร จดบันทึกในสมุด เปนตน
2.2 ด า นการตรวจสอบข อ มู ล พบว า สถานศึ ก ษาตรวจสอบโดยมอบหมายครู ผู รั บ ผิ ด ชอบงานตาม
โครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา ทั้งนี้เปนเพราะวา การตรวจสอบโดยบุคลากรในการตรวจสอบความถูกตอง
แมนยํา สมบูรณ ความเปนปจจุบันและไดตรวจสอบขอมูลตามลักษณะงาน สอดคลองกับสํานักงานการประถมศึกษา
แหงชาติ (อางใน กิติกานต, 2540) กลาววา การตรวจสอบขอมูล ทุกครั้งที่เก็บขอมูลมาจากแหลงขอมูลจะตองนํามา
ตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณสมบัติที่ดี 3 ประการ คือ ความเปนปจจุบันของขอมูล หมายถึง ชวงเวลาที่ขอมูล
เกิดขึ้น เมื่อใดเหมาะสมและทันกับเวลาที่จะใชหรือไม มีความตรงตามเนื้อหาสารสนเทศที่ตองการสารสนเทศที่ดีจะตองมี
คุณสมบัติในการสื่อความหมายตามวัตถุประสงคและลักษณะงาน มีความพอเพียงและไมเบี่ยงเบน มีความถูกตองแมนยํา
สารสนเทศที่มีความถูกตองแมนยําจะตองมีการบันทึกจากสภาพจริงในเวลาที่สํารวจ และผานกระบวนการในการจัดเก็บ
ดวยวิธีการ เครื่องมือที่ถูกตองไดมาตรฐาน หากตรวจสอบแลวพบขอมูลผิดพลาดบกพรองก็ตองจัดเก็บหรือแกไขใหม
นอกจากนี้ สนอง เครือมาก(2535, หนา 41) ไดเสนอวา ควรตรวจสอบขอมูลเพื่อความถูกตอง แมนยํา เปนปจจุบัน และ
ตรงตามประเภทของขอมูลที่ตองการ
2.3 ดานประมวลผลขอมูล พบวา สถานศึกษาประมวลผลโดยบุคลากรที่มีความชํานาญในงานที่รับผิดชอบ
ตามโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา ทั้งนี้เปนเพราะวา การประมวลผลขอมูลโดยบุคลากรนั้นเปนการนําขอมูล
มาประมวลผลเปนสารสนเทศที่เปนสารสนเทศอยูแลว นํามาจัดกลุม แยกแยะตามลักษณะและประเภทของสารสนเทศได
ดี สอดคลองกับ วีระ สุภากิจ (2539, หนา 319) กลาววา การประมวลผลขอมูล เปนการนําขอมูลมาประมวลผลเปน
สารสนเทศที่เปนสารสนเทศอยูแลว นํามาจัดกลุม แยกแยะตามลักษณะและประเภทของสารสนเทศ การประมวลผลนั้นใช
ตั้งแตวิธีการที่ทําดวยมือ ใชเครื่องคิดเลข จนกระทั่งใชคอมพิวเตอร
2.4 ดานการจัดเก็บขอมูล พบวา สถานศึกษาจัดเก็บในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ทั้งนี้เปนเพราะวา
โปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถจัดเก็บขอมูลไดจํานวนมากเพื่อใหขอมูลของหนวยงานมีความถูกตอง แมนยํา ทันสมัยและ
สะดวกตอการเรียกใชงานมากที่สุดรวมถึงมีความสะดวกในการเรียกใชขอมูล สอดคลองกับ สนอง เครือมาก (2535, หนา
41) สรุปวา ขอมูลที่ผานการจัดกระทําเปนสารสนเทศแลวนั้น ควรมีระบบการจัดอยางมีระเบียบและสะดวกแกการนํามาใช
ไมสับสน การจัดเก็บจึงควรแยกเปนหมวดหมู จะชวยใหสะดวกแกการนําไปใชเปนอยางมาก และ วีระ สุภากิจ (2539,
หนา 318) กลาววา จัดทําระบบคนหาแฟมหรือหากเปนคอมพิวเตอรก็จัดทําระบบการคนหาขอมูลใหสามารถใชกับการ
บริหารงานของโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2.5 ดานการวิเคราะหขอมูล พบวา สถานศึกษาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการนําขอมูลไปใชงาน ทั้งนี้
เปนเพราะวา การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทของขอมูลในการวิเคราะหเพื่อใหใชสารสนเทศตามวัตถุประสงคการ
นําไปใชงาน สถานศึกษากําหนดวัตถุประสงคในการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหสามารถนําขอมูลสารสนเทศสามารถไปใชได
ทันที และวิเคราะหโดยการจัดกลุมขอมูลสารสนเทศใหตรงกับความตองการการใชงานของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ
สนอง เครือมาก (2535, หนา 41) กลาววา ควรตองมีการสรุปและรวบรวมปญหาอยางที่คลายคลึงกันเขาไวดวยกันโดย
จัดหมวดหมูของปญหาที่เกี่ยวของเขาดวยกัน เพื่อมิใหเกิดความซับซอนของปญหาและสะดวกแกการกําหนดแผนเพื่อ
แกไข สวนสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (อางอิงใน กิติกานต, 2540)สรุปวา การวิเคราะหขอมูลสารสนเทศเหลานี้มี
วิธีที่ดีที่สุด คือ ทําโดยคณะบุคคลใชดุลยพินิจของคนสวนใหญในการพิจารณาตัดสินใจ และวิเคราะหขอมูลโดยการจัด
กลุมขอมูลสารสนเทศใหตรงตามความตองการ
2.6 ดานการนําขอมูลไปใช พบวา สถานศึกษานําขอมูลไปใชในการวางแผนการบริหารงานสถานศึกษา ทั้งนี้
เปนเพราะวา ในการบริหารสถานศึกษานั้นมีความจําเปนอยางมากที่จะตองอาศัยขอมูลสารสนเทศเปนพื้นฐานในการ
แกปญหาในการบริหารงานเปนอยางมาก ใชในการกําหนดนโยบาย ใชในการแกไขขอบกพรองของหนวยงาน ถาหนวยงาน
มีระบบขอมูลสารสนเทศที่ดีจะชวยใหผูบริหารมองเห็นขอบกพรองของการบริหารและสามารถนําไปปรับปรุงแกไขปญหา
ตาง ๆ ไดตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น ใชในการรายงานผลและประเมินผล สอดคลองกับ สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ
(อางใน กิติกานต, 2540) สรุปวา ระบบขอมูลสารสนเทศที่ดีจะชวยใหผูบริหารมองเห็นขอบกพรองของการบริหารและ
สามารถนําไปปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ ไดตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น ใชในการรายงานผลและประเมินผล ในสวนนี้ผูบริหาร
มักจะใชบอย เชน การรายงานความกาวหนาทางการศึกษาใหผูบังคับบัญชาทราบ การรายงานระบบขอมูลมักจะรายงาน
เปนขั้นตอนตามสายการบังคับบัญชา สวน สนอง เครือมาก (2535, หนา 41) กลาววา การเผยแพร เปาหมายสูงสุดของ
การดําเนินงานสารสนเทศ คือ การเผยแพรสารสนเทศใหกับผูใชในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในเอกสารรายงาน หรือ การแสดงบน
จอภาพโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร เชนเดียวกับวีระ สุภากิจ (2539, หนา 319) กลาววา การนําขอมูลไปใช เปนการนํา
ขอมูลที่ไดวิเคราะหแลวไปใชประกอบการตัดสินใจตามวัตถุประสงคแตละเรื่อง ในทางปฏิบัติดานการวิเคราะหขอมูลกับ
การนําขอมูลไปใช จะทําไปดวยกัน คือ เมื่อตองการใช เชน เพื่อการวางแผนก็นําขอมูลสารสนเทศที่ตองใชเพื่อการวางแผน
มาวิเคราะหตามกระบวนการแลวนําไปใช
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหาร ปญหาและขอเสนอแนะการบริหารแบบมีสวนรวม ใน
กลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประชากรที่ใชในการวิจัยใน
ครั้งนี้ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน จํานวน 7 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 89 คน ใน
กลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รวมทั้งสิ้น 96 คน
โดยอิงตามแนวคิดทฤษฎีการบริหารแบบมีสวนรวมตามแนวความคิดของโคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1980)ที่ได
จําแนกรูปแบบของการมีสวนรวมไว 4 ดานคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติ การมีสวนรวม
ในผลประโยชนและการมีสวนรวมในการประเมินผล โดยสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูลขึ้นมา 3 ตอน ตอนที่ 1 สอบถาม
เกี่ยวกับลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
สถานศึกษา ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปญหา และขอเสนอแนะ โดยไดผลการวิจัยดังนี้
ระดั บ การบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว ม ในกลุ ม เครื อ ข า ยโรงเรี ย นบ า นห ว ยไคร สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมพบวามีระดับการบริหารแบบมีสวนรวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขั้นพบวา
ขั้นที่มีระดับ การดําเนินการสูงสุดคือขั้นที่ 4การมีสวนรวมในการประเมินผล การดําเนินงานอยูในระดับมาก
ปญหาในการดําเนินงานการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครือขาย
โรงเรี ย นบ า นห ว ยไคร สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 พบว า จากการศึ ก ษาป ญ หาและ
ขอเสนอแนะพบวา อํานาจการตัดสินใจสวนใหญตกเปนของผูบริหารสถานศึกษาการเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ
ตางๆไมคอยเปนที่ยอมรับจากสถานศึกษา คณะทํางานสวนใหญไมคอยไดมีสวนรวมในการดําเนินงานเทาที่ควร
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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
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 เป น แนวทางดํ า เนิ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึกษา ในการจัดการศึกษาใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกใน ยุคปจจุบัน ในสวนของการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกลาวไวในหมวด 1 บททั่วไป วา ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 8(2) ใหสังคมมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาและมาตราที่ 9(6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคการปกครอง
สวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น จะเห็นวาความ
มุงหมาย และหลักการในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติแหงการศึกษาฉบับนี้ไดแสดงใหเห็นถึงความตองการให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยใหทุกฝายในสัง คมไดเ ขามามีสวนรว มในการจัดการศึกษาดัง นั้น
คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน
และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 – 2559 ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรที่นําสาระของการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และนโยบายของรัฐบาลสูการปฏิบัติ เปนกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาในระดับ
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ตางๆ ซึ่ง ไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน พื้นฐานในการกําหนดแผน โดยมีการศาสนา ศิล ปะ วัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ บูรณาการเชื่อมโยงเปนกระบวนการโดยรวมที่ “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนาในเรื่องของการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา ไดกลาวไวในวัตถุประสงคของแผน ในสวนของการพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม เพื่อเปนฐานในการ
พัฒนาคน และสรางสรรคสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู เนนการสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัด และ
สนับสนุนการจัดการศึกษารวมทั้งการระดมทรัพยากรแลการลงทุนทางการศึกษา ดวยการใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาเพื่อใหการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูเรียนสามารถ
แสวงหาความรูไดอยางหลากหลาย อยางตอเนื่องตลอดชีวิตจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ซึ่งจะกอใหเกิดสงคมแหงภูมิปญญา
และการเรียนรูตลอดชีวิต
การบริห ารสถานศึ กษาคื อหัว ใจสํ าคัญ ในการขับ เคลื่ อนประเทศชาติ การบริห ารสถานศึก ษาที่ จะประสบ
ผลสําเร็จและไดผลดีนั้น ผูมีสวนเกี่ยวของและบุคคลทุกภาคสวน ที่มีสวนไดสวนเสียตองเขามามีบทบาทในการบริหาร
จัดการองคกรโดยมุงเนนในการมีสวนรวมคิด รวมทํารวมกันบริหาร ซึ่งผูบริห ารสถานศึกษาเปน กลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนและเปนผูปฏิบัติโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตองการตามหลักสูตร พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมโลกยุคแหงการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถแขงขันกับสังคมโลกได ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุงเนนการกระจายอํานาจทางการศึกษาโดยการกระจาย
อํานาจจากการที่รัฐใหอํานาจในการตัดสินใจ การจัดสรรหรือการแบงอํานาจหนาที่ในการบริหารระดับสูงของรัฐบาลไปสู
หนวยงานระดับลาง ในการที่จะสามารถดําเนินการจัดการและการบริหารการศึกษาในลักษณะที่องคอํานาจหนาที่ แก
ทองถิ่นไดรวมกันใหบริการการศึกษาแกประชาชน ทุกเพศทุกวัยที่อาศัยอยูในอาณาบริเวณของทองถิ่น ตาง ๆ มีอํานาจ
ในการดูแลกิจการหลาย ๆ ดานของตนเอง ไมใชปลอยใหรัฐบาลกลางรวมศูนยอํานาจในการจัดการแทบทุกอยางใน
ทองถิ่น และสอดคลองกับความหมายของการกระจายอํานาจทางการศึกษา ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การเผยแพร สนับสนุน สงเสริมและทํานุบํารุงศาสนา ตลอดจนการจัดกิจกรรมไปสูจังหวัด อําเภอ และหนวยปฏิบัติสรุปได
วา การกระจายอํานาจ หมายถึง การมอบอํานาจในการบริหารตาง ๆ จากองคกรปกครองสวนกลางใหกับชุมชนหรือ
ทองถิ่นหรือหนวยงานระดับลางรับผิดชอบ รวมทั้งดานการศึกษาผูบริหารระดับลางมีอิสระในการตัดสินใจ อันจะเกี่ยวของ
ไปจนถึง อํานาจหนาที่ ที่กระจายออกไปทําใหเกิดการกํากับนิเทศติดตามจากหลาย ๆ ฝาย อันจํานํามาซึ่งความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได
จะเห็นไดวาวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ เปนแผนระยะยาวถึง 15 ป คือเริ่มใชตั้งแต พ.ศ. 2545
จนถึง พ.ศ. 2559 เนนการจัดการศึกษาโดยมีสวนรวมของประชาชน สถานศึกษาในฐานะหนวยงานปฏิบัติ โดยผูบริหาร
ครู บุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ตองดําเนินการใหเปนไปตามแนวนโยบาย เพื่อดําเนินการใน
การบริหารและจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติเพื่อผลในการพัฒนาสังคมไทยเปนสังคมที่มีความเขมแข็ง
กลุมโรงเรียนบานหวยไครประกอบไปดวยโรงเรียนทั้งหมด จํานวน 9 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานหวยไคร
โรงเรียนบานดอยชาง โรงเรียนบานแสนเจริญ โรงเรียนบานทุงพราว โรงเรียนบานหวยมะซาง โรงเรียนบานหวยขี้เหล็ก
โรงเรียนบานหวยน้ําเย็น โรงเรียนบานผาแดงหลวง และโรงเรียนบานหวยกลา เปนโรงเรียนบนที่ราบสูง นักเรียนทั้งหมด
เปนชาวไทยภูเขา ประกอบไปดวยชนเผาตาง ๆ ที่มีความแตกตางกันทางดานภาษาวัฒนธรรม ทําใหการติดตอสื่อสาร
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ระหวางโรงเรียนและชุมชนเปนไปคอนขางลําบาก จําเปนตองมีคนเปนสื่อกลางในการติด ตอสื่อสารระหวางกัน การ
ประชาสัมพันธ ถึงกิจกรรมของทางโรงเรียน ที่จําเปนตองขอความรวมมือจากชุมชน การตอบสนอง จึงเปนไปคอนขางนอย
จากสภาพดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวาสภาพการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนในกลุม
เครือขายโรงเรียนบานหวยไครสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีระดับการดําเนินงานมากนอย
เพียงใด มีปญหาและขอเสนอแนะอยางไรเพื่อนําผลของการศึกษาในครั้งนี้ไปวางแผนปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหาร
ในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารแบบมีสวนรวม ในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการบริหารแบบมีสวนรวม ในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแบบ
มีสวนรวม ของโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด แ ก ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จํ า นวน 7 คน และคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จํ า นวน 89 คน ในกลุ ม เครื อ ข า ยโรงเรี ย นบ า นห ว ยไคร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประกอบไปดวยโรงเรียนทั้งหมด จํานวน 9 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานหวยไคร โรงเรียน
บานดอยชาง โรงเรียนบานแสนเจริญ โรงเรียนบานทุงพราว โรงเรียนบานหวยมะซาง โรงเรียนบานหวยขี้เหล็ก โรงเรียน
บานหวยน้ําเย็น โรงเรียนบานผาแดงหลวง และโรงเรียนบานหวยกลา รวมทั้งสิ้น 96 คน ปการศึกษา 2557
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใ ชใ นการศึ กษาครั้ง นี้ไดส รางและพัฒ นาจากการศึกษาทฤษฎีเ อกสาร ตํารา แนวคิด และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ กับการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อนํามาจัดทําเครื่องมือในการสอบถาม เรื่อง การบริหารแบบมีสวน
รวม ของโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม โดย อาศัยนโยบายการกระจายอํานาจทางการศึกษาของรัฐบาล โดย
อางอิงถึงทฤษฎีการบริหารแบบมีสวนรวมตามแนวคิดของโคเฮ็นและอัฟออฟ(Cohen & Uphoff, 1980) 4 ขั้น

ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
2019

ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
ขั้นที่ 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีเอกสาร ตํารา แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ กับการบริหารแบบมีสวนรวม
2. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามฉบับรางแบบสอบถามจากขอมูลที่รวบรวมทั้งหมด ใหครอบคลุม การบริหารแบบมี
สวนรวมตามแนวคิดของโคเฮ็นและอัฟออฟ 4 ขั้น
3. นําเสนออาจารยที่ปรึกษา และอาจารย (ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและการใช
ภาษา
4. นําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก
4.1 ดร.ธิดาวัลย อุนกอง
4.2 ดร.เอกชัย ผาบชัย
4.3 นายจรัส รินเที่ยง
ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพิจารณาใหขอเสนอแนะ
5. นําเครื่องมือที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมีคา IOC เทากับ 1
6.นําเครื่องมือมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิทางการ
ศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ สถานภาพ จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 สภาพการบริหารสถานศึกแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครือขายโรงเรียนบาน
หวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประเมินคา (Summated Rating Scale) โดยใชเทคนิคการวัด
ความคิดแบบ Likert Scale ซึ่งกําหนดตัวเลือกไว 5 ระดับ และใหมีน้ําหนักคะแนนในแตละระดับโดยกําหนดเกณฑ (อางถึง
ในธานินทร ศิลปจารุ, 2548 หนา 77) ) ดังนี้
5 หมายถึง มีการดําเนินงานมากที่สุด
4 หมายถึง มีการดําเนินงานมาก
3 หมายถึง มีการดําเนินงานปานกลาง
2 หมายถึง มีการดําเนินงานนอย
1 หมายถึง มีการดําเนินงานนอยที่สุด
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เกณฑการวิเคราะหผลการประเมิน ของเบสต (Best, อางถึงใน สุภาเพ็ญ จริยะเศษฐ, 2542, หนา 122) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีการดําเนินงานมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง
มีการดําเนินงานมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง
มีการดําเนินงานปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีการดําเนินงานนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีการดําเนินงานนอยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหา และขอเสนอแนะในการแกปญหาเกี่ยวกับการบริหาร
แบบมีสวนรวม เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา ไปติดตอขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึงผู
บริ ห ารสถานศึ ก ษา ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในกลุ ม เครื อ ข า ยโรงเรี ย นบ า นห ว ยไคร สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขออนุญาต เก็บขอมูลจากประชากรที่กําหนดไว
2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําแบบสอบถาม จํานวน 96 ฉบับ โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บขอมูลดวย
ตนเองไดมาครบทุกฉบับ
3. ตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับ
4. นําแบบสอบถามที่ไดคืนมา วิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติที่ไดวางแผนไว
5. นําขอมูลที่ไดมาลงรหัส จัดลําดับขอมูล และนําไปประมวลผลตอไป
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และทดสอบสมมุติฐานการวิจัยโดย
ใชสถิติในการวิเคราะหดังนี้หลังจากประมวลผลขอมูลจากแบบสอบถามแลว ผูวิจัยนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย
คอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลทั่วไปมาหาคารอยละ
2. ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ขอมูล สภาพปจจุบัน ปญหา ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม ของโรงเรียนในกลุมเครือขาย
โรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 วิเคราะหโดยใชความถี่ และนําเสนอเปน
ความเรียง

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา
ตําแหนง ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ สถานภาพ จํานวน 6 ขอ
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ตอนที่ 2 สภาพการบริหารสถานศึกแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครือขายโรงเรียนบาน
หวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
ตอนที่ 3 สภาพปจจุบัน ปญหา และขอเสนอแนะในการแกปญหาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม แบบ
ปลายเปด

สรุปผลและอธิปรายผล
การวิจัยเรื่องการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครือขายโรงเรียนบาน
หวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูวิจัยนําประเด็นสําคัญมา อภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวย
ไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อยูในระดับมาก
2. ขั้น 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ พบวา กรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมเครือขายโรงเรียนบาน
หวยไคร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากมีผลการมีสวนรวมในการวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาใหเขากับสภาพและ
ความตองการของชุมชนและทองถิ่น อยูในระดับมาก รวมไปจนถึงการมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การใหความเปนชอบในการใชหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนการจัดสภาพแวดลอมรวมไปจนถึง
การมีสวนรวมในการใหการสนับสนุนเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาทุกคน
3. ขั้น 2 การมีสวนรวมในการดําเนิน งาน จาการวิเคราะหขอมูล ที่ไดนั้นจะเห็นไดวาการมีสวนรวมในการ
ดํ าเนิ นงานจากกรรมการสถานศึ กษายั ง คงมี ระดับ การดํ าเนิ น งานเฉลี่ย อยูในระดับ ปานกลาง ประเด็น ที่ มีระดั บการ
ดําเนินการรวมกันมากที่สุดคือการเปดโอกาสใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถในชุมชนเขามามีบทบาทในการใหความรู
ภายในสถานศึกษา ซึ่งเปนหัวขอที่สนับสนุนการบริหารแบบมีสวนรวมใหชุมชนเขามามีบทบาทภายในสถานศึกษา
รองลงมาคือการมีสวนรวมในการสนับสนุนงบประมาณ สัมพันธกับงานวิจัยของ สหชาติ ศรีวิชัย (2554) ได
ศึกษาสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและศึกษาแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชนเผา
มูเซอ ในเขตบริการของโรงเรียนบานหัวฝาน ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม พบวา สภาพการมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมของชนเผามูเซอ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
4. ขั้ น 3 การมี ส ว นร ว มในการรั บ ผลประโยชน เชิ ง ปริ ม าณ เชิ ง คุ ณ ภาพ จากผลการวิ จั ย ทํ า ให ท ราบว า
สถานศึกษายังคงมีระดับการดําเนินงานเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง การมีสวนรวมในการกําหนดตัวบุคลากรที่รับผิดชอบ
ในกิจกรรมตาง ๆ นั้นตัวกรรมการสถานศึกษาไดมีบทบาทเขามามีสวนรว มในดานของตําแหนง หนาที่ที่ไดรับในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ตามโครงการที่วางเอาไว ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน และไดเขามาเปนสวนหนึ่งใน
การมีสวนรวมในการเสนอความตองการดานพื้นฐานดานสาธารณะ ไดแก บริการหรือความพึงพอใจจากสาธารณูปโภค
โดยใชรูปแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกบคนยากจนจึงจําเปนตองมีการกําหนดการมีสวนรวมในผลประโยชนทั้ง
ในเรื่องปริมาณ การแบงผลประโยชน และคุณภาพบริการและความพึงพอใจตลอดจนถึงการมีสวนรวมในการรับผิดชอบ
ในเรื่องของการเปดโอกาสใหกรรมการสถานศึกษารวมหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาดวย
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5. ขั้น 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล จากผลการวิเคราะหขอมูลผลการวิจัยจะเห็นไดวาสถานศึกษามี
ระดับการดําเนินงานเฉลี่ยอยูในระดับมาก การมีสวนรวมในการประเมินผล ที่กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมมากที่สุดคือ
การแกไขปญหาความขัดแยงของบุคลากรทางการศึกษา อันเปนผลมาจากการทํางานรวมกันหลาย ๆ ฝายยอมมีความเห็น
ที่ไมตรงกัน การสรางความเขาใจซึ่งกันและกันนั้นจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานและทําใหเกิดประสิทธิผลมาก
ที่สุด รวมไปถึงการมีสวนในการติดตามกระบวนการเรียนการสอนของครู และบุคลากรทางการศึกษา พรอมทั้งรวม
อภิปรายผลขอบกพรองในการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของสถานศึกษา
6. จากการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะพบวา อํานาจการตัดสินใจสวนใหญตกเปนของผูบริหารสถานศึกษา
การเสนอแนะแนวทางการดําเนินการตาง ๆ ไมคอยเปนที่ยอมรับจากสถานศึกษา คณะทํางานสวนใหญไมคอยไดมีสวน
รว มในการดํ า เนิ น งานเท า ที่ ควรเนื่ อ งจากภาระหน า ที่ ที่ มี จึ ง ไม ส ามารถร ว มกั น ดํ า เนิ นการตามหน า ที่ ข องกรรมการ
สถานศึกษาไดอยางเต็มที่ การมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษาสวนใหญแลว
เปนสถานศึกษาเปนผูกําหนดเอง โดยกรรมการสถานศึกษาไมไดมีบทบาทในการมีสวนรวมเทาที่ควร และกรรมการ
สถานศึกษาไมมีสวนรวมในการประเมินในดานตาง ๆ ของสถานศึกษาเทาที่ควร การประเมินตาง ๆ สถานศึกษาจะเปน
ผูดําเนินการเอง ทําใหเ ห็นวา กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมยังเปนไปไมดีเทาที่ควรและขอเสนอแนะที่ได ไดแ ก
ยกระดับกรรมการสถานศึกษาใหมีบทบาทมากขึ้นสามารถเขารวมรับฟงการประชุมตาง ๆ และมีสวนรวมในการตัดสินใจ
มากขึ้ น ประสานความรว มมื อกั บองค กรตา ง ๆ ภายในท องถิ่น เพื่อ ยกระดับ การบริห ารแบบมี สว นร ว มให ทุก ฝา ยมี
ความสําคัญในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย จัดตารางนัดหมายการประชุมเพื่อรวมวางแผนการดําเนินงานใหชัดเจนมาขึ้น
อาจจะเพิ่มความถี่ บอยในการประชุมเพื่อรวมกันประเมินในผลประโยชนจากวัตถุประสงคที่ไดวางเอาไว ทั้งในเชิงคุณภาพ
และเชิ ง ปริ ม าณ เมื่ อ มี ก ารประเมิ น กิ จ กรรมต า ง ๆ หรื อ โครงการที่ ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ ต า ง ๆ ควรเชิ ญ กรรมการ
สถานศึกษามารวมเปนสวนหนึ่งของผูประเมินดวย สถานศึกษาควรพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมที่จะใหกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมโรงเรียนบานหวยไครสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในการ
บริ ห ารงานร ว มกั บ สถานศึ ก ษามากขึ้ น เช น การพิ จ ารณาเห็ น ชอบผลการเรี ย นของผู เ รี ย น การจั ด กิ จ กรรมที่ เ น น ให
ผูปกครองมีสวนรวม หรือการออกแบบสอบถามใหผูปกครองแสดงความคิดเห็นกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หรือ
แมกระทั่งกระนิเทศโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือผูปกครอง ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาตั้งแต
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะชี วิ ต เป น ต น แต อ ย า งไรก็ ต ามผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต อ งเล็ ง เห็ น
ความสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม และเขาใจหลักการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยาง
เหมาะสมและเกิดประโยชนตอองคกรมากที่สุด
ขอเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานสายบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา”ผู ศึ ก ษามี
ขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมสําหรับ ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ในขั้ นที่ 1 การมี สว นรว มในการตั ด สิ นใจ มี ระดับ การดํ า เนิ นงานอยูใ นระดั บมาก การมี สว นรว มในการ
ตัดสินใจนั้นสามารถแบงออกไดเปนสามระยะ คือ การตัดสินใจชวงตน การตัดสินใจชวงดําเนินการ และการตัดสินใจชวง
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ปฏิบัติการ ความสําคัญของขั้นตอนนี้อยูที่การเสนอแนวทางที่สอดคลองกับกลยุทธเพื่อแกปญหา กับความตองการของผูที่
เขามามีสวนรวม
2. ขั้นที่ 2 การมีสวนรว มในการดําเนิน งาน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ควรมีการสํารวจ
เปรียบเทียบความคิดเห็นจากทั้งสองฝายคือฝายสถานศึกษาและฝายคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประโยชนในการ
พัฒนาการบริหารแบบมีสวนรวม และใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามาเปนสวนหนึ่งของการประเมินสถานศึกษาแตละ
ครั้งดวย
3. ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลาง ในการจัดทําแผนกลยุทธตาง ๆ หรือการกําหนดทิศทางการศึกษาของ หลักสูตรทองถิ่นควรสํารวจความตองการ
ของชุมชนโดยผานกระบวนการเก็บขอมูลเพื่อ ประเมินผลหรือจากการ โหวตในที่ประชุม
4. ขั้นที่ 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา ควรใหความสําคัญและเขาใจถึงหลักการการบริหารแบบ
มีสวนรวม และมีทักษะ กระบวนการที่จะนําไปใชใหเกิดประโยชนกับสถานศึกษามากที่สุด เพราะความสําเร็จของเปาหมาย
การจั ด การศึ ก ษาจะขึ้ น อยู กั บ ความร ว มมื อ ของทุ ก ฝ า ยจากผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งทั้ ง หมดไม เ ฉพาะเจาะจงแต ก รรมการ
สถานศึกษา และผูบริหารเพียงฝายเดียว
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษากลุมประชากรที่เกี่ยวของการกับบริหารสถานศึกษารวมดวย เชน นักเรียน ครู และองคกร
เอกชน เพื่อขอมูลที่หลากหลายขึ้น
2. ควรมีการเก็บขอมูลเชิงสัมภาษณกลุมประชากรเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงอยางเต็มความภาคภูมิใจไดเพราะไดรับความกรุณาอยางดียิ่ง
จาก อาจารย ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ ที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองที่ใหคําแนะนําพรอมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
อาจารย ดร.กัมพล ไชยนันท กรรมการสอบการศึกษาคนควาดวยตนเองที่ชวยกรุณาแกไขจนทําใหมีความถูกตองสมบูรณ
มากยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอขอบคุณไว ณ ที่นี้เปนอยางสูง
ขอขอบคุณอาจารย ดร.ธิดาวัลย อุนกอง รองคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และผูเกี่ยวของที่
ไดกรุณาตรวจแบบสอบถาม และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อการทดสอบเครื่องมือ และผูบริหาร
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไครที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและ
เก็บขอมูลจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอขอบคุณ ดร.เอกชัย ผาบชัย ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 ที่ไดกรุณาตรวจแบบสอบถาม และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อการทดสอบเครื่องมือ
และผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไครที่ใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามและเก็บขอมูลจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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ขอขอบคุณอาจารย นายจรั ส ริน เที่ยง รองผูอํานวยการเขตพื้น ที่ การศึ กษาสํ านัก งานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ที่ไดกรุณาตรวจแบบสอบถาม และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อการทดสอบ
เครื่องมือ และผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไครที่ใหความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและเก็บขอมูลจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ผูวิจัยขอขอบคุณเพื่อน ๆ กัลยาณมิตรทุกทานที่คอยใหกําลังใจ และใหคําแนะนําติและชมตลอดมา สุดทายนี้
ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่เปนกําลังใจ
เอกสารอางอิง
สหชาติ ศรีวิชัย (2554). การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชนเผามูเซอในเขตบริการ
ของโรงเรียนบานหัวฝาย ตําบลศรีดงเย็น อําเภอชัยปราการ จังหวัดเชียงใหม.
วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลับราชภัฎเชียงราย.
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การบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดดสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
School Management to ASEAN Community of the Padaet school under the
Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2
ธนสร ใจเสารดี 1* และอนวัช อุนกอง 2
Thanason Chaisaodee1* and Anawath Unkong2
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนใน อําเภอปา
แดด สั งกั ดสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 การวิจัยครั้ง นี้ประชากรไดแ ก ครูผูสอน และ
ผูบริหารโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปการศึกษา 2557
จํานวน 99 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ คารอยละ
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. การบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีการบริหารสถานศึกษาสูอาเซียนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการบริหารจัดการ ดานการบริหารบุคลากร ดานการบริหารจัดการเรียนรู และดาน
การบริหารจัดการเครือขายและชุมชนสัมพันธ
2. การศึกษาขอเสนอแนะพบวา ควรมีการพัฒนาครูเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : การบริหารสถานศึกษา ประชาคมอาเซียน
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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
ประเทศไทยอยูในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ โดยมีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการ
เติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยตองใชโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก อาทิ การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน การขยายตัวของขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจใหมในเอเชีย
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงดานการตลาดของโลก การพัฒนาในการแขงขันทางเศรษฐกิจตองมีความสัมพันธและ รวม
พัฒนากับประเทศเพื่อนบานและประเทศสมาชิกในอาเซียนใหมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดคุณภาพที่ยั่งยืน
สุวิชัย โกศัยยะวัฒน (2548, หนา 33) กลาววา ปจจุบันการศึกษากลายเปนเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งในการ
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) กอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศใน
ภูมิภาค ธํารงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สรางสรรคความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยูดีบนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชนรวมกันของประเทศ
สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักร
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ไทย การาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร และราชอาณาจักรกัมพูชา
กระทรวงการตางประเทศ กรมอาเซียน (2552, แผนพับประชาสัมพันธอาเซียน) กลาววา สมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nation) หรือ อาเซียน (ASEAN) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8
สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงคแรกเริ่มเพื่อความมั่นคงและตอตานการปกครองระบอบคอมมิวนิสตเปนหลัก
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)
เพื่อการแขงขันกับภูมิภาคอื่นและทันตอการเปลี่ยนแปลงดานตางๆของโลก โดยประชาคมอาเซียนจะเปนชุมชนที่มีกฎบัตร
อาเซียน (ASEAN Charter) ประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทั้งนี้ในการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนจะทําใหมีการเคลื่อนยาย
กําลังคน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเปนไปโดยสะดวกขึ้น และการเปดการคาเสรีบริการดานการศึกษา
จะสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายองคความรู ภาษาและวัฒนธรรมระหวางกัน สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ประกอบ ดวยสมาชิก 10 ประเทศ โดยเรียงลําดับตามการเขารวมเปนสมาชิก ไดแก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย
สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักรไทย การาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคม นิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และราชอาณาจักรกัมพูชา
ในการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศไทยซึ่งเปนหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียน มีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อเปดประตูสูการเปนประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีขึ้นในป พ.ศ.2558 (ค.ศ.
2015) หนวยงานองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนมีความสําคัญอยางยิ่งในการผลักดันและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ
เขารวมเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียน องคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาไปจนถึง
ระดับอุดมศึกษา นับวามีความสําคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะระดับประถมศึกษา เพราะเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูเพื่อกาว
ไปสูในระดับในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงการเขาสูตลาดแรงงานในอนาคตดวย
จั ง หวั ด เชี ย งราย ถื อ เป น ประตู ห น า ด า นสู อ าเซี ย นและเป น จั ง หวั ด ที่ มี พื้ น ที่ ติ ด กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น ถึ ง 2
ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เปนจังหวัดที่มีหลายองคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนใหความสนใจโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจ และการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดกําหนดวิสัยทัศนขององคกร คือ “ภายในป 2558
เปนองคกรที่มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน สรา งความเปนเลิศให
ผูเรียนพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน” จากวิสัยทัศนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่ง
หนวยงานตนสังกัดไดกําหนดใหสถานศึกษาในสังกัดเตรียมการทุก ๆ ดานเขาสูประชาคมอาเซียน และดําเนินการเพื่อ
สนองนโยบายโดยโรงเรียนสวนใหญในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ตัวแปรตาม
การบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต2
ประกอบดวยแนวทางหลัก 4 ดาน ไดแก
1. ดานการบริหารจัดการ
2. ดานการบริหารบุคลากร
3. ดานบริหารจัดการเรียนรู
4. ดานการบริหารจัดการเครือขาย และชุมชนสัมพันธ

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปการศึกษา 2557 ใน 11 โรงเรียน จํานวน 99 คน แยกเปนผูบริหาร จํานวน
11 คน และครูผูสอน จํานวน 88 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียน
ในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามขึ้นตาม
ขั้นตอนการสรางเครื่องมื อ โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดัง นี้ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับคุณวุฒิการศึกษา และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จํานวน 4 ขอ ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนมี
ลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนออกเปน 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด และในแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน
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ตามแนวทางหลัก 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการ ดานการบริหารบุคลากร ดานการบริหารจัดการเรียนรู และดาน
การบริหารจัดการเครือขายและชุมชนสัมพันธ จํานวน 40 ขอ เกณฑระดับการบริหารงานเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท
(Lilert) นําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปรผลโดยใชเกณฑระดับคาคะแนนเฉลี่ย ตอนที่ 3 เปน
แบบสอบถามปลายเปด (Open Ended Questionnaire) เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นอื่นๆ
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา สูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
1. นําขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติบรรยายไดแก ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)
2. นําขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 ระดับการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปา
แดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในดานการบริหารจัดการ 4 ดาน วิเคราะหหา
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนรายขอ รายดาน และโดยรวม
3. นําขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 การวิเคราะหเนื้อหา (Content
analysis) โดยการจัดหมวดหมูขอมูล โดยการพรรณนาวิเคราะห ไดแก ความถี่

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนใน
อําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

สรุปและอภิปรายผล
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปา
แดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
การวิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู ต อบแบบสอบถาม ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล พบว า ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.60 มีอายุระหวาง 51-60 ป คิดเปนรอยละ 49.50 ระดับคุณวุฒิ
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 70.70 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 21 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 51.50
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอ ปา
แดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย พบวา การบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนใน
อําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการบริหารจัดการ ดานการบริหารบุคลากร ดานการบริหารจัดการ
เรียนรู และดานบริหารจัดการเครือขายและชุมชนสัมพันธ
2. การบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการบริหารจัดการ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับ
จากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนมีการบูรณาการหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 ที่เนนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการจัดทําหนวยการเรียนรูอาเซียนศึกษากลุมสาระ การเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนมีการสงเสริมการจัดการเรียนรูเต็มศักยภาพของผูเรียน และโรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ และแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
3. การบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการบริหารบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับ
จากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ บุคลากรมีการจัดหอง/มุมอาเซียนศึกษา เปนแหลงเรียนรูและแหลงสืบคน
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน เชน
การจั ด ป า ยนิ เ ทศ การจั ด นิ ท รรศการเกี่ ย วกั บ อาเซี ย น และบุ ค ลากรมี ค วามตระหนั ก และมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ การเข า สู
ประชาคมอาเซียน
4. การบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการบริหารจัดการเรียนรู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดย
เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ นักเรียนสามารถใชสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ICT ในการเรียนรู มี
การจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน และจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะการเรียนรู
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจทางวัฒนธรรมของกลุมประเทศประชาคมอาเซียน
5. การบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการบริหารจัดการเครือขายและชุมชนสัมพันธ โดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง เมื่อ
พิจ ารณาเป น รายด านโดยเรีย งลํ า ดั บ จากค า เฉลี่ ย มากไปหาน อ ย 3 อั น ดั บ แรก คื อ ชุม ชนมี ทั ศนคติ ที่ ดี ต อการเข า สู
ประชาคมอาเซียน ชุมชนไดรวมสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนสูการเปนประชาคมอาเซียนในดานตางๆ และชุมชนทราบแนว
ทางการดําเนินงานโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนใน
อําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
การวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา ขอเสนอแนะแนวทางการบริหารสถานศึกษา สู
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ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ของ
ผูตอบแบบสอบถามจําแนกเปนรายดานโดยเรียงจากความถี่จากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ดังนี้
1. ดานการบริหารจัดการ ไดแก ควรเชิญผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนเขามารวมประชุมกําหนดนโยบายที่
ชัดเจน และมอบหมายทุกฝายดําเนินการรวมกัน ควรจัดสรรครูชาวตางชาติหรือกลุมครูในประเทศสมาชิก ประชาคม
อาเซียนมาสอนนักเรียน หรือบุคลากรในโรงเรียน และควรสรางความตระหนักและรวมสรางทัศนะคติที่ดี ตอการเปน
สมาชิกประชาคมอาเซียน
2. ดานการบริหารบุคลากร ไดแก ควรมีการจัดอบรมเพื่อใหความรูแกบุคลากร เชน ดานภาษา วัฒนธรรม
เศรษฐกิจและอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ควรมีบุคลากรครูชาวตางชาติมาสอนภาษาอังกฤษในแตละโรงเรียน และควรมี
การพัฒนาดานการใชภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเพื่อการสนทนาและใชไดจริง
3. ดานการบริหารจัดการเรียนรู ไดแก ควรมีการจัดทําแผนการเรียนรูและปฏิบัติการสอนที่หลากหลายวิธี
ควรนําวิทยากรชาวตางชาติมาสอนภาษาอังกฤษทั้งในและนอกเวลาเรียนเพื่อใหสามารถสื่อสารได และควรใหมีการวัดผล
และประเมินผลตามสภาพจริง
4. ดานการบริหารจัดการเครือขายและชุมชนสัมพันธ ไดแก ควรมีการประชาสัมพันธ เผยแพรความรู
เกี่ยวกับอาเซียนอยางทั่วถึง ควรมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ และควรมีการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจัดตั้งเครือขายประชาคมอาเซียน
การอภิปรายผล
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีประเด็นการอภิปราย ดังนี้
จากการวิจัย พบวา การบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนใน อําเภอปาแดด สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของจารุวรรณี แพรศรี
สกุล (2556, หนา 135) ที่ศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และเทิดพงษ ศรีวิเศษ (2557, หนา 583-597) ที่ศึกษาการบริหารสถานศึกษาเพื่อความ
พรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งแสดงใหเห็นสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงเพื่อความพรอมสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาวา มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่ตองบริหารและ
จัดการเพื่อความพรอม สูประชาคมอาเซียน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อางถึงใน เทิดพงษ ศรีวิเศษ
(2557, หนา 583-597) โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนอยางยิ่งที่จะ
สรางศักยภาพใหแกสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมในการเปนประชาคมอาเซียน จึงไดจัดทํา
เอกสารแนวทางการบริหารจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน เปนการเตรียมความพรอมของเด็กไทย เพื่อการอยูรวมกับ
ประชาชนของประเทศตางๆ ในประชาคมอาเซียนใน ป 2558 และยังไดดําเนินการสงเสริม สนับสนุนในเรื่องการจัดเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียนอยางตอเนื่อง
ในเรื่องของการบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน นักรบ ระวังการณ และนฤนันท สุริยมณี (2555, หนา
71-85) ไดเขียนบทความเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเตรียมความพรอมในการกาว
เขาสูประชาคมอาเซียน สรุปไดวา การใหการศึกษาแกประชาชน เปนเครื่องมือจะสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จตามตองการ
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ได และผูที่ มีบทบาทสํา คัญ ในการเตรี ยมความพรอมในการกาวเข าสู ป ระชาคมอาเซี ยน ก็คื อ ผูบริ ห ารโรงเรียน ซึ่ ง
สอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ (2550, หนา 176-177) ที่กลาวถึงการบริหารสถานศึกษาวา ผูบริหารโรงเรียนจะตองมี
สมรรถภาพหรือศักยภาพ ความสามารถในการบริหารจัดการและความรูความเขาใจแนวทางการบริหารและการจัด
การศึ ก ษา ผู บ ริ ห าร เป น ผู นํ า ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในการขั บ เคลื่ อ นสถานศึ ก ษา โดยใช ก ระบวนการทางการบริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางชัดเจน 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) ที่ศึกษาการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อความพรอมสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ที่พบวา ภาพรวมสภาพในการบริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับมาก แยกเปนราย
ดานมีสภาพการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก 3 ดาน คือ ดานการสงเสริมทรัพยากรในการดําเนินงาน การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู และการนิเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง 2 ดานคือ การวางแผนพัฒนาครู และการจัดตั้ง
เครื อข าย และราตรี สีง าม (2555, หน า 92-93) ที่ ศึก ษาการเตรีย มความพร อม สู ประชาคมอาเซี ยนของโรงเรีย น
มัธยมศึกษา ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีษะเกษ พบวา มีการดําเนินงานการเตรียมความพรอมดานนโยบายของ
ผูบริหารโรงเรียนและดานการจัดการเรียนรูระดับปฏิบัติการโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตมีบางดานที่อยูในระดับ
มาก เชน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับอาเซียน สนับสนุนสงเสริมใหครูและบุคลากรในโรงเรียนได
มี โ อกาสเข า รั บ การอบรมประชุ ม สั ม มนา ตลอดจนศึ ก ษาดู ง านการเตรี ย มความพร อ มเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย นทั้ ง
ภายในประเทศ และประเทศสมาชิกอาเซียน จากผลการศึกษาวิจัยดังกลาวขางตน จะพบวา แมผลการวิจัยในภาพรวม
การบริหารสถานศึกษา สูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาใน
สภาพโดยรวมจะอยูในระดับมาก แตจากผลการวิจัย รายดาน ยังพบวาการบริหารสถานศึกษาบางดานอยูใน ระดับปาน
กลาง จึงเปนภาระหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ที่ตองดําเนินการเพื่อการบริหารสถานศึกษาใหครบถวน สมบูรณ ในทุก
ดาน เพราะภาระหนาที่ของสถานศึกษา คือ การมีบทบาทในการบริหารจัดการการศึกษาใหกับเยาวชนและประชาชนอยาง
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การบริหารสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึก ษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในครั้ ง นี้ ทํา ใหผู วิจั ยมีข อเสนอแนะที่ อาจเป นประโยชน ตอ การบริ ห าร
สถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ดังนี้
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1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 ดานการบริหารจัดการ จากผลการวิจัย พบวา โรงเรียนมีการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักเรียน
และครู ในประเทศประชาคมอาเซี ย น มี คา เฉลี่ ย อยู ใ นระดับ นอ ยที่ สุ ด ดั ง นั้น ผูบ ริ ห ารควรเร ง ดํ า เนิ น การพัฒ นาและ
สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูของนักเรียนและครูในประเทศประชาคมอาเซียน โดยมีการประชุม คณะผูบริหาร
โรงเรียนในอําเภอปาแดดเพื่อดําเนินการในเรื่องดังกลาว เพื่อเปนการสรางประสบการณ แลกเปลี่ยนเรียนรูดานภาษา
วัฒนธรรมและอื่นๆ เพื่อใหทันกับสถานการณโลกและมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงหลังจากการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียนตอไป
1.2 ดานการบริห ารบุคลากร จากผลการวิจัย พบวา บุคลากรมีการจัด ตั้ง เครื อขาย/สมาคม/ชมรมครู
ประชาคมอาเซียนที่แสดงใหเห็นถึงความรวมมือดําเนินการ คาเฉลี่ยอยูในลําดับนอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหารควรกําหนดเปน
นโยบายใหโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สรางเครือขาย
ประชาคมอาเซียนรวมกัน เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ และมีคณะดําเนินการจัดกิจกรรมรวมกัน ทั้ง 11 โรงเรียน
1.3 ดานการบริหารจัดการเรียนรู จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนไดเรียนรูกับครูชาวตางชาติ คาเฉลี่ยอยูใน
ลําดับนอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหมีการจางครูชาวตางชาติ หรือเชิญเปนวิทยากรมาใหความรู
เพิ่มพูนทักษะการสื่อสารใหกับนักเรียนเพื่อเปนการสรางประสบการณ แลกเปลี่ยนเรียนรูดานภาษา วัฒนธรรมและอื่นๆ
1.4 ดานการบริหารจัดการเครือขายและชุมชนสัมพันธ จากผลการวิจัย พบวา ชุมชนมีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน มีคาเฉลี่ยอยูในลําดับนอยที่สุด
ดังนั้น ผูบริหารควรตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของชุมชนโดยใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
และแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหชุมชนมีสวนรวม กับสถานศึกษาเพื่อใหเกิดเปนชุมชน
เขมแข็งตอไป
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนและผูปกครอง ในการบริหารสถานศึกษา สูประชาคมอาเซียน
2.2 ควรศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน ในการบริหารสถานศึกษา สูประชาคมอาเซียน ของ
โรงเรียนสังกัดทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.3 ควรศึกษาแนวทางการสรางเครือขายการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียนในโรงเรียน

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก ดร.อนวัช อุนกอง อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยและ
คณาจารยจากมหาลัยพะเยาทุกทาน ที่ไดใหความกรุณาตรวจสอบและแกไขขอบกพรอง ทําใหงานวิจัยฉบับนี้มีความ
สมบูรณมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ นายถวิ ล สุ ริ ย ะ ผู อํ า นวยการโรงเรี ย นบ า นวั ง วิ ท ยา นายสุ ร พล ยั ง วั ฒ นา ศึ ก ษานิ เ ทศก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และ ดร.ธิดาวัลย อุนกอง รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ ใหคําแนะนําและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการทํา
วิจัย ทําใหไดรับขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับงานวิจัย
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ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนในอําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ งที่ ก รุ ณ าให ข อ มู ล ในการตอบแบบสอบถาม และ
ขอขอบพระคุณเจาหนาที่มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายทุกทานที่กรุณาใหคําแนะนํา ชวยเหลือ ประสานงานให
สําเร็จดวยดี
คุณคาและคุณประโยชนของงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเพื่อบูชาพระคุณบิดา มารดา บูรพาจารย ตลอดจนผู
มีพระคุณทุกทานที่สรางพื้นฐานการศึกษาใหแกผูวิจัยตั้งแตตนจนตราบเทาปจจุบัน
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บทคัดยอ
จุดมุงหมายในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาบริบท การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ศึกษาปญหาและอุปสรรคใน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูมีสวนไดเสียในการจัดการศึกษา ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดฝงหมิ่นวิทยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบดวย 1. ผูบริหารงานทั้ง 4
ฝาย ไดแก ผูบริหารฝายวิชาการ ผูบริหารฝายงบประมาณและบุคคล ผูบริหารฝายกิจการนักเรียน และผูบริหารงานทั่วไป
2. ครู 3. คณะกรรมการสถานศึกษา 4. นักเรียน จํานวน 191 คน ใชวิธีสุมอยางงาย ไดกลุมตัวอยางมีทั้งหมดจํานวน 129
คน เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีทั้งหมด 2 ตอน สถิติที่ใช คือ เฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการศึกษา พบวา สภาพและปญหาในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา (พระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา) ทั้ง 3 ดาน ในภาพรวม ดานผูบริหาร มีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่น (X� =3.68) รองลงมา คือ ดานครู
(X� =3.64) และลําดับสุดทาย ดานผูเรียน (X� =3.48)
คําสําคัญ: การพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนพระปริยัติธรรม

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 เปนสวนหนึ่งของการใหการศึกษาของภาครัฐที่มีตอพระสงฆ โดยมีลักษณะแบบ
ใหเปลา ในปจจุบันการจัดการศึกษามีหลากหลาย และมีองคกรรับผิดชอบหลากหลายองคกร รวมถึงโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา ถือเปนหนวยงานหนึ่งดานการศึกษา ที่ภาครัฐบาลสนับสนุน สงเสริม และกําหนดใหมีขึ้นตาม
ความประสงคของคณะสงฆ การจัดการศึกษาสงฆ จะตองจัดใหมีคุณภาพเชนเดียวกับการจัดการศึกษาอื่น แตจะมี
คุณภาพที่ดีไดนั้นจะตองประกอบดวย องคประกอบตางๆ ทั้ง บุคลากร อาคารสถานที่ หลักสูตรที่เหมาะสม การวัด
ประเมินผล งบประมาณ และการบริหารจัดการที่เหมาะสม การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในจังหวัดเชียงราย มีปญหาหลายประการ กลาวคือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดฝงหมิ่นวิทยาไมผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพ ภายนอกรอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานผลการจัดการศึกษา ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนต่ําทุกกลุมสาระการเรียนรู และดานการบริหารจัดการศึกษา ยังขาดแผนปฏิบัติการตามขอเสนอแนะของ
ตนสังกัด ที่จะนําไปปรับปรุงและพัฒนา เพื่อมุงไปสูคุณภาพตามกลุมของสถานศึกษา และดานการจัดการเรียนการสอนที่
ขาดการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ สถานศึกษายังขาดการนําผลการประเมินครูไปพัฒนาครู และครูยังจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไมมากนัก (รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม,4-5) ผูวิจัยจึงเกิดคําถามการ
วิจัยวาจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายไดอยางไร โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดฝงหมิ่นวิทยา และเพื่อศึกษา
ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา เพื่อใหเปนประโยชนและนําไปประยุกตใช
ตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบริบทโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา ตําบลริมกก
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก ผูบริหารผูบริหารงานทั้ง 4 ฝาย ประกอบดวย ผูบริหารฝายวิชาการ ผูบริหารฝายงบประมาณ
และบุคคล ผูบริหารฝายกิจการนักเรียน และผูบริหารงานทั่วไป ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน โรงเรียนวัด
ฝงหมิ่นวิทยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 191 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารผูบริหารงานทั้ง 4 ฝาย ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน โรงเรียนวัดฝง
หมิ่นวิทยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 129 คนโดยการเปดตาราง Krejcie และ Morgan
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาเรื่อง เรื่อง การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มี
วิธีดําเนินการดังนี้ ประเภทของขอมูล เปนขอมูลเชิงปริมาณลักษณะเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเอง โดยผานการ
หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแลว ประกอบไปดวย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนบุคคล ไดแก วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการพัฒนา คุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตามเกณฑมาตรฐาน 3
ดาน ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542ไดแก ดานผูเรียน ดานผูบริหาร และดานครูผูสอน
ตอนที่ 2 เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Scale) (อางถึงใน ชัชวาลย เรืองประพันธ, 2543)
ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
5 หมายถึง ระดับสภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากที่สุด
4 หมายถึง ระดับสภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาก
3 หมายถึง ระดับสภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปานกลาง
2 หมายถึง ระดับสภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอย
1 หมายถึง ระดับสภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอยที่สุด
จากนั้นกําหนดเกณฑในการแปลคาของคะแนนดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง มีสภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง มีสภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีสภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีสภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีสภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอยที่สุด
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา เพื่อนํามาสรางเครื่องมือ
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2. สรางเครื่องมือใหครอบคลุมเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยศึกษา
ปรับปรุงเครื่องมือจาก พระกฤตยา สีจันทรเปง
3. นําแบบสอบถามที่สรางเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนํามาปรับปรุงแกไข
4. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) และหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ดังนี้
4.1 หาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมิน แลว
คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองรายขอ (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยคาระหวาง 0.6 – 1.00
4.2 การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) โดยผูวิจัยไดไดนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางที่ไมใชกลุมประชากรจริง จํานวน 30 คน แลวหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficeint) ไดคาความเชื่อมั่น .98
5. นําแบบสอบถามที่หาคาความเชื่อมั่นแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรที่ใชในการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยศึกษาเอกสาร สอบถาม และสังเกต เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียนวัด
ฝงหมิ่นวิทยา แลวสรุปผลเปนความเรียง
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยาง ตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม ดําเนินการดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถาม ซึ่งครบถวนและสมบูรณทุกฉบับ
จํานวน 129 ฉบับ
2. นําแบบสอบถามที่มีขอความสมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส
3. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน
4. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยหาคาเฉลี่ย (X̅) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) เปนรายขอ รายดาน และโดยรวมแลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
5. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะสําหรับผูวิจัย นํามาจัดกลุมของคําตอบ แลว
เสนอผลวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติดังตอไปนี้
1. การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficeint)
2. หาคาสถานภาพสวนบุคคล ใชความถี่ และรอยละ
3. หาคาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม ใชคาเฉลี่ย (X̅) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)
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ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาบริบทโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประวัติโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) ตั้งอยู เลขที่ 30 หมูที่ 6 วัดฝงหมิ่น
ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย 57100 หมายเลขโทรศัพท /โทรสาร 0 – 5371 - 7714 ไดรับ
อนุญาตจัดตั้งเปนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการปจจุบัน สังกัด
กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2545 ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ 12/2545 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
ใน พ.ศ. 2546 คณะสงฆอําเภอเมืองเชียงราย โดยการนําของหลวงพอพระครูขันติพลาธร เจาคณะอําเภอเมือง
เชียงราย ไดมองเห็นวาปจจุบันนี้เปนยุคแหงการพัฒนาการทางการศึกษา ประกอบกับทางรัฐบาลมีนโยบายที่จะขยาย
โอกาสทางการศึกษาพรอมกับทางกรมการศาสนามีความประสงคที่จะใหแตละเขตการปกครองของคณะสงฆแตละอําเภอ
จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมโดยการ
บวชเรียน ดวยเหตุผลดังกลาว คณะสงฆอําเภอเมืองเชียงรายจึงไดประชุมปรึกษาหารือกันในที่ประชุมมีความเห็นควรขอ
อนุญาตจัดตั้ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้น ไดรับความสนับสนุนจากคณะสงฆ และไดนําเรื่องเขา
ปรึกษาหารือ พระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิธาน(พระเทพสิทธินายก ในปจจุบัน) เจาคณะจังหวัดเชียงราย ไดรับความ
เมตตาจากพระเดชพระคุณทาน อนุญาตใหพระมหาวิษณุรักษ วิโรธรํสี ป.ธ. 4, น.ธ.เอก,พธ.บ. เปนครูใหญ และ
ดําเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตอกรมการศาสนา แลวขออนุญาตเปนสาขาของ
โรงเรียนพุทธิวงศวิทยา วัดพระแกว อําเภอเมืองเชียงรายโดยเปดทําการเรียนการสอน ณ วัดฝงหมิ่น ตําบลริมกก อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย โดยใชชื่อวา “โรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา”
ปรัชญาประจําโรงเรียน : อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ
คนที่ฝกตนเองดีแลว ยอมเจริญรุงเรือง
เอกลักษณของโรงเรียน : เปนโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ
อัตลักษณของโรงเรียน : รักษธรรม น้ําคํางาม
วัตถุประสงค
1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแกพระภิกษุ – สามเณร
2. เพื่อพัฒนาใหพระภิกษุ-สามเณร ไดมีความรูความสามารถทั้งโลกและทางธรรม
3. เพื่อเสริมสรางศาสนทายาทที่มีคุณภาพของพระพุทธศาสนา
4. เพื่อชวยเหลือสนับสนุนใหผูที่เขามาบวชไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนเทาเทียมกับศาสนิกชนทั่วไป
5. เพื่อเสริมสรางบุคลากรของชาติใหมีความรู มีคุณธรรม สามารถพัฒนาประเทศชาติใหเจริญได
ประเภทของโรงเรียน
1. สังกัดกองศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
2. เปนโรงเรียนสอนวิชาสามัญตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระและวิชาเพิ่มเติมโดย เปดสอนระดับชวง
ชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) และชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)
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3. ใชหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนดขึ้นเอง
สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา
วิสัยทัศน (Vision)
มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเปนศาสนทายาทที่ดี มีทักษะทางดานวิชาการมีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และมี
คานิยมอันพึงประสงค
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม
2. สงเสริมทักษะการปฏิบัติตนในสังคมใหเหมาะสมกับการเปนศาสนทายาท
3. สงเสริมทักษะการเรียนรูดานการอาน คิด วิเคราะห เพื่อพัฒนาตามศักยภาพของผูเรียน
4. นําเทคโนโลยี และภูมิปญญาทองถิ่น มาพัฒนากระบวนการเรียนรู
5. ปลูกฝงใหผูเรียนนําความรู มุงทําประโยชน ตอตนเองและสังคม
6. ปลูกฝงใหผูเรียน ภูมิใจในความเปนไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย เปนประมุข
เปาหมาย
1. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
2. ผูเรียนปฏิบัติตนไดเหมาะสมกับการเปนศาสนทายาทที่ดี
3. ผูเรียน อาน คิด วิเคราะห ตามศักยภาพของตนเองได
4. ผูเรียน ไดพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยี และภูมิปญญาทองถิ่น
5. ผูเรียนนําความรูไปพัฒนาทองถิ่นได
6. ผูเรียน ภูมิใจในความเปนไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย เปนประมุข
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. ซื่อสัตย สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝเรียนรู
5. อยูอยางพอเพียง
6. มุงมั่นในการทํางาน
7. รักความเปนไทย
8. มีจิตสาธารณะ
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กลยุทธระดับโรงเรียน
1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรู
4. สงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษาใหโดดเดน
5. มาตรการสงเสริม
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง ตามเปาหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 โดยแบงออกเปน 2 ระดับชั้น คือ ระดับชวงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่
3 ) ระดับชวงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาปที่ 4 – มัธยมศึกษาปที่ 6 )
โครงสรางการบริหารงาน โรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา แบงออกเปน 4 ฝายไดแก
1) ดานการบริหารงานวิชาการ 2) ดานการบริหารงบประมาณและงานบุคคล 3) ดานการบริหารงานกิจการ
ผูเรียน 4) ดานการบริหารทั่วไป
ผูบริหารยึดหลักหารบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ PDCA (Plan – Do – Check – Act ) กลาวคือ มีการวางแผน
ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเพิ่มขึ้นทั้งวงจร ไดแก
1. Plan(วางแผน) หมายถึง มีการวางแผน กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค ในการดําเนินงาน กําหนดวิธีการและ
ขั้นตอนในการทํางาน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคไวชัดเจน และใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจรวมถึง
ปรัชญา หรือสิ่งอื่น ๆ ของโรงเรียน เชน สีของโรงเรียน ตราของโรงเรียน
2. Do (ปฏิบัติ) มีการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนที่วางไว มีการกําหนดวิธีการ ขั้นตอน และมอบหมายงานอยาง
เปนระบบ มีการบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐาน ใหหลักประชาธิปไตย ใหหลักแหงความมีมนุษยสัมพันธ หลักการเปน
ผูนํา ผูตามที่ดี
3. Check (ตรวจสอบ) มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการทํางานทุกระยะ เพื่อใหงานเปนไปดวยความ
เรียบรอย ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยเฉพาะสิ่งที่จะเกิดการเรียนรูแกผูเรียน จะมีการสงเสริมเปนพิเศษ
4. Act (การปรับปรุง) มีการมองรอบดาน หากมีปญหาใด จะรีบแกไขโดยรีบดวน มีการปรับปรุงแผนงาน
โครงการอยูเสมอ เพื่อใหเกิดผล เปนประโยชนแกผูเรียนมากที่สุด
ผูบริหารนอกจากจะยึดหลัก PDCA ในการบริหารแลว ยังนําหลักของ SBM มาเปนฐานในการปฏิบัติ คือจัดตาม
ความตองการสถานศึกษา โดยอาศัยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เปนผูรวมพิจารณาทั้งการวางแผน (Planning) การ
ดําเนินการ (Doing) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Action)
อยางไรก็ตามโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยาพยายามพัฒนาตนเอง โดยมุงหวังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของผูเรียนเปนสําคัญ การบริหารโรงเรียนเปนฐาน จึงยึดรูปแบบดังนี้
1.การบริหารแบบเพื่อรวมวิชาชีพ หรือครูเปนสําคัญ ไดแก ใหครูใชความรู ความสามารถของตนเกิดประโยชน
แกผูเรียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
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2.การบริหารโดยการนําของผูบริหาร หรือผูบริหารเปนสําคัญ หมายถึง ผูบริหารเปนผูตั้งเปาหมายเชิงวิเคราะห
มุงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนไว แลวใหครูชวยกันนําผูเรียนไปสูเปาหมายนั้น
3.การบริหารโดยคณะกรรมการ ผูปกครอง หรือยึดบิดา มารดา ผูปกครอง สวนใหญตองการใหบุตรหลานมี
พื้นฐานการเรียนรูเพื่อศึกษาตอชั้นสูงขึ้น ทางโรงเรียนจึงจัดบริหารในเชิงวิชาการตามความประสงคดังกลาว อยางไรก็ตาม
ผูบริหารมุงหวังวา ผูเรียนทุกคนที่จบการโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา นอกจากจะมีความรูตามหลักสูตรแลว ตองมีความรู
ความสามารถพิเศษติดตัวไป เพื่อนําไปใชชีวิตประจําวันในสังคมตอไปในอนาคต ตลอดชีวิต
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหสภาพและปญหาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวัดฝง
หมิ่นวิทยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพและปญหาในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา
ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม
รายการ
สภาพการพัฒนา
สภาพปญหา
X̅
X̅
S
ระดับ
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
จากตารางที่ 1 พบวาระดับสภาพปจจุบันการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ดานผูบริหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 รองลงมา คือ ดานครู มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดาน
ผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 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 ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ
ดานผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.94

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม
อยูในระดับมาก
2. ปญหาในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มาตรฐาน
ดานครู โดยรวม อยูในระดับปานกลาง
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา ทั้ง 3 ดาน คือ ดานผูเรียน ครู และผูบริหาร
พบวา สภาพการพัฒนาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานผูบริหาร รองลงมา คือ ดานครู ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดาน
ผูเรียน สวนสภาพปญหาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ คือ ดานผูบริหาร รองลงมา คือ ดานครู ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ
ดานผูเรียน
1. ดานผูบริหาร พบวาอยูในระดับมาก ทั้งดานการพัฒนา และดานปญหา โดยสถานศึกษามีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ผูบริหารมี
ภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ ผูเรียน จึงทําให
ไมเขาใจกระบวนการบริหาร จึงทําใหผลที่ออกมามีการพัฒนา และปญหาอยูในระดับเดียวกัน ซึ่งในความเปนจริงแลว
หลักสูตรที่สถานศึกษาทําขึ้นมีการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษารวมจัดทําดวย จึงทําใหหลักสูตรมีความเหมาะสมกับ
ทองถิ่นและผูเรียนที่บวชเรียน อยูในระดับมาก ประกอบกับผูบริหาร เปนผูมีภาวะผูนํา สามารถนําคณะครูใหปฏิบัติงาน
อยางเต็มใจ และเต็มความสามารถ จึงทําใหการพัฒนาดานการบริหารอยูในระดับมาก สอดคลองกับณรงคศักดิ์ แดงสุข
(2553:บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่ไดรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบวา สภาพการพัฒนา โดยรวม
และทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปนอย คือ ดานผูบริหาร ดานครูและดานผูเรียน
2. ดานครู พบวา สภาพการพัฒนาอยูในระดับมาก และสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง โดย ครูมีคุณวุฒิ/
ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ ดานการพัฒนามีคาเฉลี่ยมากกวา ดานปญหา สวนครูมี
ความสามารถในการจัด การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนน ผูเ รียนเปน สําคัญ ดานการพัฒ นามีคาเฉลี่ย
มากกวา ดานปญหา ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมีการจัดครูเขาสอนตรงตามวิชาเอก เนื่องจากมีการจัดครูเขา
สอนตรงตามวิชาเอก หากไดรับมอบหมายใหสอนในวิชาอื่นที่ไมตรงตามความรูที่จบมา จะมีการสงเขารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาความรูความสามารถ เปนไปตาม Educational Production Function Model:EPF Model, 1991 ของ IIEP UNESCO ซึ่ง
ไดกําหนดแนวคิดคุณภาพการศึกษาเชิงระบบประกอบดวย 3 มิติที่สัมพันธกัน คือ Input เกี่ยวของกับคุณภาพหลักสูตรครู
Process เกี่ยวของกับคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอน การบริหาร และการจัดการOutput เกี่ยวของกับคุณภาพของ
ผลผลิต วัดในรูปของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งหากหลักสูตรมีคุณภาพ ครูสารมารถใชกระบวนการเรียนการสอน ที่มี
คุณภาพ ก็จะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนมีคุณภาพดวยเชนกัน
3. ดานผูเรียน พบวา อยูในระดับปานกลางทั้งดานการพัฒนา และดานปญหา โดยดานการพัฒนา และดาน
ปญหา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รองลงมา คือ ผูเรียนมีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษามีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ใหผูเรียนมีความ
สนใจ และเขารวมในกิจกรรมของสงฆ อันเปนหนาที่และความรับผิดชอบหลัก ซึ่งสวนใหญจะเปนกิจกรรมของทองถิ่น เชน
งานวันสําคัญทางศาสนา โดยจะเปนกิจกรรมที่เนนเอกลักษณทางศาสนา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาศิริสิทธิ์
วรโงน (2551) ไดศึกษาเรื่องการจัดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุม
5 เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4 พบวาการดําเนินการดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ที่
ดําเนินการมากคือ สงเสริมใหนักเรียนมีประสบการณตรง และมีสวนรวมในกิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมเขาคายปฏิบัติ
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ธรรม และ โกศล เพียงสา, เอื้อมพร หลินเจริญ และ เทียมจันทร พานิชยผลิตไชย (บทคัดยอ) ศึกษาแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขตภาคเหนือตอนลาง พบวา โรงเรียนพระปริยัติธรรมมีความตองการ
จําเปนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเรงดวน ดานผลผลิต คือมาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีสุทรียภาพและลักษณะ
นิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียนวัดฝงหมิ่นวิทยา ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
1.1 ดานผูบริหาร ควรนําความรูความสามารถที่ไดรับจากการเขาอบรม หรือจากการพัฒนา มาพัฒนา
โรงเรียนใหไดตรงตามมาตรฐาน
1.2 ดานครู ควรมีการพัฒนาครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โดยการเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาจเขารวมกับหนวยงานอื่น เชน องคการปกครองสวนทองถิ่น หรือ เขตพื้นที่การศึกษา
1.3 ดานผูเรียน ควรสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรคคิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน โดยอาจสอดแทรกเขาสูกระบวนการเรียนการสอนในแต
ละวิชา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาสภาพและปญหาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยวิธีการวิจัย เก็บ
ขอมูลโดยการสัมภาษณ หรือการจัดประชุมกลุม เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน และไดขอมูลเชิงลึก
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การพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวยสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
The development of Internal Supervision of Education Opportunity Expansion
School in Maesuai District under the office of Chiangrai Primary Educational
Service Area 2
เจริญศักดิ์ ธาตุอินจันทร 1* และกัมพล ไชยนันท²
Charansuk Tatinjunand1* and Kumpon Chainunt²
19

บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการพัฒนางานนิเทศภายใน โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ประชากรที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียนจํานวน 14 คน และครูผูสอนจํานวน 130 คน ที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2557 รวม 144 คน
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวขางตน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา
1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนางานนิเทศภายใน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
1.1 ดานการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 คือ สถานศึกษาประชุมระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุที่
เปนไปไดของปญหา
1.2 ดานการวางแผนการนิเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 คือ สถานศึกษามีกระบวนการการนิเทศภายในอยางเปนระบบเพื่อบรรลุตาม
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ดานการปฏิบัติการนิเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 คือ สถานศึกษาสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศภายใน
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
²โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 จังหวัดเชียงราย 57150
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1.4 ดานการประเมินผลการนิเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 คือ สถานศึกษากําหนดกิจกรรมประเมินผลการนิเทศภายใน
2. แนวทางการพัฒนางานนิเทศภายใน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2.1 แนวทางการพัฒนาดานการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการ คือ กําหนดเปาหมายการนิเทศภายในไว
อยางชัดเจน
2.2 แนวทางการพัฒนาดานการวางแผน คือ การวางแผนการนิเทศภายในอยางเปนระบบ
2.3 แนวทางการพัฒนาดานการปฏิบัติการนิเทศ คือสงเสริมสนับสนุนใหความรูแกคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาการนิเทศภายใน
2.4 แนวทางการพัฒนาดานการประเมินผล คือมีการแจงการประเมินผลการนิเทศภายในใหผูที่เกี่ยวของทราบ
เพื่อนําผลไปพัฒนาครั้งตอไป
คําสําคัญ: การพัฒนางานนิเทศภายใน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

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;
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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
สาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) นั้น ไดกลาวถึงคนไทยและ
การศึกษาไทยที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล โดยมีเปาหมายที่ชัดเจนคือ ภายในป พ.ศ.2561 ประเทศไทยตองมี
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูที่เปนระบบ ทั้งนี้มีจุดเนนหลักอยูสามประการ อันไดแก1) คุณภาพและมาตรฐาน
การศึ ก ษา การเรี ย นรู ข องคนไทย โอกาสทางการศึ ก ษาและเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย น สถานศึ ก ษาแหล ง เรี ย นรู
สภาพแวดลอม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพที่มีคุณคา สามารถดึงดูดคนเกงดีและมีใจรักมาเปนครู
คณาจารยไดอยางยั่งยืน ภายใตระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อใหประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสัง คม ในการบริหารและการจัดการศึกษา โดยเพิ่มบทบาทของผูที่อยู
ภายนอกระบบการศึกษาใหเขามามีสวนรวมไดมากขึ้น
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่มีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรูอยางเปนระบบนั้นไดกลาวถึงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเปนสําคัญ เชน การพัฒนาคุณภาพนักเรียนหรือคนไทยยุคใหม ที่มีนิสัยใฝเรียนรู สามารถเรียนรูดวย
ตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม ที่เปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู เปนวิชาชีพที่มีคุณคา สามารถดึงดูดคนเกง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเปนครู การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และแหลงเรียนรูยุคใหม เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทใหสามารถเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพและ
พัฒนาแหลงเรียนรูอื่น ๆ สําหรับการศึกษาและเรียนรูทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม ที่มุงเนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคสวน มีระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีและมีประสิทธิภาพ ในยุคของการปฏิรูปการศึกษานั้น คือ
การนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งเปนกระบวนการบริหารจัดการทางดานวิชาการที่จะปฏิรูปและพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา
จากภายในโรงเรียนไดพรอมกันอยางสอดคลอง และตอเนื่อง โดยเฉพาะดานการจัดการศึกษาของครูและการเรียนรูของ
นักเรียนใหเกิดขึ้น การนิเทศภายในโรงเรียนจะเปนฐานคิดและฐานปฏิบัติที่สําคัญยิ่งในเชิงบริหารการศึกษาที่เกิดจากความ
รวมมือ รวมใจ ยึดหลักความเสมอภาคและความเปนประชาธิปไตยของทุกคน
กระบวนการนิเทศภายในจึงเปนกลไกของการชี้นําใหความชวยเหลือ ควบคุมกํากับและติดตามใหการปฏิรูป
การเรียนรูภายในโรงเรียนกาวไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่ผูเกี่ยวของทุกคนตองคิด ทบทวนและแสวงหา
แนวทางการพัฒนาโดยใชการนิเทศภายในโรงเรียนเปนยุทธศาสตรสําคัญควบคูไปกับการปฏิรูปการเรียนรูในโรงเรียนเพื่อ
บรรลุเปาหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาดังกลาว (สุรศักดิ์ ปาเฮ,2545, หนา 25-31)
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ฉบับปรับปรุง ( 2556 ) และสถานศึกษาไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนโดยไดมอบนโยบายที่สําคัญในการพัฒนาโรงเรียน นั่นคือ Chiangraime
SMART model 2555 ซึ่งบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ทั้งผูบริหารและครูตอง
ดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย โดยเฉพาะผูบริหารที่ตองมีสมรรถนะในการบริหารงาน ซึ่งเปนขอเนนย้ําวาผูบริหารตอง
กาวไกลทางวิชาการ ซึ่ง S ตัวแรกของคําวา SMART ของผูบริหาร ยอมาจากคําวา Supervision ซึ่งแปลวา การนิเทศ
ภายใน จึงสะทอนไดวาการนิเทศภายในเปนสิ่งสําคัญเปนอยางมากในการบริหารพัฒนาคุณภาพโรงเรียน และเปนตัว
กําหนดใหผูบริหารทุกโรงเรียนในสังกัดตองดําเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของครูใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลใหการเรียนการสอนนั้นมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานมากขึ้น (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ,2555แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Chiangrai2555 ME SMART
Model)
จุดเนนในกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนนั้น เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน รวมมือกันหา
จุดที่ตองพัฒนา วางแผนแกไข ปฏิบัติตามแผน ประเมินผล และนําผลที่ไดจากการประเมินมาปรับปรุงแกไขในสวนที่
บกพรอง การนิเทศภายในควรมีจุดมุงหมายที่การพัฒนามากกวาการติดตามผล โดยนําสภาพปญหาและความตองการมา
วิเคราะหเพื่อปรับปรุงแกไขตามความตองการและความจําเปนของโรงเรียน
การจัดการนิเทศการศึกษาภายในของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
ในแต ล ะครั้ ง นั้ น ผู บ ริ ห ารและผู รั บ การนิ เ ทศจะมี บ ทบาทที่ สํ า คั ญ เป น อย า งยิ่ ง ในการดํ า เนิ น การควบคุ ม กํ า กั บ และ
ดําเนินการนิเทศเชน การประสานงานการใหขอมูล และการอํานวยความสะดวกแกบุคลากรในดานตางๆการดําเนินการ
นิเทศภายในของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ยังไมบรรลุเปาหมายโดย
พบวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET
ปการศึกษา 2556 ของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แลมัธยมศึกษาปที่ 3 ยังต่ํากวาเปาหมาย
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(O-NET) ปการศึกษา 2556 ของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 ยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจ
เนื่องจากบางวิชามีคะแนนเฉลี่ยนอยกวา รอยละ 50.00(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ,2555
แผนปฏิบัติการประจําป 2556)
อยางไรก็ตามถึงแมวากิจกรรมการนิเทศในโรงเรียนจะมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการนิเทศที่หลากหลายและ
มีการพัฒนานวัตกรรมหรือกิจกรรมมาโดยตลอดแตทั้งนี้คุณภาพการจัดการศึกษาก็ยังคงมีปญหาและอุปสรรคมากมาย
ซึ่งการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในอยางยั่งยืนเทานั้นที่สามารถจะทําใหมีเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการปฏิรูปคุณภาพ
การศึกษาได หัวใจของการนิเทศภายในนั้น คือ การเรียนรูของครูเพื่อใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรูที่ทันสมัย ทันตอ
เหตุการณ จวบจนเขาใจวิธีการในการจัดการเรียนการสอนตาง ๆ ไดอยางชัดเจน
จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน และความตองการในการพัฒนา
บุคลากร ที่กลาวมา ทั้งหมดจําเปนตองไดรับการพัฒนา ปรับปรุง แกไขเพื่อใหกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนดําเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องที่ตอบสนองความตองการในการ
พัฒนาตนเองในดานตางๆ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดกําหนดภารกิจของการนิเทศภายใน
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สถานศึกษา โดยมีขั้นตอนการดําเนินการไว 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ (2) ขั้น
วางแผนการนิเทศ (3) ขั้นสรางสื่อเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ (4) ขั้นปฏิบัติการนิเทศ (5)ขั้นประเมินผล (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2542 หนา7) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากขั้นตอนการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
จะเห็นวามีความสอดคลองกับกระบวนการตามแนวคิดของ Glickman(อางถึงใน สุทธนูศรีไสย, 2547, หนา3) ไดให
ความหมายไววาการนิเทศการศึกษาเปนหนาที่ของทางโรงเรียนที่ตองปรับปรุงการสอนรวมทั้งการใหความชวยเหลือ
โดยตรงกั บครูก ารพัฒ นาหลั กสูต รการให บริ การเสริ ม วิ ชาการการพั ฒ นากลุม และใหการสนับ สนุ น ใหค รูทํ าวิ จัย เชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
จะเห็นวาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา เปนผูที่จะพัฒนาครูใหเปนครูมืออาชีพและพัฒนาผูเรียนใหเกิดการ
เรียนรูอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนาการ
นิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 ซึ่งผลการวิจัยจะไดนําขอมูลและแนวทางการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงรายเขต 2 เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ในการวางแผนบริหารและการจัดกิจกรรมนิเทศ
ภายในโรงเรียนอันจะเปนผลตอการพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนและบรรลุตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากร คือ ผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย จํานวน 14 คน
และครูผูสอน จํานวน 130 คน รวมทั้งหมด 144 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาได ใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการศึกษาเรื่อง การพัฒนางานนิเทศภายใน
โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอําเภอแมส รวย สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
การสรางเครื่องมือ
1. สรางแบบสอบถามโดยมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคของการศึกษาที่กําหนดไว
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2. นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาภาษาที่ใช และพิจารณา
ตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือตรวจความสอดคลอง (Item Objective Congrence : IOC) ของขอคําถาม มีคา IOC
อยูระหวาง 0.67-1.00 ทุกขอ จึงสามารถนําไปใชไดทุกขอ
3. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ
4. นํ า แบบสอบถามที่ ป รับ ปรุ ง แก ไ ขไปทดลองใช (Tryout) เพื่ อทดสอบความเที่ ย ง(Reliability) กั บ ผูบ ริ ห าร
สถานศึกษาและครู ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอําเภอแมสรวยที่ใชในการศึกษาเพื่อหาความเชื่อมั่น จํานวน
30 คน แลววิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach Alpha Coefficient) ไดคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.93
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูศึกษาสงแบบสอบถามใหกับ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 144 ฉบับ
2. ผูศึกษาเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเองจากประชากร 144 คน
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหผลการพัฒนางานนิเทศภายใน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําผลการวิเคราะหมา
เปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อแปรความหมาย
2. การหาแนวทางการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่
(frequency) และรอยละ (percentage)

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ผูศึกษาไดศึกษาทั้งหมด 4 ดาน คือ คือดานการศึกษาสภาพ
ปจจุบันปญหาและความตองการ ดานการวางแผน ดานการปฏิบัติการนิเทศดานการประเมินผล พบวา มีผลคาเฉลี่ย
(𝜇= 4.08) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎 = 0.72) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีการดําเนินงานมาก โดยดานที่
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ (𝜇= 4.15) รองลงมา คือ ดานการวางแผน
(𝜇= 4.09) และรองลงมา คือ ดานการปฏิบัติการนิเทศ (𝜇= 4.05) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานการประเมินผล
(𝜇= 4.04)

สรุปผลและอธิปรายผล
1. การศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบถึงการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแม
สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 สรุปไดดังนี้
1.1 ดานการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอ แม
สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม พบวามีการดําเนินงานอยูในระดับมาก
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เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก โดยขอที่มี่คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือสถานศึกษา
ประชุมระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุที่เปนไปไดของปญหา และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือสถานศึกษากําหนดแนวทางการ
นิเทศภายในไดอยางเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
1.2 ดานการวางแผนการนิเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม พบวามีการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ทุกขอมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก โดยขอที่มี่คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือสถานศึกษามีกระบวนการการนิเทศภายใน
อยางเปนระบบเพื่อบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือสถานศึกษากําหนด
กิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรมการนิเทศภายใน
1.3 ดานการปฏิบัติการนิเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม พบวามีการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ทุกขอมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก โดยขอที่มี่คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ สถานศึกษาประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงาน
การนิเทศภายในเพื่อซักซอมความเขาใจและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือสถานศึกษาประชุมคณะทํางานเพื่อสรุปผลการ
ปฏิบัติงานนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
1.4 ดานการประเมินผลการนิเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม พบวามีการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ทุ กขอมีส ภาพการดําเนินงานอยูใ นระดับมาก โดยขอที่มี่คาเฉลี่ยสูง ที่สุด คื อ ขอ สถานศึกษากําหนดกิจกรรม
ประเมินผลการนิเทศภายใน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือสถานศึกษานําผลการประเมินการนิเทศภายในมาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว
2. แนวทางการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
2.1 แนวทางการพัฒนาดานการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการพบวา ขอที่มีความถี่และรอยละ สูงสุด
คือ ควรกําหนดเปาหมายการนิเทศภายในไวอยางชัดเจน สวนขอที่มีความถี่และรอยละต่ําสุด คือ ควรกําหนดรายละเอียด
การนิเทศภายใน
2.2 แนวทางการพัฒนาดานการวางแผนพบวา ขอที่มีความถี่และรอยละ สูงสุด คือ ควรมีการวางแผนการ
นิเทศภายในอยางเปนระบบ สวนขอที่มีความถี่และรอยละต่ําสุด คือ ควรใหมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการวางแผนการ
นิเทศภายใน
2.3 แนวทางการพัฒนาดานการปฏิบัติการนิเทศ พบวา ขอที่มีความถี่และรอยละ สูงสุด คือ สงเสริมสนับสนุน
ใหความรูแกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาการนิเทศภายในสวนขอที่มีความถี่และรอยละต่ําสุด คือ ควรมีการสราง
บรรยากาศที่ดีในขณะปฏิบัติการนิเทศภายใน
2.4 แนวทางการพัฒนาดานการประเมินผลพบวา ขอที่มีความถี่และรอยละ สูงสุด คือ ควรมีการแจงการ
ประเมินผลการนิเทศภายในใหผูที่เกี่ยวของทราบ เพื่อนําผลไปพัฒนาครั้งตอไปสวนขอที่มีความถี่และรอยละ ต่ําสุด คือ
ควรมีการประสานงานและติดตามผล
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อภิปรายผลการศึกษา
1.การศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบถึงการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ดังที่ผูศึกษาไดนําประเด็นที่นาสนใจมาอภิปรายดังนี้
1.1ดานการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอแม
สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม คือสถานศึกษาประชุมระดมความคิด
เพื่อหาสาเหตุที่เปนไปไดของปญหาทั้งนี้เปนเพราะวา การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาของการนิเทศ เพื่อใหเปนแนว
ปฏิบัติ ขั้นตอนในการดําเนินงานและนําไปสูกระบวนการวางแผน ซึ่งสอดคลองกับสงัดอุทรานันท(2530, หนา 84-87)ได
พัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาที่มีความสอดคลองกับสภาพสังคมไทยซึ่งมี 5 ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ
(planning-P) เปนขั้นที่ผูบริหารผูนิเทศและผูรับการนิเทศจะทําการประชุมปรึกษาหารือเพื่อใหไดมาซึ่งปญหาและความ
ตองการจําเปนที่จะตองมีการนิเทศรวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกดวย อีกทั้ง
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน(2546, หนา 22-25) ไดเสนอแนะวา ผูนิเทศจะตองเปนผูมีคุณลักษณะและพฤติกรรมตางๆเพื่อ
ใชเปนแนวทางดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนโดยสรุป ดังนี้ผูบริหารรวมกับผูรับการนิเทศในโรงเรียนสรางบรรยากาศใน
การนิเทศดวยการประชุมปรึกษาหารือ
1.2 ดานการวางแผนการนิเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม คือสถานศึกษามีกระบวนการการนิเทศภายในอยางเปนระบบเพื่อ
บรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้เปนเพราะวา การวางแผนเปนกระบวนที่สําคัญในการเปนแนวทางใน
การพัฒนางานนิเทศใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในเรื่องการวางแผนการนิเทศนั้น ตองมีการประชุมปรึกษาหารือระหวาง
ผูอํานวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับความตองการจําเปน วางแผนการนิเทศและจัดทําปฏิทินการ
นิเทศอยางเปนระบบ เพื่อใหการดําเนินการนิเ ทศเปนไปอยางมีป ระสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของ Glickman
(1990 อางใน สงัดอุทรานันท, 2530) ที่กลาววา ในการวางแผนการนิเทศ เปนขั้นตอนของผูบริหาร ผูนิเทศและผูรับการ
นิเทศจะทําการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อใหไดมาซึ่งปญหาและความตองการจําเปนที่จะตองมีการนิเทศรวมทั้งวางแผนถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศนอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สวัสดิ์ เดชกัลยา (2550 ) ไดศึกษาเรื่อง
การดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ผลการวิจัยพบวา การ
ดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ดาน การวางแผนการนิเทศ
อยูในระดับมาก
1.3 ดานการปฏิบัติการนิเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม คือ สถานศึกษาสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศภายใน กลาวคือ
สื่อในการนิเทศภายในจะชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความหลากหลายและนาสนใจ รวมทั้งเครื่องมือยัง
ชวยในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542, หนา
31-33) ไดใหความหมายของสื่อและเครื่องมือของการนิเทศการศึกษาไวดังนี้ สื่อการนิเทศการศึกษา หมายถึงสิ่งที่ชวยใน
การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา เพื่อแกไขปญหาและพิจารณาการทํางานของครู ไดแก บทเรียนดวยตนเอง สไลด วิดีโอเทป
วิทยุเครื่องบันทึกเสียง เปนตนเครื่องมือนิเทศการศึกษา หมายถึงสิ่งที่ใชในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของครู เพื่อใหผู
นิ เ ทศทราบที่ ม าของป ญ หา ความต อ งการ และวางแผนแก ป ญ หาได ถู ก ต อ ง เครื่ อ งมื อ เหล า นี้ ไ ด แ ก แ บบทดสอบ
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แบบสอบถาม แบบสํ า รวจ แบบประเมิ น ค า แบบสั ง เกตพฤติ ก รรม เป น ต น อี ก ทั้ ง นพรั ต น คลี่ ด อน ยอ
(http://ss530.multiply.com/journal/item/34,2551) กลาววา กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพนั้น ผูนิเทศ
จําเปนจะตองจัดเตรียมสื่อและเครื่องมือนิเทศใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการไปนิเทศภายในแตละครั้ง นั่นคือ เพื่อ
ชวยใหทราบถึงคุณภาพการศึกษาสาเหตุของปญหา อันจะเปนประโยชนในการหาแนวทางแกไข สงเสริม สนับสนุน ไดตรง
ตามความเปนจริง และเพื่อเปนเครื่องชวยเพิ่มพูนความรูประสบการณ ทักษะและเจตคติ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
การทํางานของครูใหมีประสิทธิภาพ
1.4 ดานการประเมินผลการนิเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวม คือ สถานศึกษากําหนดกิจกรรมประเมินผลการนิเทศภายในใน
การดําเนินกิจกรรมการนิเทศภายในสามารถทําใหผูนิเทศและผูรับการนิเทศไดเห็นทราบถึงผลการนิเทศภายและขอมูล
ดัง กลาวเพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒ นาและปรับปรุง ตอไป ซึ่ ง สอดคลองกับ การศึกษาการปฏิบัติง านนิเ ทศใน
สถานศึกษาตามแนวคิดของ Glickman (1990)ซึ่งสามารถจัดเรียบเรียงและแบงออกเปนแนวทางปฏิบัติงานนิเทศภายในได
ดังขอที่ 7. การประเมินผลการนิเทศ หมายถึง ขั้นตอนที่ผูนิเทศทําการประเมินผลการดําเนินงาน ที่ไดดําเนินการนิเทศ
ผานไปแลววาเปนอยางไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบวามีปญหาหรืออุปสรรคอยางหนึ่งอยางใด ที่ทําให
การดําเนินงานไมไดผลก็สมควรจะตองทําการปรับปรุงแกไข ซึ่งการปรับปรุงแกไขอาจจะทําโดยการใหความรูเพิ่มเติมใน
สิ่งที่ทําใหมอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่ผลงานออกมายังไมถึงขั้นที่นาพอใจ หรือการดําเนินงานเปนไปไมไดผลตามวัตถุประสงค
ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานทั้งหมด และถาประเมินผลเกิดประสบผลสําเร็จตามที่กําหนดไวแลว ถาหาก
ตองการจะดําเนินการนิเทศตอไปก็สามารถทําไดเลยไมตองใหความรูเรื่องนั้นอีก
2. แนวทางการพัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอแมสรวยสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
2.1 แนวทางการพัฒนาดานการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการพบวา คือ ควรกําหนดเปาหมายการ
นิเทศภายในไวอยางชัดเจนทั้งนี้เปนเพราะวา การกําหนดเปาหมายการนิเทศไวทําใหการดําเนินงานเปนไปตามระบบวาจะ
ดําเนินการไปในทิศทางใด การวางเปาหมายการนิเทศจะทําใหเห็นสภาพความสําเร็จวาถาตั้งเปาหมายไวและนักเรียน ครู
ผูบริหารสถานศึกษา หรือสถานศึกษาก็ตาม จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ซึ่งสอดคลองกับกมล ภู
ประเสริฐ (2545 , หนา 13-14) ไดกลาวถึงการบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา คือ การจัดใหมีการดําเนินงานดังนี้การ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในที่มีหลักการใหบุคลากรทุกคนรับผิดชอบในการนําสถานศึกษาไปสูมาตรฐาน
การศึกษารวมกัน ทุกคนจึงตองรวมกันคิด รวมกันทํา เพื่อใหสถานศึกษาสามารถพึ่งตนเองไดในทางวิชาการ แตละคนเปน
ผูนิเทศและเปนผูรับการนิเทศตามความสามารถเฉพาะตัวในแตละดาน
2.2 แนวทางการพัฒนาดานการวางแผนพบวา คือ ควรมีการวางแผนการนิเทศภายในอยางเปนระบบจากการ
ดําเนินงานดานการวางแผนจะพบวาการจะทําใหการนิเทศภายในบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองมีการ
วางแผนอยางเปนระบบ ไมวาจะเปนเรื่องการศึกษาสภาพปญหา จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในเพื่อ
ดําเนินการ วางแผนและการจัดทําโครงการนิเทศ โดยกําหนดวิธีการวางแผนเปนขั้นตอนที่ตอเนื่องและสัมพันธกัน อีกทั้ง
สรรหาบุคคลและมอบหมายงานใหบุคลากรฝายตาง ๆ รับผิดชอบงาน ซึ่งสอดคลองกับแฮริส(Harris, 1963, pp. 14-15)
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ไดนําแนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานการศึกษาโดยทั่วๆไปมาเสนอใชกับการนิเทศการศึกษาประกอบดวย
กระบวนการหลัก 5 ประการที่เรียกดวยอักษรยอวา “POLCA” ดังนี้
1. planning processes (P) หมายถึงการวางแผนในการปฏิบัติงานโดยคิดวาจะทําอยางไรกําหนดจุดมุงหมาย
ของงานพั ฒ นาวิ ธี ดํ า เนิ น งานกํ า หนดงานที่ จ ะดํ า เนิ น การคาดคะเนถึ ง ผลที่ จ ะได รั บ จากโครงการและวางโครงการ
กระบวนการเกี่ยวกับวางแผนมีดังนี้ 1) การคิด (thinking) การคิดแผนงานที่จะทําในอนาคตตามลําดับกอนหลัง 2) จัดทํา
ตารางงาน(scheduling) เพื่อใหแผนงานงายตอการปฏิบัติกําหนดวันเวลาสถานที่ใหแนนอน 3) การทําโครงการ
(programming) เปนขั้นนําแผนงานไปปฏิบัติ 4) แผนงานที่ดีนําไปสูการคาดคะเน (forecasting) การกะประมาณการอยางดี
ยอมงายตอการที่จะทํานายผลการทํางานไดและ 5) ปรับปรุงการทํางานแผนการใหดีขึ้น (developing procedures)
ตระหนักในปญหาและอุปสรรคของแผนงานที่เกิดขึ้นหาทางปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น
2. organizing processes (O) หมายถึงการจัดโครงสรางของการดําเนินงานโดยสรางหลักเกณฑในการทํางาน
สรางความสัมพันธของงานแบงงานโดยกําหนดหนาที่ในการปฏิบัติงานมีการประสานงานมอบหมายอํานาจใหตามหนาที่
และการรวบรวมทรัพยากรที่มีอยูทั้งคนและวัสดุอุปกรณกระบวนการจัดโครงสรางมีดังนี้ 1) จัดจําแนกหนาที่ (distributing
functions)เพื่อมิใหงานสับสนงานซอนงานควรจําแนกลักษณะงานใหเดนชัด 2) การประสานงาน(coordinating) สรางความ
เขาใจในการทํางานรวมกันขจัดปญหาการทํางานซ้ําซอนกัน 3) ชี้แหลงขอมูลวิชาการ (resources allocating) การจัดวัสดุ
อุปกรณการสอนอํานวยความสะดวก 4) จัดใหมีความสัมพันธ (establishing relationship) มีความเปนปกแผนในหนวยงาน
การนิเทศและ 5)เปนตัวแทน (delegating) งานของศึกษานิเทศกทําหนาที่เปนตัวแทนทางการศึกษามีบทบาทเปนตัวแทนทั้ง
ในดานบริหารดานวิชาการดานวิทยากรและดานการประสานงาน
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) การคิดริเริ่ม (initiating) บรรยากาศใน
การคิดริเริ่มอยูที่ภาวะของผูนําหากศึกษานิเทศกเปนผูมีใจกวางขวางยอมรับความคิดเห็น ของคนอื่นปจจัยเหลานี้จะชวย
ใหครูอยากจะคิดอยากจะเริ่มทําอะไรแปลกๆใหมๆและ 6) การสาธิต (demonstrating) การนําในการสาธิตคือการนํา
เผยแพรทางวิชาการ
4. controlling processes (C) หมายถึงการควบคุมการปฏิบัติงานดําเนินงานโดยการพิจารณามอบหมายงานให
ความสะดวกในดานตางๆพิจารณาลงโทษมีการแกไขทันทีเมื่องานผิดพลาดการใหบุคลากรออกจากงานการตักเตือนและ
การกําหนดระเบียบในการปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมมีลักษณะดังนี้ 1) ทําใหถูกตอง (taking corrective action) เมื่อ
ทราบขอบกพรองขอผิดพลาดของครูศึกษานิเทศกจะใชเทคนิคการนิเทศแกไขขอบกพรองนั้นซึ่งเปนไปเพราะครูมีความ
เชื่อถือศรัทธาในหลักการความรวมมือในดานนี้มาจากน้ําใสใจจริงมิใชจากการใชอํานาจบังคับ 2) ความเจริญงอกงาม
(expediting) ในกรณีที่การกระทําถูกตองหรือการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพศึกษานิเทศกยอมชวยให
กิจการนั้นประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น 3) การกลาวโทษเปนลายลักษณอักษร (reprimanding) การทํางานรวมกับบุคคลหลาย
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ประเภทควรยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลซึ่ง บุคคลบางคนยอมงายตอการแนะนําแตบางคนอาจจะตองใช
หลักการเขมงวดกวดขันจึงจะยอมเปลี่ยนแปลงแกไขหรือปรับปรุงตัวเอง
5. assessing processes (A) หมายถึงการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานวัดผล
การปฏิบัติงานวิจัยผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1) พิจารณาผลงาน(judging performance) ประเมินคาผลงานวาดี-เลวประการ
ใด 2) วัดผล (measuring performance) ทําการวัดผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน
2.3 แนวทางการพัฒนาดานการปฏิบัติการนิเทศ พบวา คือ สงเสริมสนับสนุนใหความรูแกคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาการนิเทศภายใน ทั้งนี้เปนเพราะวา 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
มีจุดมุงหมายหลักอยูที่การพัฒนาครูทั้งในดานวิชาการและวิชาชีพคือชวยใหครูมีความเขาใจถองแทในวัตถุประสงคของ
การจัดการศึกษาในดานหลักสูตรดานระเบียบวิธีการสอนดานการประเมินผลและการประมวลความรูเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาทางดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสรางความเจริญงอกงามทางสติปญญาใหเกิดแกผูเรียน
2.4 แนวทางการพัฒนาดานการประเมินผล ทั้งนี้เปนเพราะวา ควรมีการแจงการประเมินผลการนิเทศภายใน
ใหผูที่เกี่ยวของทราบ เพื่อนําผลไปพัฒนาครั้งตอไปทั้งนี้เปนเพราะวาการประเมินผลและทราบผลการดําเนินการนิเทศ
ภายในจะเปนสวนชวยในการพัฒนางานและแกไขปญหา ตลอดจนเกี่ยวขอผิดพลาดตาง ๆ ในการดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับสุรศักดิ์ ปาเฮ (2545, หนา 26) ใหความสําคัญของการนิเทศภายในไวดังตอไปนี้
1.
พัฒ นาคน เปนการใหคําแนะนําชว ยเหลื อเมื่อนิเทศแลว บุคลากรภายในโรงเรียนไดรับความรูแ ละ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
2. พัฒนางาน เปนการสรางสรรควิธีการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ประสานสัมพันธ เปนการรวมมือ สรางความเขาใจในการทํางานรวมกัน
4. สรางขวัญและกําลังใจ เปนการสรางความมั่นใจ ความสบายใจและมีกําลังใจในการทํางาน
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใชดังนี้
1.1 ดานการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ ควรประชุมระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุที่เปนไปได
ของปญหาของการนิเทศเพื่อกําหนดรายละเอียดและความสําคัญของปญหา
1.2 ดานการวางแผน ควรมีกระบวนการการนิเทศภายในอยางเปนระบบและใหมีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการ
วางแผนการนิเทศภายใน
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1.3 ดานการปฏิบัติการนิเทศควรสรางสื่อและเครื่องมือในการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
และควรสรางบรรยากาศที่ดีในขณะปฏิบัติการนิเทศภาย
1.4 ดานการประเมินผลควรกําหนดกิจกรรมประเมินผลการนิเทศภายใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและ
ควรมีการประสานงานและติดตามผลอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไปดังนี้
1. ควรมีการศึกษาในเรื่องความคิดเห็นของครู และผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดในการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียน
2. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการพัฒนางานนิเทศภายในของโรงเรียน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก ดร.
กั ม พล ไชยนั น ท อาจารย ที่ ป รึ ก ษาการศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเอง รวมทั้ ง คณาจารย ส าขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
กรรมการสอบการศึกษาคนควาดวยตนเอง ซึ่งไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา และตรวจสอบแกไขขอบกพรองทุกขั้นตอน
ของการศึกษาผูศึกษาจึงขอขอบคุณเปนอยางสูง
ขอขอบคุณนายนิเรก หอมรส ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงผาวิทยา ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ รองผูอํานวยการ
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 นายวี รั ต น สานุ มิ ต ร ศึ ก ษานิ เ ทศก สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ขอขอบคุณ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกทานที่ใหความรวมมือในการกรอก
แบบสอบถามตลอดจนการใหความสะดวกในเรื่องเอกสารตาง ๆในการทําศึกษาในครั้งนี้
คุณคาและประโยชนที่ไดจากการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ตอผูที่สนใจศึกษา ผูศึกษาขอนอมรําลึกถึงคุณพระ
ศรีรัตนตรัย คุณบิดามารดา ตลอดจนคุณบูรพาจารยที่เคยอบรมสั่งสอนและผูมีพระคุณทุกทาน ที่ใหแกผูวิจัยมา ณ
โอกาสนี้
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การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในศูนย
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก และศึกษาปญหา ขอเสนอแนะในการมีสวนรวมในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยที่ 1 ต.ทาตอน
อ.แมอาย จ.เชียงใหมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยเก็บขอมูลจากกลุมประชากร ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง
นักเรียน จํานวน 164 คน
ผลการวิจัยพบวา
1. ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทาตอน ศูนยที่ 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ใน 4
ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานทั่วไปรวม
เฉลี่ยทุกดานการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ชุมชนมีสวนรวมสูงสุด คือ ดานการ
บริหารงานทั่วไป รองลงมาดานการบริหารงานบุคคลดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารงานวิชาการ
ตามลําดับ
2. ปญหาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทาตอนศูนยที่ 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
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ดานการบริหารงานวิชาการ พบวาปญหา ดานบริหารงานดานวิชาการ คือ ชุมชนไมคอยเขารวมในการวางแผนจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียน การสอน และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนของ
โรงเรียน ดานการบริหารงบประมาณ พบวาปญหา คือ ชุมชนขาดการมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสในการใช
คําสําคัญ: การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา

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.
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บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ, 2546 หนา 13 - 14) กลาวไว
วาการศึกษาจะกระจายอํานาจสูทองถิ่นโดยเนนเอาชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา วางแผน เสนอแนวคิด
รวมกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษามีความสอดคลองกับสภาพแวดลอม สังคม เศรษฐกิจของ
แตละทองถิ่นโดยอาศัยวิทยากรแหลงวิทยากรที่สําคัญในทองถิ่นนั้นเปนการสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งมีการถายทอด
ความรู ความชํานาญที่มีอยูในทองถิ่นมาอยูในรูปของการจัดการศึกษาใหเปนระบบโดยอาศัยสถานศึกษาในทองถิ่นเปน
ศูนยกลางการเรียนรู ดังนั้น การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษานับเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยขับเคลื่อนกลไกการ
พัฒนาประเทศอยางแทจริงจากอดีตที่ผานมาชุมชนยังไมไดเขามามีสวนรวมเทาที่ควร ซึ่งผลกระทบของการขาดการมีสวน
รวมของชุมชนทําใหการศึกษาเปนสิ่งที่แบงแยกไปจากชุมชนจึงกอใหเกิดปญหาชุมชนไมเขามามีสวนรวมในการบริหาร
โรงเรียน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยที่ 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ในการจัดการศึกษาตามแนวทางการบริหารงานทั้ง 4 ดาน ตามความตองการอยาง
เหมาะสม ซึ่งสอดคลองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
(มาตรา 8) “การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ (1)เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน (2) ใหสังคมมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง” (มาตรา 9) “การจัดระบบโครงสรางและ
กระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลัก ดังนี้ (1) มีเอกภาพ ดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (2)มีการ
กระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
และจั ด ระบบประกั นคุณ ภาพการศึก ษาทุกระดับ และประเภทการศึ กษา (4) มีห ลั กการส ง เสริม มาตรฐานวิ ชาชี พ ครู
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา (5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา (6) การมีสวนรวม
ของบุคลากร ครอบครับ ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันทางสังคม อื่น ๆ จึงถือเปนความจําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษากับชุมชนจะตอง
รวมกันจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในศูนยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยที่ 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ย งใหม เขต 3 (2) เพื่ อศึ ก ษาปญ หา และข อเสนอแนะ การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนในการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น
ประถมศึกษาขนาดเล็กในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยที่ 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
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วิธีวิทยาการวิจัย
กลุมประชากร ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน, ครู, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,ผูปกครองนักเรียน,
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยที่ 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม
จํานวน 184 คน ผูศึกษาไดใชเครื่องมือในการศึกษาคนควา แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้คือ
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ
ตอนที่ 2 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็กในศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทาตอน ศูนยที่ 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต
3ในดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานบริหารทั่วไป
ผูวิจัยใชลักษณะคําถามแบบมาตราสวน 5 ระดับ โดยใชหลักของ Likert Scale โดยกําหนดเปนตัวเลข และความหมาย คือ
5 หมายถึง มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับรวมมาก
3 หมายถึง มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด
การแบง ชวงคะแนนเฉลี่ย ซึ่งใชเ ปนเกณฑมาตรฐาน เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับคาคะแนนที่คํานวณได
ตามขั้นตอนที่ระบุไวโดยเกณฑของเบสท (Best อางอิงในพวงรัตน ทวีรัตน, 2538 หนา 42) ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับนอย
1.00 – 1.50 หมายถึง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยที่ 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย
จ.เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ในดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานบริหารทั่วไป
วิธีสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา
การสรางเครื่องมือแบบสอบถามการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ในดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานนโยบาย
และแผน การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานบริหารทั่วไป เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิด
ของ Likertซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้
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1. ศึกษาหลักการ รูปแบบ วิธีการสรางแบบสอบถามจากหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย
2. กําหนดกรอบและแนวคิดเพื่อสรางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
3. รางแบบสอบถามที่จะใชสําหรับการวิจัยใหสอดคลองกับนิยามศัพทที่กําหนดไว
4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจเพื่อใหขอเสนอแนะและนํามา
ปรับปรุงแกไข ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ 3ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชเกณฑ
การตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญที่ตอบวาเหมาะสมในดานความสมบูรณและความครอบคลุมของเนื้อหาและหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้
ขอคําถามแตละขอมีความสอดคลองหรือไม มีเกณฑใหคะแนนดังนี้
ใหคะแนน
+1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นถูกตองตรงตามวัตถุประสงค
ใหคะแนน
0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนั้นถูกตองตรงตามวัตถุประสงค
ใหคะแนน
-1 เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นไมถูกตองตรงตามวัตถุประสงค
วิเคราะหดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับความตองการ โดยวิธีของ Rovineli&Hambleton, 1970
pp 607-610 (อางใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2550 pp 160)

ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในศูนยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยที่ 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยที่ 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหมสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 2) เพื่อศึกษาปญหา และขอเสนอแนะ การมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยที่ 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย
จ.เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
1. สภาพการมีสวนรวมของชุมชน
1.1 การมีสวนรวมดานการบริหารวิชาการโดยภาพรวมชุมชนเขามามีสวนรวมอยูในระดับนอยเมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาขอที่มีสวนรวมมากที่สุด คือไดใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดเครือขายและแหลงเรียนรูในชุมชนเปนอยางดี
รองลงมา คือไดจัดหาแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน และขอที่มีสวนรวมนอยที่สุด คือไดรวมวางแผนจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา
1.2 การมีสวนรวมดานการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวม ชุมชนเขามามีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีสวนรวมมากที่สุด คื อไดรวมจัดหาสวัสดิการและสิ่ง อํานวยความสะดวกใหกับ
โรงเรียน และรองลงมา คือไดรวมวางแผนจัดหาสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับโรงเรียน และขอที่มีสวนรวม
นอยที่สุด คือไดรวมวางแผนจัดทําคําขอตั้งงบประมาณของโรงเรียน
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1.3 การมีสวนรวมดานการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวม พบวาชุมชนเขามามีสวนรวมอยูในระดับนอย
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีสวนรวมมากที่สุด คือไดรวมรับฟง รวมใหขอคิด ขอมูล ในการบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียน รองลงมา คื อไดรว มระดมทรัพ ยากร ดานบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการพัฒ นาโรงเรียน และขอที่มี
สวนรวมนอยที่สุด คือทานไดรวมวางแผนจัดหาครูจางสอน
1.4 การมีสวนรวมดานการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวม พบวาชุมชนเขามามีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีสวนรว มมากที่สุด คือไดใหความชวยเหลื อในการดําเนิน กิจกรรมพัฒ นาผูเรียน
ของโรงเรียน รองลงมา คือไดเขารวมในกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชนกับโรงเรียน และขอที่มีสวนรวมนอยที่สุด คือ
ไดรวมวางแผนจัดทําธรรมนูญโรงเรียน แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน
2. ปญหา ขอเสนอแนะ
2.1 ดานการบริหารงานวิชาการ
ปญหา ชุมชนไมคอยเขารวมในการวางแผนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนการสอน และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานของโรงเรียน
ขอเสนอแนะ สงเสริมและประชาสัมพันธใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน
การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน โดยการรวมกันกําหนดแนวทางเรื่องชวงเวลาและสถานที่ ตลอดจน
แผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนรวมกัน
2.2 ดานการบริหารงบประมาณ
ปญหา ชุมชนขาดการมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสในการใชทรัพยากรของโรงเรียนและการ
บริหารจัดการการใชงบประมาณของโรงเรียน
ขอเสนอแนะ สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมโดยจัดตั้งเปนคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบการใช
ทรัพยากรของโรงเรียนในการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียน
2.3 ดานการบริหารงานบุคคล
ปญหา ชุมชนขาดการมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติงานการสอนของครู
ขอเสนอแนะ สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมโดยจัดตั้งเปนคณะกรรมการเพื่อติดตาม
การปฏิบัติงานการสอนของครู
2.4 ดานการบริหารงานทั่วไป
ปญหา ชุมชนไมคอยเขารวมในการวางแผนจัดทําแผนสถานศึกษาและแผนกลยุทธของโรงเรียน รวมทั้ง
การมีสวนรวมในการพัฒนาสภาพแวดลอมของทางสถานศึกษา
ขอเสนอแนะ หากมีการกําหนดแผนพัฒนาหรือแผนกลยุทธ ควรประชาสัมพันธใหแกชุมชน และอธิบาย
ถึงความสําคัญของแผนพัฒนาและแผนกลยุทธวามีความสําคัญตอการพัฒนาโรงเรียนอยางไร ทั้งนี้ควรกําหนดชวงเวลาที่
เหมาะสมเพื่อเปดโอกาสใหแกชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
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สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในศูนยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยที่ 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลดังนี้
1. การมีสวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในศูนยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยที่ 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมของการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอนศูนยที่ 1 อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารงานทั่วไป อยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในแตละดาน พบวา
1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในดานการบริหารงานวิชาการ
อยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สถานศึกษาไมเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีบทบาทในการรวมวางแผนพัฒนางาน
วิชาการเทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ทองมวน ศรีเจริญ (2552) ไดวิจัยเรื่องปญหาและความตองการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย ผลการศึกษาพบวา ปญหา
ของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในแตละดานมากที่สุดดังนี้ ดานปญหา ไดแก โรงเรียนไมเปดโอกาสใหชุมชนเขามามี
บทบาทในการรวมวางแผนพัฒนางานวิชาการเทาที่ควร จึงทําใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับนอย
1.2 ด า นการบริ ห ารงานงบประมาณ พบว า ชุ ม ชนมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษาในด า นการบริ ห ารงาน
งบประมาณ อยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ชุมชนขาดการมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบการใชทรัพยากรของ
สถานศึกษา การบริหารจัดการการใชงบประมาณของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ วุฒิพงษ คงสิม
(2550) ไดศึกษาวิจัย การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งรายเขต 4 พบว า ระดั บ การมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในดานการบริหารงบประมาณ อยูในระดับนอย
1.3 ดานการบริหารงานบุคคล พบวา ชุม ชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในดานการบริหารงานบุคคล
โดยรวมอยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการวางแผนอัตรากําลังสรรหาครูอัตราจาง
สอน รวมทั้งไมคอยไดรับโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนวิทยากรสอนในโรงเรียน และการ
ระดมทรัพยากรดานบุคคลในชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาเทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
มหรรณพ ยะอนันต (2548) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของผูปกครอง ในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา
โรงเรียนเอกชน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของผูปกครอง
ในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในดาน
การบริหารงานบุคคล อยูในระดับนอย
1.4 ดานการบริหารงานทั่วไป พบวา ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการบริหารงานทั่วไป ในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูปกครองไดมีสวนรวมในดานตางๆ ดังนี้
1.4.1 การพัฒนาระบบและเครือขายสารสนเทศ เชน จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ
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1.4.2 การประชาสัมพันธการศึกษาแจงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษา
1.4.3 การทัศนศึกษา เชน รวมกับครูในการพานักเรียนไปทัศนศึกษาเรียนรูนอกสถานที่
1.4.4 การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอม เชน รวมพัฒนาสภาพแวดลอม ภายในโรงเรียน เชน
ปรับปรุงภูมิทัศน และอาคารสถานที่
1.4.5 การใชอาคารสถานที่ของสถานศึกษา
1.4.6 การดําเนินงานกิจกรรมของนักเรียน เชน สนับสนุนกิจกรรมนักเรียนระหวางสถานศึกษากับชุมชน
และผูปกครองมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เชนวัสดุ สื่อ ตาง ๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธเนศ อุทธโยธา (2549) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
ผูปกครองนักเรียน โรงเรียนผดุงวิทย (วัด ศรีบุญเรื อง) โรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนา สัง กัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จัง หวัด ลําปาง ซึ่ง การวิจัยครั้ง นี้ มีวัต ถุประสงคเ พื่อศึกษาการมีสวนรวมในการจัด
การศึ ก ษาของผู ป กครองนั ก เรี ย น ในด า นการบริ ห ารงานวิ ช าการ การบริ ห ารงบประมาณ การบริ ห ารบุ ค คล การ
บริหารงานทั่วไป เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน ผลการศึกษาพบวา ผูปกครองนักเรียนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ซึ่งอาจเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของ ดังนี้
1. ดานวิชาการ ควรมีการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา และปรับปรุงแกไขหลักสูตรอยางเปนระบบ
ควรวางแผนเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา และการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ควรแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง
วิชาการอยางตอเนื่อง ควรมีการกํากับติดตาม การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ และควรมีการผลิต
และใชสื่อประกอบการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพของผูเรียน
2. ดานการบริหารงบประมาณ ควรมีคณะกรรมการจากภายนอก ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
ตรวจสอบการเงิน และการบัญชีของสถานศึกษาจากภายนอก การตรวจสอบความคุมคาของการใชทรัพยากร และ
งบประมาณ และควรเปลี่ยนระบบเงินอุดหนุนรายหัวที่ใชอยูปจจุบันไปใชระบบอุดหนุนรูปแบบที่เปนธรรมกับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
3. ดานการบริหารงานบุคคล ควรมีกรรมการดานการพัฒนาวินัยของบุคลากรทางการศึกษาจากภายนอก
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติง านของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากภายนอก มีการวางแผน
เกี่ยวกับการวิเคราะหภาระงาน และอัตรากําลัง ขาราชการครูและบุคคลการทางการศึกษา รวมทั้งมีคณะกรรมการ
ประเมินความดีความชอบจากภายนอกรวมประเมินกับคณะประเมินภายใน
4. ดานการบริหารงานทั่วไป ควรมีการวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาใหเปนปจจุบัน
สนับสนุนงานดานการบริหาร อาคารสถานที่ และดานอื่นๆ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารของสถานศึกษา รวมทั้งควรมี
คณะทํางานเพื่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและควรประสานงานเครือขายการจัดการศึกษาที่หลากหลาย และมี
สวนรวมกับทุกภาคสวนทําสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนองคความรูบูรณาการศึกษาระหวาง บาน วัด
โรงเรียน (“บวร”)
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่อยูในศูนย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยที่ 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม
2. ควรศึ ก ษาความพึ ง พอใจในงานด า นบริ ก ารและการจั ด การศึ ก ษา ของสถานศึ ก ษาที่ อ ยู ใ นศู น ย พั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาทาตอน ศูนยที่ 1 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม
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การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔
จังหวัดพะเยา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยาและเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ประชากรประกอบดวย คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา จํานวน 75 คน เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔
จัง หวั ด พะเยา โดยแบ ง ออกเปน 4 ดา น ได แ ก การวางแผน การประสานงาน การจัด หาทรัพ ยากร การประเมินผล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชวิเคราะห คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการแจกแจงความถี่
ผลการศึกษา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก สวนปญหาและแนวทาง
ดานการวางแผนควรเปดโอกาสใหชุมชน บุคคลภายนอก ปราชญชาวบาน หรือคติชนชาวบาน และองคกรภายนอกมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาใหมากขึ้น การมีสวนรวม ในดานการประสานงาน ควรประสานงานผูที่มีภูมิความรูเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งและองคกรตาง ๆ ที่สามารถนํามาบูรณาการในการจัดการศึกษา เพื่อเขาถึงภูมิปญญานั้นอยางแทจริงโรงเรียนควร
จัดการเรียนการสอน ในงานอาชีพตาง ๆ ที่เปนจุดเดนของชุมชน และควรจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
โครงการ งานอาชีพตาง ๆ อยางมั่นคงและยั่งยืนควรจะมีปราชญชาวบานและเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก ผูปกครอง
ชุมชน เปนผูรวมประเมินผลการดําเนินงานและการจัดการเรียนการสอน
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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
ในสภาวะปญหาสังคมในปจจุบันที่ประเทศไทยกําลังประสบปญหาเกี่ยวของกับเยาวชนและประชาชน สาเหตุหลัก
ของป ญ หา มาจากการขาดคุ ณ ภาพทางด า นการศึ ก ษา ดั ง นั้ น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ และการพัฒนาคนใหมีคุณภาพนั้น
จะตองจัดใหมีการศึกษาอยางมีคุณภาพ เพราะการศึกษาที่มีคุณภาพนั้น เปนกระบวนการพัฒนามนุษยใหมีความสมบูรณ
ในดานสติปญญา รางกาย คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และสามารถใช
ทรัพยากรอันจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
พีรศักดิ์ หมอนกันทา (2553, หนา 2) กลาววา การศึกษานับเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดในการสรางสรรคความ
เจริญกาวหนา ทําใหบุคคลสามารถแกไขปญหาตางๆในชีวิตประจําวันโดยอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดกระบวนการศึกษาใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของชุมชนและสังคมนั้น จะตองใหชุมชนและสังคม
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 หนา
12, 14) ไดเนนใหทุกสวนของสังคมคือ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน
องค ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการณ และสถาบั น สั ง คมอื่ น ๆ มี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษาและ
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดเปาหมายการปฏิรูปรอบสอง ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2561 ที่วา คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพ มุงเนนใน 3 ดาน หลักคือ1.ดานคุณภาพ ไดแก คุณภาพครู คุณภาพแหลงเรียนรู คุณภาพการศึกษา
คุ ณภาพการบริห ารการจัด การ แบบกระจายอํ านาจ และมีธ รรมภิบ าล 2. ด านโอกาส ไดแ ก คนไทยทุกคนทุกกลุ ม
ทุกประเภท ไดเขาถึงการศึกษาการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 3.ดานการมีสวนรวม ไดแก การมุงเนนการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2551) อีกทั้งคณะรักษาความสงบแหงชาติไดมี 9 นโยบายที่
เกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการ ในนโยบายที่ 6 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพ เนนการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนของสังคม และการกระจายตัว (การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ 8/2557)
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การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชนและสังคม เพื่อใหมีคุณภาพ ชุมชนและสังคมจะตองมีบทบาทในการ
จัดการศึกษา และเขามาเกี่ยวของ รวมวางแผน บริหารจัดการ ประสานงาน ชวยเหลือในเรื่องของทรัพยากร ตลอดจน
ติดตามวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหบุตรหลานของคนในชุมชนและสังคมไดรับการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพที่สังคม
ตองการ
จากการศึกษาการประเมินตนเองและจากหนวยงานตนสังกัด ยังพบปญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนยังมี
ขอจํากัดอยูหลายประการ ที่ยังเปนอุปสรรค สงผลใหการพัฒนาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร และ เด็กนักเรียนที่เขามาเรียนในโรงเรียน
แหงนี้เดินทางมาไกลหลากหลายสถานที่ซึ่งเปนเด็กที่อยูในชุมชนเสียเปนสวนนอย ผูวิจัยจึงอยากทราบวา ชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา หรือไม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) ทั้งในเรื่องสภาพ ปญหาและแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา โดยไดศึกษา 4 ดาน ดวยกันคือ 1 การมีสวนรวมของชุมชนในดานการวางแผน 2. การมีสวน
รวมของชุมชนในดานการประสานงาน 3. การมีสวนรวมของชุมชนในดานการจัดหาทรัพยากร 4. การมีสวนรวมของชุมชน
ในดานการวัดผลประเมิลผล ทั้งนี้จะไดนําความคิดเห็นที่ไดจากการศึกษา นําไปประยุคใชและรวมกันหาแนวทางสงเสริม
ในการจัดการศึกษาสูทองถิ่น ชุมชน ใหอยูคูกับโรงเรียนในการสรางคนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคที่ดีและเปนคนดีในสังคมสืบไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัด
พะเยา
2. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห
๒๔ จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ในการศึก ษาวิ จัย ในครั้ง นี้ ผู วิ จั ยได เ ห็ นถึ ง ความสํ า คั ญ ของผู มี ส ว นร ว มในการจั ด กิ จ กรรมของโรงเรีย น เช น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ผูบริหาร รองผูอํานวยการ และครู ในการมีสวนผลักดัน และประเมิน
ใหโรงเรียนไดดึงศักยภาพของชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจึงทําใหผูวิจัยศึกษา สภาพ ปญหาและขอเสนอแนะการ
มีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา
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ตัวแปรตาม

ตัวแปรตน
ความคิดเห็นของ
1.ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห
๒๔จังหวัดพะเยา
2.รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา
2.ครูผูสอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔
จังหวัดพะเยา
3.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัด

-สภาพ ปญหาและขอเสนอแนะการมี
สวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนราชกระชานุเคราะห ๒๔
จังหวัดพะเยา

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ที่ทําการศึกษาไดแก โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางในการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา คือ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูนําชุมชน จํานวน 13 คน ผูบริหารโรงเรียน 1 คน
รองผูอํานวยการโรงเรียน 4 คน ครู ทั้งหมดจํานวน 62 คน รวมทั้งหมด 75 คน
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนํามา
จัดทําเครื่องมือในการสอบถาม เรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔
จังหวัดพะเยา โดยไดทําการสังเคราะหขอมูลเนื้อหา ขององคกรและผูที่ไดศึกษานิยามไวสกัดออกมาจนไดหลักในการและ
ประเด็นหัวขอใหญที่มีคนพูดถึงมากที่สุดและนํามาสกัดเปนคําถามอีกครั้งหนึ่ง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
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1. การศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ แบบสอบถามสภาพ ปญหาและแนวทางการมีสวนรวม การมีสวนรวม ใชสอบถามครูโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา จํานวน 75 คน แบงออกเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สถานภาพตามตําแหนง โดยใชคําถามแบบเลือกตอบ(Checklist)
สว นที่ 2 คํา ถามเกี่ย วกับ การศึก ษาสภาพ การมีสว นรว มของชุม ชนในการจัด การศึก ษาของโรงเรีย น
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
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ขั้นวิเคราะหเนื้อหา ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิดจากเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีการมี
สวนรวมชุมชนกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ความหมายขอบขายของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา งานวิจัย
ที่เกี่ยวของ และวิธีการสรางแบบสอบถาม เพื่อมาสรางแบบสอบถาม
2. ขั้นออกแบบ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลประมวลความรูที่จะเปนขอบเขตและโครงสรางของแบบสอบถาม และขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตัวเอง
3. ขั้นพัฒนา มีขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้
3.1 นําแบบสอบถามฉบับรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อทําการตรวจความเที่ยงตรงตามโครงสราง
และเนื้อหาหลังจากนั้นผูวิจัยนําเสนอแบบสอบถามกลับไปแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
3.2 นําเสนอแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขและผานการพิจารณากลั่นกรองจากอาจารยที่ปรึกษาแลว
นําเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสบบูรณและความครองคลุมเชิงเนื้อหา
และหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับเนื้อหา หรือคา IOC (Index of Item Objective Congruence) โดย
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้
1) นายทอม ศรีทิพยศักดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา
2) นายอํานวย สุขแปง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (หลายอิงราษฏรบํารุง)
3) นางพูนสุข โมกศิริ รองผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา
วิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหาโดยใชสูตรดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน,
2540, หนา 117) แลวนํามาหาคาเฉลี่ย เลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวาเปนขอคําถามที่อยูในเกณฑ
ความตรงเชิงเนื้อหาที่ใชไดทุกขอผานเกณฑที่กําหนดไว และไดคา IOC เทากับ 0.98
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4. ขั้นทดลองใช
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปทดลองใช (Try out) กับคณะกรรมการ ผูบริหาร รองผูอํานวยการ
และครู ผูส อน โรงเรี ยนราชประชานุเ คราะห ๓๑ อํา เภอแม แ จ ม จํ านวน 30 คน นํ าขอ มูล ที่ได จากการทดลองมาใช
คํานวณหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา(α-coefficient)ตาม
วิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1970, อางอิงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554 หนา 117) และไดคาความเชื่อมั่น (Reliability)
เทากับ 0.97
5. ทําการปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความสมบูรณ เพื่อนําไปใชเก็บขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังนี้
1. บันทึกขอความถึงผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา เพื่อขอความอนุเคราะห
ในการเก็บขอมูล
2. ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากลุมประชากรจํานวน 75 คนซึ่งเปนคณะกรรมการโรงเรียน
ผูบริหารโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูสอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา
3. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตัวเองภายเวลาที่กําหนด และไดรับ
แบบสอบถามคืน จํานวน 69 ฉบับ จาก 75 ฉบับ คิดเปนรอยละ 92.00
4. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ กอนนําไปวิเคราะหขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปมีขั้นตอนดังนี้ศึกษาครั้งนี้ ผูที่
ศึกษา สามารถประมวลผลขอมูลที่ไดรวบรวมจากแบบสอบถามทั้งหมด
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทุกฉบับ
2. ตอนที่ 1 วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ(Check List) วิเคราะหโดย
การแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) แลวนํามาเสนอขอมูลในรูปของตารางประกอบการ
บรรยาย
3. ตอนที่ 2 วิเ คราะหการมีสวนรวมของชุม ชนในการจัด การศึกษาเปน แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (x
�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําคาเฉลี่ยมาแปลผลตามเกณฑ การแปลผล 5
ระดับ ตามเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, หนา 103) ดังนี้
4. ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และใชวิธีสรุปผลความคิดเห็นดวยการบรรยาย

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
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ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยาและเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา
ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอเปน 3 ตอนดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห
๒๔ จังหวัดพะเยา
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหปญหาและแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราช
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 ผลการวิเคราะหสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห
๒๔ จังหวัดพะเยา
ในดานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (x�=4.15) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
ดานการประสานงาน (x�=4.22) รองลงมาคือดานการจัดหาทรัพยากร (x�=4.15) และดานการวางแผน (x�=4.13) สวนใน
ดานที่คาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ดานการประเมิลผล (x�=4.10 )
การมีสวนรว มของชุม ชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จัง หวัดพะเยา ดานการ
วางแผน ในภาพรวม อยูในระดับมาก (x�=4.13) เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มี
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) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก มีการนําเสนอปญหาและความ

ตองการของชุมชนในการจัดการศึกษา (x�=3.94 )
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ในดานการ
ประสานงาน ในภาพรวม อยูในระดับมาก (x�=4.22) เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการสนับสนุนกิจกรรมระหวางโรงเรียนและชุมชน (x�=4.39) รองลงมาคือ ชุมชนชวยประสานงานกับ

องคกรในทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน (x�=4.32) และโรงเรียนไดรับการสนับสนุนที่ดีจากชุมชน

(x�=4.22) สวนที่คาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ชุมชนมีการประสานงานที่ดีตอโรงเรียนและชุมชนเสียสละเวลาใหกับโรงเรียนในการ
ประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษา (x�=4.13)
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ในดานการ
จัด หาทรัพ ยากร ในภาพรวม อยูในระดับมาก (x�=4.15) เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ

โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ชวยเหลืออํานวยความสะดวกแหลงเรียนรูในชุมชน (x�=4.29) รองลงมาสงเสริมสนับสนุนให

นักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน (x�=4.28) และ ชุมชนเปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียน (x�=4.14 )

สวนที่คาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน (x�=3.97 )
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ในดานการ
ประเมินผล ในภาพรวม อยูในระดับมาก (x�=4.15) เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มี

ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ช ว ยประชาสั ม พั น ธ ใ ห กั บ ชุ ม ชนในการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น (x�=4.19) รองลงมา ร ว มเป น

คณะกรรมการในการติ ด ตามประเมิ ล ผลในการจั ด การศึกษาของโรงเรี ยน (x�=4.16) และนํา ผลการประเมิน การจั ด

การศึกษาของโรงเรียนใหสมาชิกในชุมชนรับทราบ (x�=4.14) สวนที่คาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ใหขอเสนอแนะในการจัดการ

ทํางานของโรงเรียน (x�=4.04)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหปญหาและแนวทางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา
ดานการวางแผน
ปญหาในดานการวางแผนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ขอที่มีความถี่มากที่สุดคือ ชุมชนและ
ผูปกครองยังไมคอยมีสวนรวมเกี่ยวกับการวางแผนมากเทาที่ควร สวนใหญจะเปนตัวแทน กํานัน ผูใหญบาน รองลงมาคือ
ปราชญชาวบาน คติชนชาวบาน ยังไมไดมีการนําเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาเทาที่ควร สวนความถี่นอยที่สุดคือ
ครูผูสอนและชุมชนยังไมไดมีความรวมมือในการจัดทําแผนการเรียนการสอน
สวนแนวทางในการมีสวนรวม ขอที่มีความถี่มากที่สุดคือ ควรใหชุมชนและองคกรภายนอกไดมีสวนรวมมากกวา
นี้ ควรใหชุมชน ผูปกครอง ไดรวมประชุม กําหนดนโยบาย และรวมกันวางแผน ควรจะมีการนําปราชญชาวบาน คติชน
ชาวบานและนักพัฒนาชุมชน รวมกันวางแผนในการจัดการศึกษา สวนขอที่มีความถี่นอยที่สุดคือ ครูและชุมชนควรมีการ
วางแผนสรางหลักสูตรในการเรียนการสอน
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ดานการประสานงาน
ปญหาในดานการประสานงานการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ขอที่มีความถี่มากที่สุดคือ การ
ประสานงานยั ง ไม ก ระจายตั ว สู ชุ ม ชนอย า งแท จ ริ ง ส ว นใหญ จ ะเป น ตั ว แทนหรื อ ผู นํ า ชุ ม ชนเท า นั้ น รองลงมา การ
ประสานงานและประสาสัมพันธยังไมทั่วถึง เทาที่ควร และการประสานสวนใหญจะอยูที่ระดับ บนขององคกรแตระดับลาง
ยังถือวานอย สวนขอที่มีความถี่นอยที่สุดคือ โรงเรียนยังไมไดรับการประสานงานที่รวดเร็วจากชุมชน
สวนแนวทางในดานการมีสวนรวมในดานการประสานงาน ขอที่มีความถี่มากที่สุดคือ ควรประสานงานผูที่มี
ความรู ภูมิปญญา มาบูรณาการในการเรียนการสอน รองลงมาคือ ควรจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธเชนงานกีฬาชุมชน
ตางๆ และ ควรมีการประชาสัมพันธในการรับนักเรียนอยางทั่วถึง สวนขอที่มีความถี่นอยที่สุดคือ ชุมชนนาจะมีการ
จัดระบบเพื่องายในการเขาถึง
ดานการจัดหาทรัพยากร
ป ญหาในด านการจั ด หาทรัพ ยากรการมี สว นร ว มของชุ ม ชนในการจัด การศึ กษา ขอ ที่มี ความถี่ม ากที่สุ ด คื อ
ปราชญชาวบาน เขามาจัดการเรียนการสอนนอย และยังไมครอบคลุม รองลงมา ชุมชนมีสวนรวมนอย เชน การจัดการ
เรียนการสอนไรนาสวนผสม การสานตางๆ และ ชุมชนไมมีสวนรวมในการเขียนหลักสูตรทองถิ่นในการเรียนการสอน สวน
ขอที่มีความถี่นอยที่สุดคือ การนําหลักสูตรทองถิ่นมาใชในกิจกรรมนอย
สวนแนวทางในการมีสวนรวมในดานการจัดหาทรัพยากรการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขอที่มี
ความถี่มากที่สุดคือ ควรเปดโอกาสใหปราชญชาวบาน มาบูรณาการในการเรียนการสอนใหครอบคลุม ควรสงเสริมอาชีพ
และจัดการศึกษา อยางมั่นคงและยั่งยืน และ ควรมีความรวมมือในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น สวนขอที่มีความถี่นอยที่สุด
คือ ควรปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
ดานการประเมินผล
ปญหาในดานการประเมินผลการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ขอที่มีความถี่มากที่สุดคือ
ชุมชน/ผูปกครอง/บุคลากรภายนอก มีสวนรวมในการประเมินนอย รองลงมาคือ การประเมินสวนใหญครูผูสอนเปนผู
ประเมินเอง
สวนแนวทางในการมีสวนรวมในดานการประเมินผลการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขอที่มีความถี่
มากที่สุดคือ ควรเปดโอกาสใหรวมกันประเมินผลการดําเนินงานดวย ควรจะนําปราชญมารวมในการประเมินการเรียนการ
สอนดวยควรมีการประชาสัมพันธในการประเมินงานของโรงเรียนใหทั่วถึงดวย
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ผูที่
ศึกษาไดนําประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายผล ในสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับคํากลาวของ ธรสาร บัลลังกปทมา
(2551, หนา 30) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหผูที่มีสวนไดสวนเสีย เขามารวมดําเนินกิจกรรมตั้งแต
การศึกษาป ญหา การวางแผนดําเนินการ การตัด สิน ใจ การแกไขปญหา และการประเมิน รวมกัน เพื่อขับเคลื่อนให
กิจกรรมนั้นดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนากระบวนการใหความรูของเด็ก ชุมชนมีสวนอยางมาในการสงเสริม
พัฒนาเพื่อใหเด็กนักเรียนไดเรียนรูสืบสานในสิ่งที่สังคมนั้น ๆ อยากจะใหเปน ณัฐวุฒิ หลวงธิจา (2549, หนา 13-14)
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กลาววา ชุมชนกับโรงเรียนเปนสิ่งที่เกี่ยวของกันจนยากที่จะแยกออกจากกันไดทั้งนี้เพราะโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชน
โดยภารกิจที่สําคัญของโรงเรียนคือ การพัฒนาบุคลากร ผูเรียนใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ
ของสังคมและชุมชนภารกิจนี้ทําใหโรงเรียนมีบทบาทหนาที่ตอชุมชนโดยตรง เชนเดียวกับชุมชนเองก็มีหนาที่โดยตรงตอ
โรงเรียน ทั้งนี้เพราะโรงเรียนตั้งขึ้นเพื่อชุมชน ชุมชนจึงควรมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายนโยบายและทิดทางการ
ดําเนินงานของโรงเรียนรวมทั้งสนับสนุนโรงเรียนในดานตางๆเพื่อใหโรงเรียนสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพแตความสัมพันธของโรงเรียนกับชุมชนจะเปนไปในทิศทางใดยอมขึ้นอยูกับปจจัยประกอบหลายประการโดย
เฉพาระอยางยิ่งปจจัยเกี่ยวกับบทบาทของโรงเรียนและชุมชนที่ปฏิบัติตอกัน ดังนั้นในกระบวนการพัฒนาของโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ไดดึงศักยภาพของชุมชนเขามารวมในการจัดการศึกษาอยางเต็มรูปแบบ พรอมทั้งเอื้อ
ชวยเหลือในสิ่งที่โรงเรียนชวยเหลือชุมชนไดอยางเต็มศักยภาพ
ดานการวางแผน จากการศึกษาชุมชนไดมีสวนรวมมากในการวิเคราะห เพราะสภาพปจจุบัน ชุมชนรวมปรึกษา
กับฝายบริหารของโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพราะชุมชนไดเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา
ประกอบกับชุมชนไดมองเห็นนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ดังที่ เสาวนิตย ชัยมุสิก (2545,
หนา 4) กลาววา การวางแผนเปนกิจกรรม หรืองานในการกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีการที่ดีที่สุดไวลวงหนา
เพื่อเปนแนวทางสําหรับดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวอันอาจแยกเปนองคประกอบได 3 ประการ คือ
จะตองเปนเรื่องเกี่ยวกับอนาคต จะตองเปนการกระทําและจะตองเปนการกระทําที่ติดตอกันจนสําเร็จตามเปาหมาย
ซึ่งสอดคลองกับ กิ่งทอง นันตาลิตร (2554, หนา 47-48) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบรรพตวิทยา ตําบลปอ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย โดยใชแบบสอบถาม พบวา การมีสวนรวม
ในดานการวางแผน การมีสวนรวมในดานการประสานงาน การมีสวนรวมในดานการจัดทรัพยากร ในภาพรวม อยูในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องมาจากเครือขาย ผูนําชุมชน มีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการเรียนการสอนภาษาจีนใหกับนักเรียนใน
โรงเรียน จึงทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนทางโรงเรียนอยางเต็มศักยภาพ จากการศึกษาการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษา เปนขอสรุปอยางดีในกระบวนการนําชุมชนเขามามีสวนรวม ตั้งแตกระบวนการวางแผน เพราะ
เปนการกําหนดทิศทางของการศึกษาของคนในชุมชน
ดานการประสานงาน จากการศึกษาชุมชนไดมีสวนรวมมากในการวิเคราะห เพราะหัวใจของการมีสวนรวม คือ
การมีปฏิสัมพันธที่ดี ชุมชนเกื้อกูลโรงเรียน โรงเรียนเกื้อกูลชุมชน มีระบบการประสานงานที่ดีอยางเปนระบบและงาย
ในการเขาถึงทั้งชุมชนและโรงเรียน อีกทั้งชุมชนเปนแรงเสริมผลักดันองคกรตางๆใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ไดใหความสําคัญกับชุมชน ผูนําชุมชนและชวยเหลือกันเปนอยางดี
มาตลอด โดยโรงเรียนจะเปนผูคอยประสานงานตาง ๆ จากชุมชน ใหกับนักเรียน จากองคกรสูชุมชน มีการประสานงานที่
สะดวกรวดเร็ว กับชุมชนและผูนําชุมชน ซึ่ง สมิต สัชฌุกร (2546, หนา 11, 16-40) ใหความหมายของ การประสานงาน
คือ การจัดใหมีการทํางานที่สอดคลองในจังหวะเวลาเดียวกันใหเกิดผลตามวัตถุประสงค และไดกลาวถึง ขอบขายซึ่ง
ประกอบดวยองคประกอบ วัตถุประสงค ความสําคัญ หลักการ ปจจัย สิ่งที่ตองประสาน และวิธีการประสานงาน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ เทิดศักดิ์ จันเสวี (2549) อางใน วีรพงศ ใจกวาง (2555, หนา33) ไดศึกษา การมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาลตําบลจอมทอง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวา
ผูปกครองมีสวนรวมในเรื่องการสื่อสารมาก อาจสรุปไดวาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา ชุมชนอยูในฐานะ
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ผูใหการสนับสนุน ใหความชวยเหลือ ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในกิจกรรมตาง ๆ ที่สถานศึกษากําหนดขึ้น
ซึ่งรวมทั้งการสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษาและชุมชน เพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนไปอยางเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอสถานศึกษา
ด า นการจั ด หาทรั พ ยากร จากการศึ ก ษาชุ ม ชนได มี ส ว นร ว มมาก ชุ ม ชนนั บ เป น แหล ง เรี ย นรู ที่ ม ากไปด ว ย
วัฒนธรรมและประสบการณถายทอดรุนสูรุน ความงดงามนี้เองทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ ไดเห็นความสําคัญ
โดยมีการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นเขามาบูรณาการในหลักสูตร ศึกษาหาความรูตามแหลงตาง ๆ ในชุมชน ตลอดจนมี
สวนรวมในงานประเพณีตาง ๆ ที่ชุมชนไดรองขอ และทางโรงเรียนไดรับงบประมาณสนับสนุนในกิจกรรมตาง ๆ จากองคกร
ตาง ๆ เปนอยางดี รุง แกวแดง (2546, หนา 108-109, 156-157) ไดใหคําจํากัดความของทรัพยากรไววา ทรัพยากร คือ
“ความรู” ทุกเรื่อง ที่มีอยูในชุมชนรวมไปถึง “ภูมิปญญา” ก็ถือเปนทรัพยากรของชุมชน เทคโนโลยีตาง ๆ ที่มีอยู ในชุมชน
ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน โทรศัพท ถาสามารถนํามาใชเพื่อการเรียนรูได ก็ถือวาเปนทรัพยากร พัสดุตางๆ บุคลากรและ
เวลา ก็ถือวาเปนทรัพยากรโดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน ขอมูล ขาวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศก็ถือเปนทรัพยากร
สุดทายจึงเปนเรื่องของ “เงิน” หรืองบประมาณ สอดคลองกับ ณรงค อภัยใจ (2549, หนา 60) ศึกษาการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาของชุมชน บานเมืองกื้ด อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม สําหรับการจัดสรรทรัพยากร พบวาชุมชนสวนใหญ
มีสวนรวมชวยเหลือในดานแรงงานในการพัฒนาโรงเรียน ใหความชวยเหลือดานพัสดุ อุปกรณตาง ๆ ใหแกโรงเรียนและ
วางแผนกําหนดแนวทางในการแสวงหาพัสดุ อุปกรณ ทุนทรัพยเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ทรัพยกรนั้นในโลกนี้มี
ขีดจํากัด มิใชแคงบประมาณเอง แตรวมทุกสิ่งทุกอยาง ซึ้งเมื่อไดรับแลวจะตองใชใหเกิดประโยชนในภาพรวมสูงสุด เนน
คนหมูมาก สรางคุณคา อนุรักษ หวงแหน เพื่อประโยชนของลูกหลายสืบไป
การประเมินผล จากการศึกษาชุมชนไดมีสวนรวมมาก เปนกระบวนการสุดทายที่จะตอบถึงการบรรลุในกิจกรรม
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนนั้น จากผลการศึกษา ชุมชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมิลผลทั้งในเรื่องการจัด
การศึ ก ษาและบุ ค ลากร ให ข อ เสนอแนะ พร อ มทั้ ง จั ด หา ป อ งกั น รั ก ษา อุ ป กรณ ท รั พ ย สิ น ของโรงเรี ย น และยั ง ช ว ย
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและผลการประเมินใหสมาชิกในชุมชนไดรับทราบ สงผลใหโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ไดผานการประเมินจากคณะกรรมการ สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษารอบที่ 3 ซึ่งสมาคมผูบริหารโรงเรียนในอเมริกัน (American Association of School Administrators : AASA)
อางใน นาวิน วรศักดิ์มหาศาล (2549, หนา 3-4) กลาวถึงการประเมินวา การประเมิน (Evaluation) เกี่ยวของกับการ
ประเมินแผนงาน การใชทรัพยากร การติดตามผล การปฏิบัติงานของโรงเรียน และถือวากระบวนการวัดความกาวหนา
ของบุคคลหรือหนวยงานวาการปฏิบัติที่ออกมานั้น เปนไปตามแผนหรือเปาหมายหรือวัตถุประสงคหรือไม และผลของ
การประเมินตองรายงาน เพื่อสนับสนุนสงเสริมหาทางแกไขปรับปรุงพัฒนาองคกรตอไป กิ่งทอง นันตาลิตร (2554, หนา
28) ไดกลาวประโยชนข องการประเมิน ผล สรุป ไวดัง นี้ ทํา ใหการพิจารณาความดีค วามชอบหรือการปูน บํา เหน็จ
แกผูปฏิบัติงานดําเนินไปดวยความยุติธรรม มีเหตุผล ทําใหการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง การสับเปลี่ยนโยกยาย
การลดขั้น ลดตําแหนงและการเลิกจางเปนไปอยางยุติธรรม ใชเปนเครื่องมือในการควบคุมการทํางานใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค หรือมาตรฐานการทํางานที่กําหนดไว รวมทั้งเปนเครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพในการบริหารองคกรอีก
ดวย ประโยชนในการกําหนดโครงการฝกอบรมและพัฒนาผูปฏิบัติงานใหถูกตองตามความจําเปนและความตองการใน
การฝกอบรมของเจาหนาที่แตละประเภท แตละหนาที่ ทําใหพนักงานทราบถึงผลการปฏิบัติของตนเองวาบรรลุตามเกณฑ
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หรือมาตรฐานที่กําหนดไวในการทํางานหรือไม รวมทั้งรูวาตนเองมีจุดเดนอยางไร และมีจุดออยอะไรบางที่จะตองปรับปรุง
แกไข เปนเครื่องจูงใจใหพนักงานในองคกร ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ เต็มกําลัง ความรูความสามารถ ไมตองคอย
กังวลที่จะประจบผูบังคับบัญชาดวยวิธีที่ไมถูกตองและสามารถมั่นใจวาตนจะไดรับความยุติธรรมสงเสริมความเขาใจและ
สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบังคับบัญชากับพนักงาน ประโยชนในดานอื่น ๆ เชน การแนะแนว การวางแผนแนวอาชีพใหแก
พนักงาน และในกระบวนการประเมินผลนี้เอง สิ่งสําคัญคือ ตัวชี้วัดอยางหนึ่งที่โรงเรียนปฏิบัติภารกิจ หรือกิจกรรมบรรลุ
ตามเปาประสงค ทั้งนี้โดยการวางรากฐานมาจากชุมชน สูการเปนผูใหญของชุมชนที่ดีโดยสืบสาน พัฒ นา คงคุณคา
รวมทั้งถายทอดสืบไป
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัด
พะเยา ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใชและการศึกษาครั้งตอไปดังนี้
1. การวางแผน โรงเรียนควรใหชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดเสวนาใหญ ทิศทางของโรงเรียนและโรงเรียนที่ชุมชน
ตองการ ทั้งในเรื่องของหลักสูตร บุคลากรในโรงเรียน รวมถึงความคาดหวังของชุมชนที่มีตอโรงเรียน
2. การประสานงาน โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ แจงขาวสารทั้งในเรื่องของโรงเรียนและขาวสารที่เปน
เกร็ดความรู ประกอบกับจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เอื้อความรูใหกับชุมชนในฐานะโรงเรียนคือองคกรที่นําความรู
3. การจัดสรรทรัพยากร การนําปราชญชาวบาน ภูมิปญญาชาวบาน รวมทั้งใหเด็กไดมีสวนรวมเขาไปพักอาศัย
ในครองครัวตาง ๆ เพื่อสืบทอดภูมิปญญา ถายทอดเปนมรดกทางความคิด จากรุนสูรุน
4. การประเมินผล ควรมีการติดตาม และแกไข สรางชุมชน ผูปกครองนักเรียนใหเขามามีสวนรวมในการ
ประเมิน และแจงผลการประเมินสูชุมชน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานแบบมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อที่จะไดขอมูลมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้จะไดนําขอมูลมาพัฒนาให
การศึกษา แบบยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จและสมบูรณแบบไดดวยความกรุณาใหคําชี้แนะชี้นํา ปรับปรุงจาก
ดร.สั นติ บู รณะชาติ อาจารยที่ปรึ กษา ซึ่ง กรุ ณา เอาใจใส ใหกํา ลัง ใจ ใหคํ าปรึก ษา และติด ตามความก าวหน าของ
การศึกษาอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนแกไขขอบกพรอง ตาง ๆ จนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สําเร็จลุ รวงไปดวยดียิ่ง
ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาส นี้
ขอกราบของพระคุณ นายทอม ศรีทิพยศักดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จัง หวัดพะเยา
ดร.อํานวย สุข แปง ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (หลายอิง ราษฎรบํารุง ) จัง หวัด พะเยา และ นางพูน สุข โมกศิริ
รองผู อํ า นวยการโรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห ๒๔ จั ง หวั ด พะเยา ที่ ไ ด ใ ห ค วามกรุ ณ าเป น ผู เ ชี่ ย วชาญในการชี้ แ นะ
ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม ในครั้งนี้ จนทําใหการศึกษาสําเร็จไปดวยดี
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ขอกราบของพระคุ ณ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห ๒๔ จั ง หวั ด พะเยา รอง
ผูอํานวยการ และคณะครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา และทุกคนในครอบครัว และเพื่อน ที่คอยให
ความชวยเหลือและเปนกําลังใจดวยดีตลอดมา ตลอดจน พระคุณบูรพคณาจารยทุกทาน ที่คอยใหความชวยเหลือและเอา
ใจใสดวยดีตลอดมา ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้
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การมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอ
เวียงแกน จังหวัดเชียงราย
The Participation of sub-district municipality for the basic instructional management at
Wiangkaen District Chiangrai Province
วีระศักดิ์ นอยหมอ 1* และพงษกร หงษกราย 2
Weerasak Noimor1* and Pongsakron Hongkrai2
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3

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ศึกษาปญหาขอเสนอแนะ การมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขายงานบริหารโรงเรียนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครู สมาชิก
สภาเทศบาลตําบล ปการศึกษา 2557 จํานวน 223 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา
(RatingScale ) นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใช คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความถี่ผลศึกษาการมี
สว นร ว มในการจัด การศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน ศึ ก ษาป ญหา และข อ เสนอแนะการมี ส ว นร ว มของเทศบาลตํ า บลในการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย พบวา การมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ลําดับที่ 1 คือ การมีสวนรวมการบริหารงบประมาณ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ลําดับที่ 2 คือ การมีการมีสวนรวม
การบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 3 มีคาเฉลี่ยเทากัน 2 ขอ คือ การมีสวนรวมการบริหารงานวิชาการ และการมีสวนรวมการ
บริหารงานบุคคล ซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําสุด สวนปญหาในภาพรวม พบวา ขาดการประสานงานระหวางเทศบาลตําบลกับ
โรงเรียน โรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณนอยงบประมาณที่เทศบาลตําบลจัดสรรใหลาชา องคกรเชิญบุคลากรใน
โรงเรียนไปรวมกิจกรรมบอยรบกวนเวลาสอนและปญหาดานการกําจัดขยะและแหลงน้ําสะอาด ขอเสนอแนะควรมีผู
ประสานงานดานวิชาการระหวางเทศบาลตําบลกับโรงเรียนอยางจริงจัง เทศบาลตําบลควรเพิ่มงบประมาณดานการศึกษา
ใหม ากขึ้น จั ด กิจกรรมสานสัม พันธร ะหวางโรงเรียนและเทศบาลตําบลและให ใหเ ทศบาลตําบลชวยพั ฒ นาทางดา น
สาธารณูปโภคพื้นฐานในโรงเรียนใหดีขึ้น
คําสําคัญ: การมีสวนรวม เทศบาลตําบล โรงเรียนในอําเภอเวียงแกน เชียงราย
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
2
School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : Memory-me@hotmail.com
2

2082

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 : subdistrict 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 subdistrict 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 subdistrict municipalities.
Keywords: The Participation , sub-district municipality’s, Wiangkaen District, Chiangrai Province

บทนํา
การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม
ของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ยอมทําไดสะดวกราบรื่น ไดผลที่แนนอน
และรวดเร็วจะเห็นวาการศึกษามีความหมาย 2 มิติ คือ มิติแรกเปนการพัฒนาองคความรูในเรื่องตาง ๆ และมิติที่สองเปน
การพัฒนาบุคคลผูศึกษาเองใหมีความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม ซึ่งทั้งสองมิติแหงความหมายนี้
แยกกันไมได ตรงกันขามจะตองควบคูกันไปเพราะเมื่อบุคคลหนึ่งมีความรู แตมีความประพฤติ ทัศนคติ คานิยมและ
คุ ณ ธรรมที่ ไ ม ถู ก ต อ งเหมาะสม ย อ มจะนํ า ไปสู ก ารใช ค วามรู ใ นทางที่ ไ ม ก อ ประโยชน ต อ ทั้ ง ตนเองและส ว นร ว มได
(พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแนวพระราชดําริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
2520)
เทศบาลตําบลมีหนาที่บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นมีสิทธิ์ที่
จะจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่นนั้น และเขาไปมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐแตตองไมขัดตามที่กฎหมายบัญญัติ การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถิ่นตองคํานึงการ
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บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปญญาทอ งถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแ กองคกรปกครองสว นทองถิ่นพ.ศ.2542 ซึ่ง สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห ง ชาติ พ.ศ.2542 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ไ ว ว า การจั ด การศึ ก ษาต อ งเป น ไปเพื่ อ
พัฒ นาคนไทยใหเ ปนมนุษยที่ส มบูรณทั้ง รางกายจิต ใจสติปญญาความรูแ ละคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒ นธรรมใน
การดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริม หนาที่ เสรีภาพ
และศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย มี ค วามภู มิ ใ จในความเป น ไทยรู จั ก รั ก ษาผลประโยชน ข องส ว นรวมและประเทศชาติ มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรู
ใหเปนไปอยางตอเนื่อง การจัดระบบโครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักมีเอกภาพดานนโยบายและมี
ความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร งานบุคคล และการบริหารทั่วไป
องคการบริหารสวนทองถิ่น จะตองสรางความเชื่อมั่นใหกับสังคม และใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา การสราง
กระบวนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่งการมีสวนรวมอาจมีทั้งรูปแบบที่เปนทางการโดยมีตัวบทกฎหมายและ
ระเบียบรับรอง และรูปแบบการแสดงออกโดยจิตสํานึกของความรับผิดชอบของชุมชนในลักษณะตางๆ ตามเงื่อนไขของ
แตละทองถิ่นนั้นๆ แนวคิดที่เปนอิสระและความคลองตัวในการตัดสินใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน
ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ดวยระบบการมีสวนรวมที่ชุมชนมีทบบาทหลักใน
การบริหารโรงเรียนจะเปนแบบที่เพิ่มความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแกชุมชนและผูปกครอง เพื่อใหผูรับบริการ
การศึกษามีความพอใจในการศึกษาที่จัดใหมากที่สุด
ดังนั้นผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
เขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดตามมาตรา 39 แหง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ในการบริหารงานทั้ง 4 งาน คือ งานบริหารงานวิชาการ บริหารงาน
งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้เพื่อใหไดขอเท็จจริงเปนขอมูล
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาและเทศบาลตําบลตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
เขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
ได แ ก สถานภาพของผู ต อบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับ
- เพศ
- ตําแหนง
- อายุ
- ประสบการณทํางาน
- ระดับการศึกษา

การมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามขายงานบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ทั้ง 4 ดาน ตามขายงานบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ไดแก
1. การบริหารงานวิชาการ
2. การบริหารงานงบประมาณ
3. การบริหารงานบุคลากร
4. การบริหารงานทั่วไป

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร ที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 20 แหง ครูโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 20 แหง
ปการศึกษา 2557 และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล 4 แหง ในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย รวมประชากรทั้งสิ้น 329
คน
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 20 คน และ ครู จํานวนทั้งสิ้น 155 คน
และสมาชิกสภาเทศบาลตําบล จํานวน 48 คน ในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 223 คน ซึ่ง
กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Krejcie และ Morgan (สุวิมล ติรกานันท. 2548, หนา179) กลุมตัวอยางไดมาโดย
การโดยใชวิธีการคํานวณอยางงายตามโควตา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ วิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น แบบสอบถามที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น เพื่ อ สอบถาม
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเวียงแกน ครูโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน และสมาชิกสภา
เทศบาลตํ า บล ในอํ า เภอเวีย งแกน จัง หวัด เชีย งราย เพื ่อ ทราบการมีส ว นรว มของเทศบาลตํ า บลในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ
สํารวจรายการ (Check-List) จํานวน 3 ขอ
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสว นรว มของเทศบาลตําบลในการจัด การศึกษาขั้น พื้น ฐานใน
อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู อําเภอเวียงแกนและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล ในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ตามกรอบแนวคิดในการบริหารงานใน 4 ดาน ดังนี้
1. ดานการบริหารงานวิชาการ
2. ดานการบริหารงานบุคลากร
3. ดานการบริหารงานกิจการนักเรียน
4. ดานการบริหารงานธุรการ
โดยมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ตามแนวคิดของ Likert ซึ่งกําหนดเปน 5 ระดับ คือ
ระดับ 5 หมายถึง การมีสวนรวมมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง การมีสวนรวมมาก
ระดับ 3 หมายถึง การมีสวนรวมปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง การมีสวนรวมนอย
ระดับ 1 หมายถึง การมีสวนรวมนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเวียง
แกน จังหวัดเชียงราย
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. สรางแบบสอบถามฉบับราง แลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาและใหคําแนะนําในการปรับปรุง
แบบสอบถาม โดยการดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1.1 ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
1.3 กําหนดนิยามศัพทเฉพาะเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
1.4 นําวัตถุประสงคศึกษาการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย
2. หาความเชื่อมั่น (IOC)
2.1 นําแบบสอบถามที่ไดจากการปรับปรุงแกไขไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และใชดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of item Objective) โดยมีผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
2.1.1 นายเอกราช ลือชา ผูบริหารโรงเรียนขุนขวากพิทยา ต.ทาขาม อ.เวียงแกน จ.เชียงราย
2.1.2 นายมานิตยถูนาแกวรองผูอํานวยการโรงเรียนขุนขวากพิทยา ต.ทาขาม อ.เวียงแกน จ.เชียงราย
2.1.3 นางรัตนาชินะขายหัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ต.ทาขาม อ.เวียงแกน
จ.เชียงราย
2.2 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคาความเชื่อมั่นแลวเสนอคณะกรรมการและผูเชี่ยวชาญตรวจ โดยใช
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คาดัชนีความสอดคลองทุกขอสูงกวา 0.5 จากนั้นนําไปจัดพิมพเพื่อใชเปนแบบสอบถามที่จะใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังนี้
1. ขอรับหนังสือรับรองและแนะนําตัวจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึง นายกเทศมนตรี เพื่อขอ
ความอนุเคราะหไปยังสมาชิกสภาเทศบาลตําบล อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย และถึงผูอํานวยการโรงเรียนสังกัด
อําเภอเวียงแกน เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัย
2. ผูวิจัยสง แบบสอบถามไปยัง กลุม ตัวอยางที่เ ปนผูบริห ารสถานศึกษาอําเภอเวียงแกน จัง หวัด เชียงราย
ปการศึกษา 2557 ครูโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จัง หวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 และสมาชิกสภา
เทศบาลตําบล อําเภอเวียงแกน จํานวน 223 ฉบับ ไดรับคืน จํานวน 223 ฉบับ คิดเปน รอยละ 100
3. ผูวิจัยเขาชี้แจงการตอบแบบสอบถาม เพื่อการวิจัยกับกลุมตัวอยางทั้งเปนรายบุคคลและรายกลุม
4. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลมาวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จากผูบริหารครูและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล ในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ป 2557 โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 223 คน จากนั้นนํามาวิเคราะหขอมูลโดย
ใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ มีรายละเอียด
1. ขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เปนการตอบเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม นําขอมูลมาแจกแจง
ความถี่และหาคารอยละ
2. ขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนการตอบเกี่ยวกับการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย นํามาหาคาสถิติตางๆ
2.1 วิเ คราะหการมีสว นรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้น ฐานในอําเภอเวียงแกน จัง หวัด
เชียงราย ระบุโดยรวมและรายดานเพื่อหาคาเฉลี่ย (xˉ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในการแปลผลความหมายของคาเฉลี่ย
กําหนดเกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึงระดับการมีสวนรวมมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึงระดับการมีสวนรวมมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึงระดับการมีสวนรวมปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึงระดับการมีสวนรวมนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึงระดับการมีสวนรวมนอยที่สุด
3. ขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 ทําการวิเคราะหขอมูลดวยคาแจกแจงความถี่ (f) และการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบดวยตําแหนง เพศอายุและ ประสบการณ
การทํางานแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ( CheckList ) โดยใชคาความถี่ (Frequency)
และคารอยละ
(Percentage)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอเวียง
แกน จังหวัดเชียงราย ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู อําเภอเวียงแกนและสมาชิกสภาเทศบาลในอําเภอ
เวียงแกน จังหวัดเชียงราย ตามกรอบแนวคิดในการบริหารงานใน 4 ดาน เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา
( RatingScale ) 5 ระดับ ของเรนชิสลิเคอรท โดยใช คาเฉลี่ย (X) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้น พื้น ฐานในอํา เภอ
เวียงแกน จังหวัดเชียงราย โดยใชคาความถี่ (Frequency)

ผลการศึกษา
1. จากการศึกษาการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงรายพบวา โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (xˉ =3.80) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ลําดับที่ 1 คือ
การมี ส ว นร ว มการบริ ห ารงบประมาณ (xˉ =3.86) ซึ่ ง มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมา ลํา ดั บ ที่ 2 คื อ การมี ส ว นร ว ม
การบริหารงานทั่วไป (xˉ =3.80 ) ลําดับที่ 3 มีคาเฉลี่ยเทากัน 2 ขอ คือ การมีสวนรวมการบริหารงานวิชาการ และการมี
สวนรวมการบริหารงานบุคคล (xˉ =3.78)ซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
2. จากการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
เขตอํา เภอเวีย งแกน จัง หวัด เชีย งราย พบวา ขาดการประสานงานระหวา งเทศบาลตํา บลกับ โรงเรีย น โรงเรีย น
ไดรับ การสนับสนุนงบประมาณนอยงบประมาณที่เทศบาลตําบลจัดสรรใหลาชา องคกรเชิญบุคลากรในโรงเรียนไปรวม
กิจกรรมบอยรบกวนเวลาสอนและปญหาดานการกําจัดขยะและแหลงน้ําสะอาด ขอเสนอแนะควรมีผูประสานงานดาน
วิชาการระหวางเทศบาลตําบลกับโรงเรียนอยางจริงจัง เทศบาลตําบลควรเพิ่มงบประมาณดานการศึกษาใหมากขึ้น จัด
กิจกรรมสานสัมพันธระหวางโรงเรียนและเทศบาลตําบลและใหใหเทศบาลตําบลชวยพัฒนาทางดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ในโรงเรียนใหดีขึ้น

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
จากการศึกษามีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน จังหวัด
เชียงราย สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. การมีสว นรว มของเทศบาลตําบลในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน โดย
ภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ลําดับที่ 1 คือ การมีสวนรวมการบริหารงบประมาณ
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ลําดับที่ 2 คือ การมีการมีสวนรวมการบริหารงานทั่วไป ลําดับที่ 3 มีคาเฉลี่ยเทากัน 2 ขอ คือ
การมีสวนรวมการบริหารงานวิชาการ และการมีสวนรวมการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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2. ปญหาและขอเสนอแนะมีสว นรว มของเทศบาลตําบลในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนอําเภอ
เวียงแกน จังหวัดเชียงราย พบวา ขาดการประสานงานระหวางเทศบาลตําบลกับโรงเรียน โรงเรียนไดรับการสนับสนุน
งบประมาณนอยงบประมาณที่เทศบาลตําบลจัดสรรใหลาชา องคกรเชิญบุคลากรในโรงเรียนไปรวมกิจกรรมบอยรบกวน
เวลาสอนและปญหาดานการกําจัดขยะและแหลงน้ําสะอาด ขอเสนอแนะควรมีผูประสานงานดานวิชาการระหวางเทศบาล
ตําบลกับโรงเรียนอยางจริงจัง เทศบาลตําบลควรเพิ่มงบประมาณดานการศึกษาใหมากขึ้น จัดกิจกรรมสานสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนและเทศบาลตําบลและใหใหเทศบาลตําบลชวยพัฒนาทางดานสาธารณูปโภคพื้นฐานในโรงเรียนใหดีขึ้น
อภิปรายผล
1. จากการศึกษาการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะคณะผูบริหารเทศบาลและคณะสมาชิกเทศบาล
สวนใหญเขาใจในเห็นความสําคัญในการพัฒนาการศึกษา ทั้งนี้เปนเพราะปจจุบันคณะผูบริหารเทศบาลและคณะสมาชิก
เทศบาลสวนใหญมีวุฒิการศึกษาที่สูง สงผลใหมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองตามที่รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติเทศบาลกําหนดไวที่สนับสนุนใหเทศบาลตําบลใหมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษามีวิสัยทัศนที่กวางไกลในการทํางานที่ตองการสนับสนุนใหโรงเรียนจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ตลอดจน
คณะผูบริหารเทศบาลและคณะสมาชิกเทศบาลเปนคนในพื้นที่จึงทําใหทราบบริบทของโรงเรียนเปนอยางดีสอดคลองกับ
สมเจต วิลัยสูงเนิน (2551,หนา 117-120) ศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาจากองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ กลาง และเล็ก ใชแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสร า งเพื่ อ สอบถามเกี่ ย วกั บ การมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 4 ด า น คื อ ด า นวิ ช าการ
ด า นบุ ค ลากร ดานงบประมาณ ดานบริหารงานทั่วไป พบวา องคการบริหารสวนตําบลที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
อยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของพิชิตสุขเกษม (2548, บทคัดยอ) ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครราชสีมา ที่ดํารงตําแหนงในป พ.ศ. 2547
พบวา การมีสวนรวมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในการบริหารงานการจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก แตพบวาแตกตางจากงานวิจัยของเอกราช พรหมพิบูลย (2549, หนา 91-95) ศึกษาสภาพการรับรูและการมี
สว นรว มจัด การศึกษาขององคการบริห ารสวนตําบลในโรงเรียนที่จัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน สั ง กัด สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึ ก ษามุ ก ดาหาร ศึ ก ษาจาก คณะกรรมการบริ ห ารองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ได แ ก นายกบริ ห ารส ว นตํ า บล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการโรงเรียน โดยใชแบบสอบถามเพื่อ
วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นการรับรูและการมีสวนรวมของบุคลากรพบวา คณะกรรมการบริหารสวนตําบลและ
ผูอํานวยการโรงเรียนมีความคิดเห็นตอสภาการรับรูและการมีสวนรวมจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลใน
โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอยมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อภิปรายไดดังนี้
1.1 การมีสวนรว มการบริห ารงานวิชาการ ผลการการศึกษาการมีสว นรวมของเทศบาลตําบลในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายพบวาอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะงานวิชาการ
ถือวาเป นงานหลักของสถานศึกษา โดยทางเทศบาลตําบลไดมีสวนรวมในการจัด การศึกษาโดยใหความเห็น ชอบใน
แผนปฏิบัติการประจําป มีการเสนอความคิดในการแกปญหานักเรียน พรอมทั้งยังจัดหาสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน
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ใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนและครู ซึ่งสอดคลองกับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ดานวิชาการ ตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ที่กลาววา ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายใน
ชุมชน เพื่อใหชุมชนมีจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรูขอมูลขาวสาร รูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ
เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนให ส อดคล อ งกั บ สภาพป ญ หา และความต อ งการรวมทั้ ง หาวิ ธี ก ารสนั บ สนุ น ให มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณพัฒนาระหวางชุมชน
1.2 การมีสว นรวมการบริห ารงบประมาณ ผลการการศึกษาการมีสว นรว มของเทศบาลตําบลในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายพบวาอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะทางเทศบาล
ตําบลไดมีการสนับสนุนงบประมาณในโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และงบประมาณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
อาทิ เชน งานกีฬาสี กิจกรรมวันแมแหงชาติ กิจกรรมวันเด็ก เปนตน ใหกับทางโรงเรียนทุกปการศึกษา
1.3 การมีสว นรวมการบริห ารงานบุคคล ผลการการศึกษาการมีสว นรวมของเทศบาลตําบลในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายพบวาอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะทางเทศบาล
ตํ าบลไดใ หการยอมรับความรู ความสามารถของบุ คลากรในสถานศึ กษาและสนับ สนุน ในการพัฒ นาบุค ลากรมี การ
ประชาสัมพันธใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาเขารวมการอบรมเกี่ยวกับภูมิปญญาในทองถิ่นเสมอ ๆ
1.4 การมีสวนรวมการบริหารงานทั่วไป ผลการการศึกษาการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายพบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะงานบริหารทั่วไป
ประกอบดวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารงานกิจการนักเรียน การบริหารงานอาคารสถานที่ การเทศบาลตําบลไดเขาไป
มีสวนรวมในการจัดหาทุนการศึกษา เสนอแนะการใชประโยชนจากอาคารสถานที่ภายในทองถิ่น การดูแลบํารุงซอมแซม
สถานศึกษา รวมไปถึงมีการบริการรถมาเก็บขยะภายในโรงเรียน
2. ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
เขตอํา เภอเวี ย งแก น พบว า ประเด็ น ย อ ยแต ล ะด า นยั ง เป น ป ญ หาที่ ทุ ก ฝ า ยจะต อ งให ค วามสนใจ ซึ่ ง ในด า นการมี
สวนรวมบริหารงบประมาณมีปญหาสูงสุด รองลงมาคือดานการมีสวนรวมบริหารงานวิชาการ บริหารงานทั่วไป และการมี
สวนรวมบริหารงานบุคคลตามลําดับ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อภิปรายไดดังนี้
2.1 การมีสวนรว มการบริห ารงานวิชาการ ผลการการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการมีสว นรว มของ
เทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย พบวายังมีปญหาในดาน
ขาดการประสานงานระหวางเทศบาลตําบลกับโรงเรียน เปนผลใหเทศบาลตําบลไมมีบทบาทเทาที่ควร ขาดอุปกรณ สื่อ
การเรีย นการสอนที่ทัน สมัย อาจเปน เพราะแตล ะฝา ยยัง ขาดการสื่ อ สารกั น และดว ยลั ก ษณะภู มิป ระเทศของ
อํา เภอเวียงแกนมีลักษณะเปนภูเขา ทุรกันดานและโรงเรียนแตละแหงอยูหางไกลกัน ทําใหการติดตอสื่อสารกันทําได
ยากลําบาก เทศบาลตําบลยังขาดขอมูลขาวสารในการแจงความเคลื่อนไหวของโรงเรียนและบางโรงเรียนยังขาดความ
ชํานาญในการขอความรวมมือจากทางเทศบาลตลอดจนทางเทศบาลตําบลยังไมมีนโยบายในการสนับสนุนดานวัสดุ
อุปกรณเพื่อการศึกษาที่ชัดเจนในสวนของแนวทางแกปญหาการมีสวนรวมการบริหารงานวิชาการ ไดมีขอเสนอแนะวา
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เทศบาลตําบลควรวางแผนนโยบายในการจัดหาสื่ออุปกรณ สื่อ การเรียนการสอนที่ทันสมัยใหกับโรงเรียนอยางชัดเจน
ควรมี ผู ป ระสานงานด า นวิ ช าการระหว า งเทศบาลตํ า บลกั บ โรงเรี ย นอย า งจริ ง จั ง และควรสํ า รวจความต อ งการของ
สถานศึกษาดาน สื่อการเรียนการสอน ซึ่งผูวิจัยเห็นวาโรงเรียนและเทศบาลตําบลควรประสานงานกันอยางใกลชิด โดย
การเขารวมประชุม รวมกิจกรรมทําใหไดรบั รูขาวสารซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง
2.2 การมี ส ว นร ว มการบริ ห ารงานงบประมาณ ผลการการศึ ก ษาป ญ หาและข อ เสนอแนะการมี ส ว นร ว ม
ของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย พบวายังมีปญหาในดาน
โรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณนอยงบประมาณที่เทศบาลตําบลจัดสรรใหลาชา และไมมีโครงการที่เปนรูปธรรม
ในการสงเสริมการศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะทางเทศบาลตําบลไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอกับการใชจายของ
เทศบาลตําบลสงผลทําใหมีขอจํากัดในการสนับสนุนงบประมาณใหกับทางโรงเรียน และยังไมมีการกําหนดโครงการที่จะ
ชวยสนับสนุนโรงเรียนอยางชัดเจน สวนที่จัดสรรไดลาชานั้นทางผูวิจัยเห็นวา งานการเงินและงานพัสดุในการเบิกจายแต
ละครั้งตองมีการแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบตามระเบียบ กฎหมายขอบังคับ จึงตองมีการตรวจสอบหลายขั้นตอนทําให
เกิด ความลาชา ในสวนของแนวทางแกปญหาการมีสวนรวมการบริห ารงานงบประมาณนั้น ไดมีขอเสนอแนะวาทาง
เทศบาลควรเพิ่มงบประมาณดานการศึกษาใหมากขึ้น ทางผูวิจัยเห็นวาทางเทศบาลตําบลความจัดหาแหลง ระดมทุน
เพิ่มเติมเพื่อมาชวยพัฒนาดานการศึกษาใหดีขึ้น
2.3 การมีสวนรวมการบริหารงานบุคคล ผลการการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของเทศบาล
ตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย พบวาปญหาในดานนี้มีนอยที่สุด คือ
ทางเทศบาลตําบลไดจัด กิจกรรมตาง ๆ และไดเ ชิญคณะครูเ ขารว มดําเนิน งานทําใหสง ผลตอการจัด กิจกรรม
การเรีย นการสอน อาจเปนเพราะงานบางดานทางบุคลากรในเทศบาลตําบลยังขาดความรูความชํานาญจึงขอความ
รวมมือจากทางโรงเรียน ในสวนของแนวทางแกปญหาการมีสวนรวมการบริหารงานบุคคลนั้น ทางผูวิจัยเห็นวาควรสราง
ความเขาใจในบทบาทของแตละฝายมากขึ้นเพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
2.4 การมีสวนรวมการบริหารงานทั่วไปบุคคล ผลการการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรว มของ
เทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย พบวามีปญหาในดานกําจัด
ขยะ และแหลงน้ําสะอาด อาจเปนเพราะทางเทศบาลตําบลไดใหบริการในการขนยายขยะภายในโรงเรียนยังไมทั่วถึงและ
ลาชา ประกอบกับอําเภอเวียงแกนมีที่ตั้งอยูบนภูเขาทําใหในฤดูแลง ขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใชในการอุปโภคบริโภค ในสวนของ
แนวทางแก ป ญ หาการมี ส ว นร ว มการบริ ห ารงานทั่ ว ไปนั้ น ได มี ข อ เสนอแนะว า เทศบาลตํ า บลช ว ยพั ฒ นาทางด า น
สาธารณูปโภคพื้นฐานในโรงเรียนใหดีขึ้น อาจชวยโดยวิธีการชวยดูแล ซอมแซม ระบบน้ําภายในโรงเรียนใหดีขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
ผลการวิจัยในครั้งนี้ แมจะพบวา การมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขต
อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมจะอยูในระดับมาก และแตดานอยูในระดับมากทุกขอ แตก็ยังพบวาประเด็น
ยอยแตละดานยังเปนปญหาที่ทุกฝายจะตองใหความสนใจ เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศ ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ ศึกษาปญหาขอเสนอแนะระหวางเทศบาลตําบลและโรงเรียน ดังนี้
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1. ผูบริหารสถานศึกษา ครู และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลควรสรรหาวิทยากรภายนอกมาใหบริการทางวิชาการ
แกโรงเรียน
2. ผูบริหารสถานศึกษา ครู และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลควรจัดหารายไดหรือระดมทุนใหแกโรงเรียน เพื่อใชใน
การบริหารจัดการศึกษาใหแกนักเรียน
3. ผูบริหารสถานศึกษา ครู และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลควรมีสวนรวมในการนิเทศกํากับ ติดตามและควบคุม
บุคลากรใหปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและเต็มเวลา
4. ผูบริหารสถานศึกษา ครู และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลควรประสานงานการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนรวมกัน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภออื่นๆ
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรว มของเทศบาลตําบลในการจัด การศึกษาขั้น พื้นฐาน
โรงเรียน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเขตอําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย สามารถสําเร็จลุลวงดวยดี ดวยการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝาย ผูศึกษาขอขอบพระคุณ ดร.พงษกร
หงษกราย ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา ไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใส
เปนอยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว
ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณผอ.เอกราช ลือชา ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียนขุนขวากพิทยา นายมานิตย ถูนาแกว
รองผูอํานวยการโรงเรียนชํานาญการพิเศษ โรงเรียนขุนขวากพิทยา และนางรัตนา ชินะขาย ครูชํานาญการพิเศษหัวหนา
กลุมงานบริหารวิชาการโรงเรียน ขุนขวากพิทยา ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ พิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนําแกไข
ตรวจสอบเครื่องมือ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ที่ใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควา
ครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ผูศึกษาขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร บุคลากร และผูที่เกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียง
แกน จังหวัดเชียงราย ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการเก็บขอมูลและ
ตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้ง นี้มีวัตถุประสงคเ พื่อศึกษาการมีสว นรวมของผูชว ยผูบริห ารในโรงเรียนคาทอลิกสัง ฆมณฑล
เชียงใหม ประชากรที่ใชในการศึกษาประกอบดวย ครูโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม ทั้งหมด 7 โรงเรียนไดแก
โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม โรงเรียนศีลวี โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ โรงเรียนอรุโณทัย ลําปาง โรงเรียนศิริมาตยเทวี
โรงเรี ย นเทพพิ ทั ก ษ วิ ท ยา โรงเรี ย นสั น ติ วิ ท ยา เป น จํ า นวน 330 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เป น
แบบสอบถาม จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงาน
บุ ค คล ด า นการบริ ห ารงานทั่ ว ไป สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ ค า สถิ ติ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย และค า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรว มของผูชวยผูบริหารในโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: การมีสวนรวม 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 มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง ทุกยุคทุกสมัยเปลี่ยนไป ในทามกลางสิ่งที่ทาทาย
ใหม ๆ ซึ่งสิ่งที่ไมสามารถปรับตัวได จะถูกละเลยใหอยูขางหลังเสื่อมโทรมหรือในที่สุดก็หมดความหมายไปอยางรวดเร็ว
การศึกษาก็เชนเดียวกัน เปนไปตามกฎเกณฑดังกลาวนี้ ถาโลกกาวหนา แตการศึกษาไมทันกับโลก การพัฒนา จะไมเกิด
ประโยชนอยางเต็มที่ ทําใหการยอมรับความสําคัญของการศึกษา นอยลงไปดวย เพราะไมสนองความตองการที่เปลี่ยนไป
การศึกษาจึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และจําเปนที่สุดของการดําเนินชีวิตของมนุษย และ
เปนหัวใจของการพัฒนาประเทศในทุกดาน ทั้งในปจจุบัน และในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน ทามกลาง
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกทั้งดานเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การคา การเมือง สังคม และ
วัฒนธรรม ยอมสงผลกระทบตอสังคมไทย การศึกษาจึงจะชวยใหคนไดพัฒนาตนเองในทุกมิติ ตลอด ดังนั้น การศึกษาจึง
จําเปน และทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันที่จะมีโอกาสไดรับการศึกษา ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2542
มาตราที่ 42 วรรคแรก ไดกลาววา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐตองจัดให
ทั่วถึง อยางมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ซึ่งความสําคัญของรัฐธรรมนูญนี้ เนนไปที่คุณภาพ การจัดการศึกษา จึงทําให
เกิดมีกฎหมายหลักในดานการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย โดยกําหนดใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น และใหขอมูล พระราชบัญญัติการศึกษาในมาตรา 6 ก็ไดเนนการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งกายใจ
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมการดําเนินชีวิต สามารถอยูกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและใน
มาตราที่ 8 ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตโดยใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการการศึกษา ใหดําเนินไปตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และในหมวด 4 วาดวยเรื่อง แนวการจัดการศึกษา ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการจัดใหนักเรียนเปนศูนยกลางของ การเรียนการสอน ในมาตรา 22 ที่ไดเนนวา “ผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุด”ซึ่งการจัดการศึกษาที่ยึดตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จะไมประสบ
ความสําเร็จ และเกิดผลได ถาหากไมมีการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
หลักการบริหารแบบมีสวนรวม ถือวาเปนหลักการสําคัญอันหนึ่ง ที่จะทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ เปนการ
บริหารจัดการซึ่งถือวาไดดําเนินตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมายแมของการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อกระจายอํานาจการบริหาร และการ
จั ด การศึ กษาไปยั ง สถานศึ ก ษาให ม ากที่สุ ด การบริ ห ารแบบมี ส ว นรว มเป น รู ปแบบหนึ่ ง ของการกระจายอํา นาจทาง
การศึ กษา และลดการควบคุม โรงเรี ยนจากสว นกลาง โดยใหค วามสํา คัญ กั บคณะกรรมการโรงเรี ย น มีก ารแตง ตั้ ง
คณะกรรมการโรงเรียนใหมีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ของโรงเรียน ดังนั้น ผูมีอํานาจในการตัดสินใจในระดับ
โรงเรียนจึงไมใชมีแตผูบริหารเทานั้น แตยังมีตัวแทนจากผูชวยผูบริหาร คณะครู และผูปกครองรวมดวย
โรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหมในปจจุบัน ไดมีการบริหารโรงเรียนโดยมีบาทหลวงและนักบวช เปนผูดูแล
และตามที่ฝายการศึกษาสังฆมณฑลเชียงใหม กําหนดคือ คุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ ที่สงเสริมใหมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ทั้งในดานความคิด สติปญญา และจิตใจในการบริหารโรงเรียนที่เปนไปอยางเปนขั้นตอน และไดรับความรวมมือ
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จากทุก ๆ ฝาย ไดแก ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนเปนตน แตเนื่องจากโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม
มีโครงสรางการบริหารที่เนนการมีสวนรวม (participation) และความรวมมือ (cooperation) และไมไดเนนการบริหารแบบ
สั่งการแบบทางเดียว (one way communication) เปนแบบสองทาง (two way communication) ระหวางผูบริหารกับบุคลากร
โดยมีความเขาใจกันมากขึ้น ถึงแมในบางโรงเรียนผูบริหารที่พึงเขารับตําแหนงใหม จะไมมีประสบการณแตก็สามารถ
บริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเนื่องจากมาจากโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหมมีการบริหารโรงเรียนที่เปน
ระบบ โดยมีฝายการศึกษาสังฆมณฑลเชียงใหมใหนโยบาย วางแผน ติดตามและประเมินผลโดยตลอด ทําใหผูบริหารมี
แนวทางในการบริหารโรงเรียนที่ชัดเจน และเปนระบบ จากการศึกษาถึงสภาพปญหาของโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑล
เชียงใหมในปจจุบันมีดังนี้
1. ปญหาดานวาระในการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ที่ทําใหการกําหนดแผนงานและโครงการไมตอเนื่อง
เนื่องจากเปนนโยบายของฝายการศึกษา สังฆมณฑลเชียงใหมที่จะจัดใหการดําเนินการบริหารในโรงเรียน โดยเฉพาะ
ผูบริหารโรงเรียน ใหมีวาระในการบริหารอยางนอย 3 ปและในชวงเวลาการเปลี่ยนวาระจะเกิดชองวางที่ไมมีผูบริหาร
ประจําทําใหงานของโรงเรียนดําเนินไปไมราบรื่นเทาที่ควร
2. ปญหาในดานการบริหารงานวิชาการ เนื่องมาจากการวาระในการดํารงตําแหนงของผูบริหารที่ไมตอเนื่อง
ทําใหการบริหารวิชาการไมตอเนื่องติดขัดและมีการเปลี่ยนนโยบายของผูบริหาร หรือเกิดจากภาระงานของผูบริหาร
โรงเรียนขนาดใหญ มีมากกวาโรงเรียนขนาดเล็กจึงไมสามารถเขาไปกํากับดูแลในงานดานวิชาการไดเทาที่ควร ตางจาก
โรงเรี ย นของรั ฐ บาลที่มี ก ฎระเบี ย บให ร องผู อํา นวยการปฏิบั ติ ห น า ที่แ ทนผู อํ านวยการได แต ใ นโรงเรี ยนเอกชน ไม มี
กฎระเบียบนี้กําหนดไว ทุกอยางตองผานผูอํานวยการและโดยเฉพาะงานตรวจเอกสาร ซึ่งมีจํานวนมาก จึงตองพิจารณา
ในเรื่องขนาดโรงเรียนเปนปจจัยสําคัญ ที่จะชี้ใหเห็นวา ผูบริหารจะเขาไปมีสวนรวมในงานวิชาการไดมากนอยแคไหน และ
แตงตั้งมอบหมายใหครูรับหนาที่ผูชวยผูบริหารโดยเฉพาะงานดานวิชาการและงานฝายตาง ๆ ของโรงเรียน
3. ปญหาในดานการใหความสําคัญ และความเขาใจในหลักการบริหารโดยใชการมีสวนรวมในโรงเรียนคาทอลิก
สังฆมณฑลเชียงใหมซึ่งในภาพรวมของบริหารในโรงเรียนคาทอลิก มีหลักการบริหารที่ดี และมีคุณภาพและเปนไปตาม
หลักการบริห ารการบริ ห ารแบบมี สวนรว ม แต ในทางปฏิ บัติ โรงเรีย นคาทอลิก สัง ฆมณฑลเชี ยงใหมไม ไดเ จาะจงว า
โรงเรียนคาทอลิกมีห ลักการบริห ารอยางไร หรื อนําหลักการบริห ารอะไรมาเปน แนวทางการบริห าร ซึ่ง จะสง ผลตอ
คุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้น เพราะตองอาศัยการบริหารที่ดี นําไปสูผลผลิตตรงตามเปาหมาย และเกณฑ ซึ่งผูมีสวน
เกี่ยวของรวมกันกําหนดขึ้น ทําใหเกิดความพึงพอใจ และมั่นใจตอครู นักเรียน ผูปกครอง และดวยเหตุจึงจําเปนที่จะตอง
ใหความสําคัญกับทุก ๆ ฝายเพื่อที่จะทําความเขาใจในหลักการบริหารแบบมีสวนรวมใหมากขึ้น
จากคํากลาวขางตน ทําใหเห็นวาโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหมแมจะมีการบริหารโรงเรียนอยางเปน
ระบบ โดยการดูแลของฝายการศึกษา สังฆมณฑลเชียงใหมแตก็ยังพบปญหาในเรื่องของวาระการดํารงตําแหนงของ
ผูบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลง ปญหาในดานของผูบริหารในการพัฒนาความรูดานวิชาการของผูบริหาร ที่ผูบริหารจําเปน
จะตองศึกษาเพิ่มเติมใหกับตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองใหมีความเปนผูนํา และผูบริหารที่มีคุณภาพ และปญหาในการนํา
หลักการแบบมีสวนรวมมาใชโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง การมี
สวนรวมของผูชวยผูบริหารในโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหมเพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการพัฒนาโรงเรียนคาทอลิก
สังฆมณฑลเชียงใหมตอไป
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูชวยผูบริหารในโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม
2. เพือ่ ศึกษาปญหาในการมีสวนรวมของผูชวยผูบริหารในโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 4 ดาน ไดแก
1) ดานการบริหารงานวิชาการ

1. แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร
แบบมีสวนรวม
2. การมีสวนรวมของผูชวย
ผูบริหารในการบริหาร
สถานศึกษา
3.ประวัติความเปนมา
ของโรงเรียนคาทอลิก
สังฆมณฑลเชียงใหม
4. การมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 4 ดาน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2) ดานการบริหารงาน
งบประมาณ
3) ดานการบริหารงานบุคคล
4) ดานการบริหารงานบริหาร
ทั่วไป
5) ปญหาการมีสวนรวม

วิธีวิทยาการวิจัย
กําหนดประชากรจากครูสังกัดฝาย ๆ ตางในโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2557
จํานวน 330 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง วิเคราะหโดยหาคาความถี่
รอยละ คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลและอธิปรายผล
การมีสวนของผูชวยผูบริหารในโรงเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหมโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก ดานการ
บริหารงานวิชาการ พบวา การกําหนดโครงสรางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษามีความชัดเจน ดานการบริหารงาน
งบประมาณ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามที่ไดรับการจัดสรรตามโครงการตาง ๆ ดานการบริหารงานบุคคล
มีการเสนอจัดอัตรากําลังบุคลากรตามสายงานและสาขาวิชาที่วิชาการตองการใหผูอํานวยการพิจารณาดานการบริหาร
ทั่วไป มีการศึกษาชุมชนที่ตั้งอยูโดยละเอียด ในดานโครงสรางวัฒนธรรมประเพณี อาชีพสภาพเศรษฐกิจ ทรัพยากร
สภาพปญหา เลือกบุคคลในชุมชน เพื่อเสนอแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนของผูชวยผูบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเนื่องจากวา
ในปจจุบันไดมีการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของครู และการ
บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไปมากโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนที่จะมีทั้งปริมาณและคุณภาพซึ่งผูบริหารจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองใหบุคคลที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา นอกจากนี้แลวการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งการที่ผูบริหาร
เปดโอกาสใหผูชวยผูบริหาร (ครู) เขามามีสวนรวมในการบริหารจะชวยใหผูบริหารไดรับขอมูลขาวสารจากหลายดาน
เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจและวางแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา สอดคลองกับคํากลาวของประยูร ศรีประสาธน
(2536, หนา 252-243) ไดกลาวถึงการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมการตัดสินใจ โดยเสนอแนวคิดไววาบทบาทและ
ขอบเขตของการมีสวนรวมในการตัดสินใจของบุคลากร ผูบริหารควรใชวิจารณญาณพิจารณาวาเรื่องที่จะดําเนินการ
ตัดสินใจควรใหบุคลากรมีสวนรวมกระบวนการตัดสินใจนั้นเกี่ยวของกับบุคลากรผูใดมีความชํานาญในเรื่องนั้น ๆ การมี
สวนรวมในการตัดสินใจควรใหบุคลากรมีสวนรวมตั้งแตตนจะทําใหเกิดผลดีและสามารถดําเนินการไดถูกตองตรงประเด็น
1. ดานการบริหารงานวิชาการ
การมีสวนรวมของผูชวยผูบริหารในโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม ดานการบริหารงานวิชาการ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม ไดใหความสําคัญกับงานวิชาการ
เปนลําดับตนเพราะเปนหัวใจหลักในการบริหารสถานศึกษามีการจัดวางระบบการดําเนินงานดานการเรียนการสอนใหครู
ดําเนินการใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย หลักการ และโครงสรางหลักสูตรมีการนิเทศการสอนและประสานงานกับหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรูในดานการสอน การวัดผลและการประเมินผล ตลอดจนจัดใหมีการบริการทางดานหองสมุด และ
โสตทัศนูปกรณแ หลงความรูแ กนักเรียนและครูอยางทั่ว ถึง ซึ่ง สอดคลองกับ วินัย ดิส ดง ซึ่ ง ทําวิจัยเรื่อง การบริห าร
โรงเรียน แบบมีสวนรวม เพื่อพัฒ นาคุณภาพและการศึกษาและพัฒ นาผลงานทางวิชาการของผูบริห ารสถานศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ผลการบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพดวยยุทธศาสตรครูชวยครูมีสวนรวมในการบริหาร จากการ
ประเมินความคิดเห็นของครู – อาจารย หลังดําเนินการโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 ผลการปฏิบัติอยูในระดับมาก
2. ดานการบริหารงานงบประมาณ
การมีสวนรวมของผูชวยผูบริหารในโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม ดานการบริหารงานงบประมาณ
โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะโรงเรี ย นคาทอลิ ก สั ง ฆมณฑลเชี ย งใหม ได ใ ห ผู ช ว ยผู บ ริ ห ารที่ ไ ด
รับผิดชอบไดปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงินตามที่ไดรับการ
จัดสรรตามโครงการตาง ๆ และผูชวยผูบริหารยังชวยในการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน และทําใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วีระศักดิ์ เนียมสวัสดิ์ (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอเมืองพัทลุง พบวา ระดับการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครู) ในการบริหารงบประมาณ อยูในระดับมาก
3. ดานการบริหารงานบุคคล
การมีสวนรว มของผูชวยผูบริห ารในโรงเรียนคาทอลิก สัง ฆมณฑลเชียงใหม ดานการบริห ารงานบุคคล
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูชวยผูบริหารมีการเสนออัตรากําลังบุคลากรตามสายงานและสาขาวิชา
ที่วิชาการตองการใหผูบริหารพิจาณา สรรหา ทดสอบและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โรงเรียนตองการ
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
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารงานบุคคล อยูในระดับมาก
4. ดานการบริหารงานทั่วไป
การมี ส ว นร ว มของผู ชว ยผู บ ริ ห ารในโรงเรี ย นคาทอลิ ก สั ง ฆมณฑลเชี ย งใหม ด า นการบริ ห ารงานทั่ ว ไป
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะดานการบริหารงานทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของการจัดระบบบริหารองคการ
ใหบริการงานบริหารอื่น ๆ บรรลุตามผล ตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการ
ประสานสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบมุงพัฒนาสถานศึกษาใหใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหารและจัดการของสถานศึกษา ศึกษาชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู
โดยละเอียด ในดานโครงสรางทางวัฒนธรรม ประเพณี อาชีพสภาพเศรษฐกิจ ทรัพยากร สภาพปญหา เจตคติ และความ
เชื่อถือตาง ๆ เพื่อใหโรงเรียนกับชุมชนวางแผนปฏิบัติงานดานนี้อยางมีประสิทธิภาพเลือกบุคคลในชุมชน เพื่อเสนอให
แตงตั้งเปนคณะกรรมบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง สงเสริมใหคณะกรรมการฯ ไดแสดงบทบาท
ในการสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนใหมากที่สุด โดยใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของซึ่ง สอดคลองกับนเรศ
ยุนประสงค (2540, บทคัดยอ) ทําการศึกษาใหครูมีสวนรวมตัดสินใจในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี พบวา งานกิจการนักเรียนและงานความสัมพันธชุมชนใชลักษณะการตัดสินใจ
ขอที่ 5 อยูในระดับมาก คือ ผูบริหารรวมปรึกษาหารือกับผูใตบังคับบัญชาแลวรวมกันตัดสินใจ ในการบริหารทั่วไปที่เกี่ยวของ
กับการจัดระบบบริหารองคการ ใหบริการบริหารอื่น ๆ บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมี
บทบาทหลักในการประสานสงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนา
สถานศึกษาใหใ ชน วัตกรรมและเทคโนโลยีอ ยา งเหมาะสม สง เสริม ในการบริห ารและจัด การศึก ษาของสถานศึกษา
ตามหลักการบริห ารงานที่มุ ง เนน ผลสัม ฤทธิ์ข องงานเป นหลัก โดยเนนความโปรง ใส ความรั บผิด ชอบที่ต รวจสอบได
ตลอดจน การมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคการที่เกี่ยวของ
ดังนั้น การมีสวนรวมของผูชวยผูบริหารมีความสําคัญเพราะจะทําใหงานประจํามีความตอเนื่องถึงแมหลักในการ
บริหารจะเปลี่ยนไปตามการนําตามวาระของผูบริหารที่เขาดํารงตําแหนง จากขอมูลในการวิจัยที่สอบถามจากครูซึ่งเปน
ผู ร ว มงานโดยตรงกั บ ผู ช ว ยผู บ ริ ห ารมี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มากซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า การมี ส ว นร ว มของผู ช ว ยผู บ ริ ห าร
มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะนําพาสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จไปควบคูกับการบริหารของผูบริหาร
ขอเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยที่พบวา การมีสวนรวมของผูชวยผูบริหารในดานการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก
มีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตอไป คือผูชวยผูบริหารควรมีการสนับสนุน และสงเสริมใหมีการประสานงานวิชาการ
ในโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลเชียยงใหมใหมากขึ้น เชนเปดโอกาสใหครูที่ทํางานวิชาการของโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยน
เสนอความคิดรวมกัน ชวยแกปญหา หาจุดแข็งจุดออน เพื่อนํามาปรับใชตามบริบทของแตละโรงเรียน
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2. จากผลการวิจั ยที่พ บว า การมีส ว นร ว มของผูช วยผูบริ ห ารในดา นการบริห ารงานบุค คลอยูใ นระดั บ มาก
มีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตอไป คือผูชวยผูบริหาร มีการจัดอบรม สัมมนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อใหบุคลาการมีความพรอมมีศักยภาพ และความเชื่อมั่นในการทําหนาที่ของตน เปนการสรางความรูสึก
วาเปนสวนหนึ่ง ในการพัฒนาโรงเรียน และยังเปนเจาขององคการรวมกัน ซึ่งสงผลใหเกิดการพัฒนาที่เขมแข็งยั่งยืนตอไป
3. จากผลการวิจัย ที่พ บวา การมีสว นรว มของผูชว ยผูบ ริห ารในดา นการบริห ารงานทั่ว ไปอยูใ นระดับ มาก
มีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตอไป คือผูชวยผูบริหาร ควรมีมาตรฐานในการบริหารงานที่ชัดเจนมากขึ้น เปนตน การมี
ระบบการจัดการเอกสารที่ดี มีสารสนเทศที่เปนปจจุบัน สามารถนํามาใชเปนฐานขอมูลในการตัดสินใจได มีการรายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินงาน ใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบ และติดตามผลไดอยางสม่ําเสมอ
ทําใหเกิดความพรอมที่จะพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ตามที่ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะทั่วไปที่กลาวมาแลวขางตน เพื่อใหงานวิจัยเปนประโยชนในการศึกษาคนควาตอ
ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร นักวิชาการ และผูที่สนใจ จึงมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรมีการเปรียบเทียบการบริหารแบบ การมีสวนรวมของผูชวยผูบริหารในโรงเรียนฆราวาส หรือโรงเรียน
ของคณะนักบวชอื่น ๆ กับโรงเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม
2. ควรมีการเปรียบเทียบ เรื่องภาวะผูนําในโรงเรียนเอกชนทั่วไป กับโรงเรียนเอกชนคาทอลิก
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การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเ รียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
Parents' Participations of Kindergarten Students Development under the Local
Center Schools in Phan District, Chiangrai Province
อรอนงค จันทรกาวี 1* และสุชาติ ลี้ตระกูล 2
Onanong Jankawee1* and Suchart Leetagool2
6

7

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมและศึกษาแนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
พัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประชากร คือ
ผูปกครองของเด็กนักเรียนที่กําลังศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย จํานวน 334 คน
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับ
ปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งแบงเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบ
สํารวจรายการ ตอนที่ 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคาและตอนที่ 3 เปนแบบคําถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยใช
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา การมีสว นรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเ รียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสัง กัด องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การมีสวนรวม
ในการพัฒนาดานสังคม มีคาเฉลี่ยมากสูงสุด รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการพัฒนาดานอารมณ จิตใจ และการมี
สวนรวมในการพัฒ นาดานรางกายตามลําดับ สวนการมีสวนรวมในการพัฒ นาดานสติปญญา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สว น
แนวทางการพัฒนาที่มีความถี่สูงสุด พบวา โรงเรียนควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ และมีการเผยแพร เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอและตอ เนื่อง เพื่อเปน การพัฒ นา การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพิ่มระดับ
การศึกษาของผูที่กําลัง
ศึกษาระดับปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพในการเรียนรูใหสูงขึ้น และเปนการสงเสริมความรวมมือการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพและสูงขึ้นตอไป
คําสําคัญ: การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน 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
เด็กแรกเกิดถึง 5 ป เปนชวงวัยที่สําคัญที่สุดของการเจริญเติบโตทั้งรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
โดยเฉพาะดานสมองซึ่งเติบโตถึงรอยละ 80 ของผูใหญ เปนวัยที่สําคัญและเหมาะสมที่สุดในการปูพื้นฐาน เพื่อ ยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเปนการ สงเสริมพัฒนาการเด็กในชวงวัยนี้อยางถูกตองและเหมาะสม ยอมนําไปสูคุณภาพ
ของผูใหญที่จะเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาของประเทศชาติในอนาคต การอบรมเลี้ยงดูแกเด็กปฐมวัยมีความสําคัญ
อยางมาก เนื่องจากเด็กวัยนี้ตองการเรียนรูในสิ่งแวดลอมรอบๆตัว ผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากบิดา มารดา คนรอบ
ขาง และสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลใหใหเกิดพัฒนาการที่เปนรากฐานของบุคลิกภาพ อุปนิสัยและการเจริญเติบโตทั้งทาง
รางกายและจิตใจ สมอง สติปญญา ความสามารถ เฉลียวฉลาด คิดเปน ทําเปน และมีความสุข เด็กปฐมวัยจะมีชีวิตรอด
และเติบโตไดก็ดวยการพึ่งพาพอแม และผูใหญที่ชวยเลี้ยงดู ปกปองจากอันตราย หากผูใหญใหความรักเอาใจใสใกลชิด
อบรมเลี้ยงดูโดยเขาใจเด็กพรอมจะตอบสนองความตองการพื้นฐานที่เปลี่ยนไปตามวัยอยางเหมาะสมใหสมดุลกันทั้งดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา แลวเด็กจะเติบโตแข็งแรง แจมใส มีความมั่นคงทางใจ รูภาษา ใฝรู และใฝ
ดี พรอมที่จะพัฒนาตนเองในขั้นตอไปใหเปนคนเกง คนดีอยูในสังคมไดอยางเปนสุข โรงเรียนตองสื่อความเขาใจใหกับพอ
แม ผูปกครอง ชุมชน และสังคมไทยไดทราบวาการเรียนรูสามารถเกิดขึ้นไดทุกทีและตลอดเวลาการเรียนรูจากบานและ
โรงเรียนจะสรางพลังการเรียนรูทั้งทางดานสติปญญาและอารมณควบคูกันไป โดยเฉพาะการมีสวนรวมของพอ แม
ผูปกครอง ชุมชนในการจัดและพัฒนาการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2544,คํานํา) การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยเปนการศึกษาที่เนนการสงเสริมพัฒนาการ รวมทั้งการสรางเสริมการเรียนรูซึ่งหมายความวา การจัดการ
ศึกษาตองเปนความตอเนื่องจากบานสูโรงเรียนและโรงเรียนอยูบาน การรวมมือระหวางบานและโรงเรียนจึงมีความหมาย
วาครอบครัวเสมือนงานการศึกษา เพราะครอบครัวเปนแหลงสถานศึกษาแรกของคนพอแมคือครูคนแรกของลูก
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ดังนั้นจะเห็นวาผูปกครอง มีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาในระดับนี้ และหากผูปกครองมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษามาก ก็ยอมทําใหผูเรียนไดพัฒนาไปตามศักยภาพไดอยางเต็มที่ ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวม
ของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยในดานตางๆ เพื่อนําผลจากการศึกษา ไปพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นของตนเอง รวมทั้งเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนาที่
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยใหไดมาตรฐานมาก
ยิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาแนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนการวิจัยเชิงบรรยาย มีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ กําหนดกลุม
ประชากร การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ไดแก ผูปกครองของเด็กนักเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 334 คน
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อ
นํามาจัดทําเครื่องมือในการสอบถาม เรื่องการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดาน
สติปญญา โดยใชแนวคิดของอคิน รพีพัฒน (อางถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545, หนา 7-9)ในการมีสวนรวมในการรวม
คิด รวมตัดสินใจ รวมลงมือการปฏิบัติ รวมประเมินผล และรวมรับประโยชน
ผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา หลักการ ทฤษฎี แบบสอบถามในวิทยานิพนธและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย
2. สรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดยการพัฒนาและการสรางแบบสอบถามจากแนวคิดของ
อคิน รพีพัฒน (อางถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545, หนา 7-9) ในการมีสวนรวมในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมลงมือการ
ปฏิบัติ รวมประเมินผล และรวมรับประโยชน
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3.

นําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะ
4. นําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก
4.1 นายวีรัตน สานุมิตร
4.2 นายจํานงค ตุยชัยตา
4.3 นายสมศาสตร เรือนแกว
ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพิจารณาใหขอเสนอแนะ
5. นําเครื่องมือที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOCโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – coefficient )
ของครอนบาค (Cronbach) เทากับ 0.87
6. นําเครื่องมือมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนา
ผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check
List)
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ชนิดกําหนด
คําตอบเปนขอความ 5 ระดับ ในดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา จํานวน 35 ขอ เกณฑ
ระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Lilert)
นําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลโดยใชเกณฑระดับคาคะแนนเฉลี่ย
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 100)
ตอนที่ 3 เปนคําถามแบบปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติม
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยเสนอขอหนังสือจากผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ถึง
ผูอํานวยการ/หัวหนาสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อ
ขอความรวมมือในการแจกแบบสอบถามกับกลุมประชากร
2. ผูวิจัยนําหนังสือจากผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา นําแบบสอบถาม
ถึง ผูปกครองถึง ผูอํานวยการ/หัวหนาสถานศึกษา และขอความอนุเคราะหจากครูประจําชั้น ใหแ จกแบบสอบถามถึง
ผูปกครอง โดยกําหนดวัน สงแบบสอบถามคืน
3. การเก็บแบบสอบถามคืนผูวิจัยไปขอรับแบบสอบถามคืนที่ครูประจําชั้นแตละสถานศึกษาดวยตนเอง
4. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนจากกลุมตัวอยางมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองในการ
ตอบแบบสอบถาม สงไป 334 ฉบับ ไดรับกลับคืนมา 334 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
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5. นําขอมูลที่ไดมาลงรหัส จัดลําดับขอมูล และนําไปประมวลผลตอไป
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และทดสอบสมมุติฐานการ
วิจัยโดยใชสถิติในการวิเคราะหดังนี้
1.วิเคราะหสถิติเชิงบรรยาย
ขอมูลสวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของประชากร สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คารอยละ
(Percent)
ขอมูลสวนที่ 2 การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation )
ขอมูลสวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะอื่นๆการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนา
ผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนคําถามปลายเปด ใช
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากแบบสอบถามที่ไดรับ
1. สถิติที่ใชหาคุณภาพของเครื่องมือหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha – coefficient ) ของครอนบาค (Cronbach)

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบวา
การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การมีสวนรวมในการพัฒนาดาน
สังคม มีคาเฉลี่ยมากสูงสุด รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการพัฒนาดานอารมณ จิตใจ และการมีสวนรวมในการ
พัฒนาดานรางกายตามลําดับ สวนการมีสวนรวมในการพัฒนาดานสติปญญา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.1 การมีสวนรวมในการพัฒนาดานรางกาย
การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาดานรางกาย ของผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา สวนใหญ มีการมีสวน
รวมในการพัฒนาดานรางกาย อยูในระดับ มาก ขอที่อยูในระดับ นอย ไดแก ผูปกครองมีสวนรวมในการประกอบอาหาร
ในโรงเรียน และผูปกครองมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวันของโรงเรียน
1.2 การมีสวนรวมในการพัฒนาดานอารมณ จิตใจ
การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาดานอารมณ จิตใจ ของผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา สวนใหญมีสวน
รวมในการพัฒนาดานอารมณ จิตใจ อยูในระดับ มาก ขอที่อยูในระดับ ปานกลาง ไดแก ผูปกครองมีสวนรวมในการ
ผลิต
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จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม และผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผนและจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
ของโรงเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู
1.3 การมีสวนรวมในการพัฒนาดานสังคม
การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาดานสังคม ของผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา สวนใหญ มีการมีสวน
รวมในการพัฒนาดานสังคมอยูในระดับ มาก ขอที่อยูในระดับ ปานกลาง ไดแก ผูปกครองมีสวนรวมในการเปนเครือขาย
การเรียนรู โดยการจัดบรรยากาศภายในบานใหเอื้อตอการเรียนรู
และผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินกิจกรรม
โครงการของโรงเรียน
1.4 การมีสวนรวมในการพัฒนาดานสติปญญา
การมีสวนรว มของผูปกครองในการพัฒ นาดานสติปญญา ของผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสัง กัด องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวา สวนใหญ
มีการมีสวนรวมในการพัฒนาดานสังคมอยูในระดับ ปานกลาง ขอที่อยูในระดับ มาก ไดแก ผูปกครองมีสวนรวมในการ
สงเสริมพาเด็กไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ผูปกครองมีสวนรวมในการสงเสริมใหเด็กสรางสรรคผลงานดวยตนเองเชนการ
วาดภาพ ระบายสี การปน การปะ ติด ฯลฯ และผูปกครองมีสวนรวมในการสงเสริมใหเด็กใชประสาทสัมผัสทั้ง 5
2. แนวทางการพัฒนามีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอําเภอพาน จังหวัดเชียงรายแนวทางการพัฒนา
1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ และมีการเผยแพร เกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง
2. โรงเรียนควรจัดใหมีการประชุมชี้แจง ขาวสาร และขอความรวมมือจากผูปกครอง อยางนอยปการศึกษาละ
2 ครั้ง
3. โรงเรียนควรจัดใหมีการปฐมนิเทศ กอนเปดภาคเรียน
4. โรงเรียนควรจัดใหมีการกําหนด หรือตารางการปฏิบัติงานตางๆของ โรงเรียนไวลวงหนา เชนตารางการ
ประชุมประจําเดือน ตารางการจัดทําโครงการ/กิจกรรม และตารางการออกเยี่ยมบานนักเรียน
5. โรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูปกครอง มีสวนรวมในการสนับสนุนเปนคณะกรรมการ ในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม และรวมถึงการประเมินโครงการ/กิจกรรมงานวิชาการตางๆ
6. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเปดบานวิชาการ เปนประจําตอเนื่องทุกป
7. โรงเรียนควรสรางกลุมเครือขาย ภาคี จากหนวยงานตางๆ เชน บาน วัด โรงเรียน สถานีอนามัย
โรงพยาบาล สถานีตํารวจ ฯลฯ
8. โรงเรียนควรจัดทําโครงการ/กิจกรรม ที่เนนการมีสวนรวมของผูปกครอง
9. โรงเรียนควรจัดใหมีการระดมทรัพยากร ที่มีอยูในทองถิ่น หรือชุมชน
10. โรงเรียนควรจัดใหมีผูเชี่ยวชาญ หรือผูที่มีความรู ความสามารถ ในดานตางๆ มาเปนวิทยากรพิเศษ ในการ
ถายทอดความรูใหกับผูเรียน
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11. โรงเรียนควรกระจายอํานาจ โดยเพิ่มระดับการมีสวนรวมของผูปกครอง จากระดับใหขอมูล ขาวสาร รับฟง
ความคิดเห็น เขามามีบทบาท สรางความรวมมือ จนถึงระดับเสริมอํานาจ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาคนควาผูศึกษามีประเด็นที่นาสนใจดังนี้
1. การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม อยูในระดับ มาก และ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การมีสวนรวมในการ
พัฒนาดานสติปญญา อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ที่ปรากฏผลเชนนี้ อาจเปนเพราะผูปกครองสวนใหญ อยู
ในชวงวัยทํางาน ไมมีเวลาในการเขารวมกิจกรรม ไมมีความรู ไมมีความมั่นใจและขาดทักษะในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ซึ่ง
ผูปกครองสวนใหญมีวุฒิการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา สอดคลองกับ กรองกาญจน เชิญชัยวชิรากุล (2550) ศึกษา
การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในกลุมสมาคมสหศึกษาสัมพันธ คือ ดานการ
ติดตอสัมพันธ ดานการเลี้ยงดู ดานการเรียนของเด็กที่บาน ดานความรวมมือกับชุมชน ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
และ พบวา ผูปกครองไมมีเวลาพอในการอบรมเลี้ยงดู ไมมีเวลาในการเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนและไดรับขาวสารทาง
โรงเรียนนอย ควรเพิ่มวิธีในการสื่อสารที่หลากหลายและสงขาวสารใหผูปกครองรับทราบสม่ําเสมอจัดใหมีการพบปะ
พู ด คุ ย ระหว า งผู ปกครองกับ ครู ป ระจํ า ชั้ น ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะผู ปกครองขาดความรู ความเข า ใจในการพัฒ นาเด็ ก
โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดถึง 5 ป ซึ่งเปนชวงวัยที่สําคัญที่สุดของการเจริญเติบโตทั้งรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา การอบรมเลี้ยงดูแกเ ด็กปฐมวัยมีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากเด็กวัยนี้ตองการเรียนรูในสิ่งแวดลอม
รอบๆตัว ผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากบิดา มารดา คนรอบขาง และสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลใหใหเกิดพัฒนาการที่เปน
รากฐานของบุคลิกภาพ อุปนิสัยและการเจริญเติบโตทั้งทางรางกายและจิตใจ สมอง สติปญญา ความสามารถ เฉลียว
ฉลาด คิดเปน ทําเปน และมีความสุข เด็กปฐมวัยจะมีชีวิตรอดและเติบโตไดก็ดวยการพึ่งพาพอแม และผูใหญที่ชวยเลี้ยงดู
ปกปองจากอันตราย หากผูใหญใหความรักเอาใจใสใกลชิด อบรมเลี้ยงดูโดยเขาใจเด็กพรอมจะตอบสนองความตองการ
พื้นฐานที่เปลี่ยนไปตามวัยอยางเหมาะสมใหสมดุลกันทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา แลวเด็กจะ
เติบโตแข็งแรง แจมใส มีความมั่นคงทางใจ รูภาษา ใฝรู และใฝดี พรอมที่จะพัฒนาตนเองในขั้นตอไปใหเปนคนเกง คนดีอยู
ในสังคมไดอยางเปนสุข ดังนั้น ผูปกครอง ซึ่งเปนผูใกลชิดกับเด็กมากที่สุด จะตองสรางใหเด็กเปนบุคคลที่มีความสามารถ
ในการดําเนินชีวิตไดอยางเปนสุข เด็กจะเจริญเติบโตไดมากนอยเพียงใด อยูที่บทบาทของพอแมผูปกครอง เปนสําคัญ
ถึ ง แม เ ด็ ก จะเข า โรงเรี ย นแล ว ก็ ต าม แต บ า นก็ ยั ง คงเป น สิ่ ง แวดล อ มสํ า คั ญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลยิ่ ง ต อ เด็ ก จากการประชุ ม ขอ
ผูเชี่ยวชาญที่มหาวิทยาลัยอิลินอยส ซึ่งองคการยูเนสโกจัดขึ้น พบวา ศูนยกลางที่พัฒนาการเด็กทั้งทางรางกาย สมองและ
สติปญญานั้น ไดแก ครอบครัว ถาหากครอบครัวใหความอบอุน และสามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กไดอยางถูกตอง อนาคตของ
เด็กก็แจมใส และมีผลตอทัศนคติของเด็กดวย
เมื่อพิจารณารายขอของแตละดาน พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดของแตละดาน ไดแก 1.ผูปกครองมีสวนรวมใน
การประกอบอาหารในโรงเรียน 2.ผูปกครองมีสวนรวมในการผลิต จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม 3.ผูปกครองมี
สวนรวมในการเปนเครือขายการเรียนรู โดยการจัดบรรยากาศภายในบานใหเอื้อตอการเรียนรู 4.ผูปกครองมีสวนรวมใน
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การสนับสนุนเปนคณะกรรมการ บริหารจัดการในการแขงขันทักษะวิชาการ อาจเปนเพราะผูปกครองสวนใหญ มีความรู
นอย ไมมีความมั่นใจในการตัดสินใจ และมีอาชีพรับจาง/ลูกจาง จึงไมมีเวลาเขารวมกิจกรรมกับทางโรงเรียน สอดคลอง
กับงานวิจัยของ วารี กติกา (2540) ที่ไดศึกษา เกี่ยวกับการรับรูและแนวทางการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการ
จัดอนุบาลศึกษาโรงเรียนเอกชน อําเภอเมืองเชียงใหม พบวา ผูปกครองนักเรียนสวนใหญสามารถมีสวนรวมในการจัด
อนุบาลศึกษาทั้ง 6 ดาน และสามารถมีสวนรวมระดับ มาก คือ ทุกครั้งในดานการเลี้ยงดู การเรียนรูของเด็กที่บาน สวนใน
ดานการติดตอสื่อสาร การอาสาสมัคร การมีสวนรวมในการการตัดสินใจ และการสรางความรวมมือกับชุมชน สามารถมี
สวนรวมในระดับปานกลาง คือการเขารวมไดเปนบางครั้ง และสอดคลองกับงานวิจัยของ จันรอล เงินคํา (2543) ทําการ
วิ จั ย เรื่ อ ง การมี ส ว นร ว มของผู ป กครองในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ก อ นประถมศึ ก ษาของโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ การประถมศึกษาอําเภอเชียงของ จัง หวัดเชียงราย พบวา สภาพการมีสวนรวมผูปกครองในการจัด
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ดานการจัดกิจกรรมและประสบการณ ผูปกครองสว นใหญ มีสว นรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรูภายนอกหองเรียน การอบรมและพัฒนา
นักเรียนรวมกับทางโรงเรียน ในขณะที่ผูปกครองสวนนอยที่สามารถมีสวนรวมในฐานะเปนวิทยากรพิเศษ สวนดานการ
จัดสภาพแวดลอม ผูปกครองสวนใหญมีสวนรวมโดยการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนตลอดจนการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน โดยใชวิธีการบริจาคเงิน สําหรับดานการประสานสัมพันธ ผูปกครองสวนใหญใช
วิธีการติดตอสื่อสาร โดยการพบปะพูดคุยดวยตนเอง ใหความรวมมือสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน สนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน และรับบริการจากทางโรงเรียน นอกจากนี้ในดานการบริการ ผูปกครองเกือบทั้งหมดมีสวนรวมใน
การดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกนักเรียน การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของนักเรียน และการจัดบริการอาหารสําหรับ
เด็ก ในสวนของปญหาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พบวา สวนใหญมีสาเหตุมาจากผูปกครองไมมีเวลาเพราะตองไป
ประกอบอาชีพ ไมมีความรูความสามารถ และฐานะยากจน สําหรับขอเสนอแนะนั้น ทางโรงเรียนควรใหครูประจําชั้น ได
พบปะผูปกครองเพื่อสอบถามปญหาเกี่ยวกับเด็กและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกันเปนประจํา
จัดอบรมชี้แจงและใหความรูแกผูปกครองเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารโดยวิธีการตางๆใหผูปกครองทราบอยางชัดเจนและเปนระยะ และจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูปกครองมี
สวนรวมมากขึ้น เชนเดียวกันกับงานวิจัยของ นงรัตน ศรีพรหม (2544: 21-24) ทําการวิจัยเรื่อง โรงเรียนกับการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองและชุมชนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร พบวา โรงเรียน ควรเปด
โอกาสใหผูปกครอง ชุมชน เขามามี สวนรวมในการจัดการศึกษา และมีกิจกรรม หลากหลายที่โรงเรียนสามารถจัดให
ผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ ศึกษาได เชน จัดทําธรรมนูญ แผนพัฒนา โรงเรียน จัดหา
ทุนการศึกษา การพัฒนาอาคาร สถานที่สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และการจัดกิจกรรมดานสุขภาพ
อนามัย เชน การจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม และ การกีฬา ขอเสนอแนะคณะกรรมการและครู ควรประชาสัมพันธใน
สวนตาง ๆ ใหผูปกครอง ไดรับทราบและเกิดการมีสวนรวมระหวางครู ผูปกครอง ภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนา ดาน
บริหารงานวิชาการ
2. แนวทางการพัฒนา การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีแนวทางการพัฒนาที่มีความถี่สูงสุด ดังนี้ โรงเรียนควรจัดกิจกรรม
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ประชาสัมพันธ และมีการเผยแพร เกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยการประชาสัมพันธ
ผานสื่อตางๆ ซึ่งสามารถจัดทําไดหลายรูปแบบ เชน การจัดทําเอกสาร แผนพับ วิทยุชุมชน หรือการใหขอมูลผานเว็บไซต
ของโรงเรียนเปนตน ดังที่ คชา ชั้นไพบูลย (2545 : 12) กลาวถึงแนวทางที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม คือ การติดตอสื่อสาร นับวาเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานจะประสบความสําเร็จ
หรือไมประสบความสําเร็จ ขึ้นอยูกับการติดตอสื่อสาร มีหลายวิธี เชนการติดตอสื่อสารอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการ การติดตออยางเปนทางการนั้นตองมีขั้นตอนการพัฒนา ตองอาศัยบุคคลหลายๆฝาย รวมมือกันและที่สําคัญ
ที่สุด คือ การมีสวนรวมระหวางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการศึกษา พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดของแตละดาน ไดแก 1.ผูปกครองมีสวนรวมในการประกอบอาหาร
ในโรงเรียน 2.ผูปกครองมีสวนรวมในการผลิต จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม 3.ผูปกครองมีสวนรวมในการเปน
เครือขายการเรียนรู โดยการจัดบรรยากาศภายในบานใหเอื้อตอการเรียนรู 4.ผูปกครองมีสวนรวมในการสนับสนุนเปน
คณะกรรมการ บริหารจัดการในการแขงขันทักษะวิชาการ ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้
โรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามาสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆของโรงเรียน ใหมากขึ้น เพื่อ
สงเสริมพัฒนาการของเด็ก ความรวมมือของผูปกครองเปนการสนับสนุนใหลูกเห็นวาพอแมและครูมีความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน การเรียนรูที่โรงเรียนและที่บานสอดคลอง สนับสนุนซึ่งกันและกัน อีกทั้งผูปกครองยังสามารถจัดสิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรูของเด็กได นอกจากนี้การที่ผูปกครองไปรวมกิจกรรมตางๆที่โรงเรียนจัดขึ้น เชนการเปนวิทยากร
อาสาสมัคร การใหขอมูลของลูก การรวมประเมินความกาวหนาพัฒนาการของลูก การสื่อสารจากบานสูโรงเรียนทําให
เกิดการสื่อสารสองทาง ซึ่งการติดตอสื่อสารนี้ไมควรเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณที่เปนปญหาเทานั้น แตควรไดสื่อสารใหครู
ไดรับทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่บาน พัฒนาการของเด็ก ความสนใจของเด็ก ความรูสึกของเด็กเกี่ยวกับครู โรงเรียน กิจกรรม
และการเรียนรูควบคูไปดวย รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ เชน แหลงเรียนรู สื่อที่นาสนใจ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาสภาพปญหาการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
2. ศึกษาปจ จัยที่สง เสริ ม และปจจัย ที่เ ปนอุปสรรคตอการมีสว นรวมของผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวั ย
โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก รองศาสตราจารย
ดร. สุชาติ ลี้ตระกูล ที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุกทานที่ไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไข ขอบกพรอง
ดวยความเอาใจใสยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จ สมบูรณได ผูศึกษาขอกราบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้
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 และตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่ได
ใหความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลและขอขอบพระคุณผูปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนใน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ทุกทาน ที่ใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง ในการตอบ
แบบสอบถาม
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบและอุทิศแดผูมีพระคุณทุกๆทาน
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การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวม และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการมีสวนรวม
ของภาคเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ประชากร
ไดแก บุคลากรศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 10 คน และบุคลากรจากภาคีเครือขายของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จํานวน 144 คน รวมทั้งสิ้น 154 คน เครื่องมือไดแก
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย คารอยละ คาความถี่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
1. การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษาของศูนย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับมาก
2. ปญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษาของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมลาว จังหวัดชียงราย พบวา ดานที่มีปญหาและขอเสนอแนะมากที่สุด คือ ดาน
การวางแผน การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการสนับสนุนทรัพยากรและการจัดทําหลักสูตรกับโรงเรียนยังไมเพียงพอ
ตอความตองการและความจําเปน รวมถึงการมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาใหตรงกับความตองการยัง
ไมมากเทาที่ควร ขอเสนอแนะ ภาคีเครือขายควรมีสวนรวมในการสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ และการมีสวนรวมใน
การจัดทําหลักสูตรใหมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: การมีสวนรวม
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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
ในโลกยุคโลกาวิวัฒนที่ประเทศตางๆ ทั่วโลกสามารถติดตอกันไดอยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ อการพึ่ง ตนเองและความมั่นคงประเทศไทยจํา เปนตองเริ่ม เสริม สรา ง
สมรรถนะประชากรของประเทศใหมีคุณภาพ ใหสามารถดํารงชีพในสังคมและเปนกําลังสําคัญในการนําพาประเทศให
สามารถอยูในสังคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี พัฒนาการของประเทศที่พัฒนาแลวไดชี้ใหเห็นวาระดับการศึกษาของประชากร
มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากรวัยแรงงาน ดังนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 8 ( พิพัฒน วิเชียรสุวรรณ, ม.ป.ป., หนา 72 – 73) จึงไดปรับแนวคิดการพัฒนาจากเดิมที่เนนการพัฒนา
เศรษฐกิจเปนจุดเนนหลักของการพัฒนาเพียงอยางเดียว มาเปนการเนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เพราะคนเปน
ปจจัยชี้ขาดความสําเร็จของการพัฒนาในทุกเรื่อง โดยการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเพียงเครื่องมือยางหนึ่งที่จะชวยใหคนมี
ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเทานั้น ไมใชเปนเปาหมายสุดทายของการพัฒนาอีกตอไป
ในการเสริ ม สร า งศั ก ยภาพของคนทั้ ง ในด า นร า งกาย จิ ต ใจ และสติ ป ญ ญาให มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง มี ค วามรู
ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม และการปกครอง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ( บริษัท สํานักพิมพพัฒนาหลักสูตร จํากัด,
ม.ป.ป., หนา 11) ไดดําเนินการตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ในดานแนวคิดที่ยึดคนเปน
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ศูนยกลางของการพัฒ นา ในทุกมิติอยางเปนสัดสวนและใหความสําคัญกับการพัฒ นาที่ส มดุล ทั้ง ดานตัวตน สัง คม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในความรับผิดชอบ ของสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเปนการศึกษาอีกลักษณะหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิตที่มีบทบาทสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศและหากพิจารณาในแงของจํานวนประชากรกลุมเปาหมายก็สามารถกลาวไดวา เปนการศึกษาที่มี
บทบาทสําคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของประชากรและการพัฒนาของประเทศ โดยเหตุที่ประชากรกลุมเปาหมายของ
การศึกษานอกโรงเรียน คือ ประชากรกลุมใหญของประเทศ ซึ่งอยูนอกระบบโรงเรียน ประชากรกลุมนี้สวนใหญเปน
ประชากรวัยแรงงาน (อายุระหวาง 15 – 59 ป) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในความรับรูและความ
เขาใจที่ยอมรับ รวมกันขอผูปฏิบัติงาน คือการศึกษาที่จัดในรูปแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมี
วัตถุประสงคเพื่อเติมเต็มหรือชดเชยโอกาสทางการศึกษาในระบบ รวมทั้งการเชื่อมประสานและสานตอโอกาสการเรียนรู
ตลอดชีวิตใหกับประชาชน โดยจัดกิจกรรมการศึกษา 4 ประเภท คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย ซึ่งมีนโยบายแนวทางและ
จุดเนนในการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การพัฒนาการศึกษาของชาติ ปญหาและความตองการและความสนใจในการเรียนรูของกลุมเปาหมายทั้งระดับชุมชน
กลุมบุคคลและปจจัยบุคคล ในสวนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว ไดจัดตั้งศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจําตําบล (กศน.ตําบล) หรือ ศูนยการเรียนรูชุมชนตําบล (ศรช.) และ
ครูศูนยการเรียนรูชุมชน (ครู ศรช.) อยูทุกตําบลในเขตพื้นที่อําเภอแมลาว รวมทั้งสิ้น 5 ตําบล และไดจัดการศึกษาใหกับ
นักศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลทุกตําบลอยางทั่วถึง โดยที่เขาถึงความตองการ
ของประชาชนในพื้ นที่ อ ยา งแทจ ริ ง ภายใต ก รอบหลั ก สู ตรการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน พุท ธศัก ราช 2551ให มี ค วามยึด หยุ น
คลองตัวตอบสนองความตองการการเรียนรูตามวิถีชีวิตของผูเรียน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนโดยเนน
การจัดสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพชีวิต และความตองการของกลุมเปาหมายประชากรวัยแรงงาน การจัดการ
ศึกษาตามหลักสูตรนี้ ไดมีการปรับใหเขากับความเหมาะสมของสภาพและความตองการชุมชน กลุมเปาหมายของแตละ
ทองถิ่น โดยเนนการแสวงหาความรวมมือจากภาคีเครือขายและการมีสวนรวมของผูสอน ผูเรียนและชุมนนั้น ๆ ตลอดจน
สงเสริมให มีการใชเทคนิควิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีความเหมาะสมสําหรับผูเรียน โดยมีครูอาสาสมัคร
การศึกษานอกโรงเรียนอยูประจําศูนย เพื่อปฏิบัติหนาที่ใหการศึกษาแกชุมชน ตลอดจนประสานงานหนวยงาน องคกร
ชุมชน สงเสริมกระตุนใหเกิดการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ ในสวนของการสงเสริมอาชีพเพื่อใหคนในชุมชนมีรายไดมากขึ้น
หรือลดรายจายอันเปนปจจัยสําคัญสวนหนึ่งในการนําไปสูการพัฒนาอื่น ๆ ในการจัดการศึกษาแกคนในชุมชนจึงตอง
เข า ใจสภาพสั ง คม การเมื อ ง เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล อม ของหมู บา น ลั ก ษณะผู นํ า ท อ งถิ่ น ชาวบ าน ค า นิ ย ม ความเชื่ อ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ตลอดจนสภาพปญหาตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยใหแกคนในชุมชนการทําใหประชาชนในชุมชนเกิด การเรียนรูความตระหนักที่จะรวมกันแกไข
ปญหาของชุมชน ดวยความรวมมือ รวมใจเกิดความเอื้ออาทรตอกันและความมั่นใจในการพึ่งตนเองอันจะสงผลใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตอมาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว ไดทํางานรวมกับชุมชนและภาคี
เครือขาย ซึ่งในสวนของการสรางภาคีเครือขาย มุงการเสริมสรางพลังภาคีเครือขายการศึกษา หวังใชเปนกลไกการ
ประสานพลังขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา สูประชาชนไดถึงเปาหมายทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบและศักยภาพของภาคีเครือขาย
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การศึกษา ใหมีความรู และสมรรถนะในการสงเสริม สนับสนุนความรวมมือในการจัดการดานการศึกษาใหประชาชน
สามารถพึ่งตนเองไดจะสามารถเสริมสรางพลังภาคีเครือขายทางการศึกษา และเกิดการผสานพลัง ขับเคลื่อนนโยบายดาน
การศึกษาสูประชาชน โดยไดเนนการใหแนวคิด และแนวทางการพัฒนาของภาคีเครือขายการศึกษาในการสรางการศึกษา
และการควบคุมการศึกษา รวมทั้ง การเขาถึงหลักประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งจะเกิดแรงผลักดันใหเกิดนโยบายการ
ประสานงาน ประสานความรวมมือ ของภาคีเครือขายการศึกษาจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใหมีการ
ทํางานรวมกันมากขึ้น มีความเขมแข็ง บนพื้นฐาน การยอมรับ การเขาใจในประโยชนจากจุดแข็งที่แตกตางกัน ซึ่งเครือขาย
การเรียนรูจึงมีความสัมพันธในการประสานแหลงความรูตาง ๆ เขาดวยกัน เพื่อรับและสงหรือถายทอดความรูประเภท
ตา งๆ ไปยั ง ประชาชนได อย า งต อ เนื่ องตลอดเวลา โดยที่ภ าคี เ ครื อ ขา ยมี เ ปา หมายร ว มกั น ที่จ ะพั ฒ นาการศึก ษาของ
ประชาชนใหดีขึ้น ซึ่งหลักการดังกลาวสอดคลองกับแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ซึ่งจะทําใหประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการจัดการศึกษา และพึ่งตนเองดานการศึกษาตอไป
ดังนั้นผูศึกษาจึงไดศึกษา การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะนําไปสูการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อใหสอดคลอง
กับปญหาและความตองการของผูเรียน ผูสอนและผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย นอกจากนี้ยังเปนการรวบรวมขอมูลที่เปน
ประโยชน ซึ่งเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอแมลาวอันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการทํางานรวมกันของภาคีเครือขายตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของภาคเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนา
การศึกษาของศูนย การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมลาว
จังหวัดเชียงราย คือ
1) ดานการวางแผน
2) ดานการประสานงาน
3) ดานความรวมมือ
4) ดานการทํางานรวมกัน
5) ดานการประเมินผล

การมีสวนรวม
- แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทย
- แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
- แนวคิดการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม
- แนวคิดการจัดการศึกษาของภาคีเครือขาย
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วิธีวิทยาการวิจัย
ในกาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้ประชากร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากรที่ใชศึกษา ครั้งนี้ 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 รวมทั้งสิ้น 154 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนและการดําเนินการดังตอไปนี้
1. ศึกษาเอกสารแนวคิด หลักการและการศึกษาที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของภาคเครือขายในการพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ เพื่อเปนฐานในการสรางเครื่องมือ
2. สรางเครื่องมือในการรวบรวม
3. นําแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอขอเสนอแนะ
4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความถูกตองของ
เนื้อหา (Content) โดยใชเทคนิค IOC นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขและผานการพิจารณากลั่นกรองจาก
อาจารยที่ปรึกษาแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตามเกณฑดังนี้
ใหคะแนน 1 เมื่อแนใจขอคําถามนั้น มีเนื้อหาตรงตามการมีสวนรวม
ใหคะแนน 0 เมื่อไมแนใจขอคําถามนั้น มีเนื้อหาตรงตามการมีสวนรวม
ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจขอคําถามนั้น มีเนื้อหาไมตรงตามการมีสวนรวม
การวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถามกับหลักการโดยใชสูตรดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540, หนา
117)
∑R
สูตร IOC =
Ν

เมื่อIOC แทนคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับความตองการ
∑R

แทน

ผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญ

Ν

แทน

จํานวนผูเชี่ยวชาญ
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โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ซึ่งขอคําถามที่ใชไดนั้นตองมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับหรือมากกวา 0.50 ผล
การวิเคราะห พบวา ขอคําถามมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of consistency) อยูระหวาง 0.67ถึง 1 ซึ่งถือวาทุก
ขอผานเกณฑการคัดเลือก
7. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับบุคคลที่มีลักษณะใกลเคียงกับประชากร จํานวน 30 คน ใน
หนวยงานราชการ ของอําเภอแมลาวเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
8. นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวไปหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาดวยสูตร
ของ ครอนบาค(Cronbach. 1990 : 202 – 204) ที่เรียกวาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) พบวา แบบสอบถามมีคา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.9090
9. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอนไดแก
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามการมีสวนรวมของภาคีเ ครื อขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย 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 หมายถึง มีสวนรวมมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีสวนรวมมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีสวนรวมปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึงมีสวนรวมนอย
ระดับ 1 หมายถึง มีสวนรวมนอยที่สุด
เกณฑการวิเคราะหผลการประเมินดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00
หมายถึง มีสวนรวมมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49
หมายถึง มีสวนรวมมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49
หมายถึง มีสวนรวมปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49
หมายถึง มีสวนรวมนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49
หมายถึง มีสวนรวมนอยที่สุด
ตอนที่ 3 สอบถามปญหาและขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงรายเปนแบบปลายเปด
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูศึกษาขอหนังสือจาก มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายถึงผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อํ า เภอแม ล าว ท อ งถิ่ น อํ า เภอแม ล าว พั ฒ นาการอํ า เภอแม ล าว สาธารณสุ ข อํ า เภอแม ล าว
นายกเทศมนตรีตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล และกํานันตําบล เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
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2. ผูศึกษานําแบบสอบถามไปมอบใหผูใหขอมูลโดยตรง พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือ การ
ตอบแบบสอบถามไดรับแบบสอบถามคืน 154 ฉบับครบทุกฉบับ
3. นําแบบสอบถามที่ไดคืน มาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบกอนนําไปวิเคราะหขอมูล
4. ผูศึกษานําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะหดังนี้
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยใชความถี่รอยละและนําเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย
2. การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว
จังหวัดเชียงราย วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย (µ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)โดย
μ =

∑X
N

เมื่อ μ แทนคาเฉลี่ยประชากร
ΣX แทนผลบวกของขอมูลทั้งหมดในประชากร
Nแทนจํานวนขอมูลทั้งหมดของประชากร

σ = ∑X
N

2

∑X
− 
 N






2

เมื่อ σ แทนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร
∑X แทนผลบวกของขอมูลทั้งหมดในประชากร
Nแทนจํานวนประชากรทั้งหมด
มีเกณฑการแปลความหมายดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง
มีสวนรวมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย3.51 - 4.50 หมายถึง
มีสวนรวมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง
มีสวนรวมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง
มีสวนรวมนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง
มีสวนรวมนอยที่สุด
3. ปญหาและขอเสนอแนะวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และบรรยายเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษาของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
ผูวิจัยไดนําเสนอเปน 2 ตอนดังนี้
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการ
พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษาของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยไดนําเสนอเปน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย พบวา การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ทั้ง 5 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก (µ = 3.87) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดานการทํางานรวมกัน อยูในระดับมาก (µ = 4.45) รองลงมา
ไดแก ดานการประสานงาน อยูในระดับมาก (µ = 4.08) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแกดานการวางแผน อยูในระดับ
ปานกลาง (µ = 3.29)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการ
พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย
ผลการวิเคราะหขอมูลศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะของการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย พบวา
1) ในดานการวางแผน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดมีสวนรวม ในการกําหนดเปาหมายของการวางแผน
กําหนดแนวทางในการทํางาน จัดทําแผนชุมชน และจัดทําแผนงานใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันของชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา และยังขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณที่ใชในการวางแผน และจัดทําหลักสูตรระหวางทองถิ่นกับสถานศึกษา
รวมกับศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว
2)ดานการประสานงาน ภาคีเครือขายใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการทํางาน รวมทั้งชวยเหลือประสานงาน
ระหวางหนวยงานกับชุมชน และ ประสานงานการประชุมผูนําชุมชน เปนอยางดี สวนกําหนดรูปแบบการประสานงาน ที่มี
ตอศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว ยังไมไดรบั ความรวมมือเทาที่ควร
3)ดานความรวมมือ ภาคีเครือขายใหความรวมมือในการทําประโยชนตอชุมชน เปนอยางดี และยังขาดการเขา
รวมประชุมเพื่อรับทราบการรายงานผลการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
รวมถึงการใหขอมูลที่เปนประโยชนในการแกไขปญหาการเรียนการสอน และ จัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอน เชน
โทรทัศน วีซีดี คอมพิวเตอร จานดาวเทียม ตอศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว
4)ดานการทํางานรวมกัน ภาคีเครือขายไดใหความสําคัญในการเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไดตรงตอเวลา และให
กําลังใจเพื่อนรวมงานเมื่อเกิดความทอแท รวมถึงทํากิจกรรมคลายเครียดเมื่อเกิดความลาในการทํางาน
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5)ดานการประเมินผล ภาคีเครือขายใหความรวมมือในการติดตามผลการวางแผน โดยรักษามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
6)ดานรวมมือกับผูประสานงานในการทํางาน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
แมลาว เปนอยางดี
อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจัยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการวิจัยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย พบวา บุคลากรศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว และ
ภาคีเครือขายอําเภอแมลาว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานการทํ างานรว มกัน มีส ภาพสูง สุ ด ทั้ง นี้ อาจเปน เพราะว า บุค ลากรศูน ยการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัยอําเภอแมลาว และ ภาคีเครือขายอําเภอแมลาวเปนทรัพยากรที่สําคัญในการสงเสริมประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษารวมกันภายในชุมชน จึงตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาดานตางๆภายใน
ชุมชน ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากทุกหนวยงาน ดังนั้น การจะพัฒนาการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จึงจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากภาคเครือขายเพื่อใหการพัฒนาการศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และมีการพัฒนาอยูสม่ําเสมอ สอดคลองกับแนวคิดของ ธนา ประมุขกุล (วารสารสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ปที่ 24 ฉบับที่ 3 กค-กย 2544) กลาววา การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือขาย ไมได
หมายถึงการจัดการใหคนมานั่ง “รวมกัน”เพื่อพูดคุยสนทนากันเฉย ๆ โดยไมได “รวมกัน” ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด เปรียบเหมือน
การเอากอนอิฐมากองรวมกัน ยอมไมเกิดประโยชนแตอยางใด การเชื่อมโยงเขาหากันจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อเอาอิฐแตละกอน
มากอกันเปนกําแพงโดยการประสานอิฐแตละกอนเขากันอยางเปนระบบ และก็ไมใชเปนแคการรวมกลุมของสมาชิกที่มี
ความสนใจรวมกันเพียงเพื่อพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเทานั้น แตจะตองพัฒนาไปสูระดับของการลงมือทํา
กิจกรรมรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกันดวย และไมใชการรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกันไวในมือ
เพื่อสะดวกแกการติดตอ การมอบหมายใหสมาชิกแตละคนหาสมาชิกเพิ่มขึ้น ยิ่งไดรายชื่อมามากก็ยิ่งทําใหเครือขายใหญ
ขึ้น การกระทําเชนนี้เปรียบเสมือนการขยายถุงใสอิฐใหโตขึ้นเพื่อจะไดบรรจุอิฐไดมากขึ้น แตกองอิฐในถุงก็ยังวาง
ระเกะระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกันอยางเปนระบบ ดังนั้น เครือขายตองมีการจัดระบบใหกลุมบุคคลหรือองคกรที่
เปนสมาชิกดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน เพื่อนําไปสูจุดหมายที่เห็นพองตองกัน ซึ่งอาจเปนกิจกรรมเฉพาะกิจตาม
ความจําเปน เมื่อภารกิจบรรลุเปาหมายแลว เครือขายก็อาจยุบสลายไป แตถามีความจําเปนหรือมีภารกิจใหมอาจกลับมา
รวมตัวกันไดใหม หรือจะเปนเครือขายที่ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องระยะยาวก็ได การรวมตัวเปนเครือขายในลักษณะ
การแลกเปลี่ยน ตองสกัดเอาสวนดีหรือ จุดแข็งของแตละฝายมาเรียนรูและสนับสนุนกันและกัน เปนการผนึกกําลัง
(synergy) ในลักษณะที่มากกวา 1+1 = 2 แตตองเปน 1+1 > 2 เรียกวาเปน “พลังทวีคูณ” ผลลัพธที่ไดจากการทํางานเปน
เครือขายตองดีกวาผลรวมที่เกิดจากการปลอยใหตางคนตางทําแลวนําผลลัพธของแตละคนมารวมกัน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย ผูศึกษาขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาวควรหาวิธีการดําเนินงาน
กําหนดเปาหมายในการวางแผนเพื่อรวมกันทํางานกับภาคีเรือขายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรใหมีการสนับสนุน สื่อ
วัสดุอุปกรณ ตาง ๆ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนและใหการสนับสนุนการพัฒนาศูนยการเรียนชุมชนใหมีคุณภาพดีขึ้น
2. ภาคีเครือขายควรเขารวมจัดทําหลักสูตรทองถิ่นกับสถานศึกษาและควรใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และควรจัดใหมีผูประสานงานทําหนาที่แทนผูบริหารเพื่อการติดตอสื่อสารงานดานตาง ๆ ได
สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ควรคิดตามผล เพื่อประเมินผลการทํางานรวมกันทั้งกระบวนการและรายบุคคล
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาการแกไขปญหาดานการวางแผน ดานการประสานงาน และดานวามรวมมือของภาคีเครือขายที่มี
ตอการพัฒนาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว

กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาคน ควา ดว ยตนเองฉบับ นี้สํา เร็จ ไดเ นื่อ งจากไดรับ ความอนุเ คราะหจ าก ดร.เทอดชาติ ชัย พงษ
อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา ชี้ แนวทาง ตลอดจนชวยตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเต็มใจและหวังดีตลอดมา จนทําใหการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ
ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ดวย
ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทาน ที่
ใหความรูอันทรงคุณคาแกผูทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ขอขอบคุณ นายทีระ นามสุโพธิ์ ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
แมล าว นางพรมาดา วงคห วัน ศึก ษานิเ ทศกสํ า นัก งานการศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย จัง หวัด
เชียงราย และนายอนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ) ชี้แนะแนวทาง ขอบกพรองตาง ๆ
ในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ไปไดดวยดี
ขอขอบคุณ บุค ลากรศูน ยก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย อํา เภอแมล าว และบุค ลากร
หนวยงานภาครเครือขาย ทุกทาน ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ที่ใหความชวยเหลือและใหความรวมมือในการเก็บขอมูลให
สําเร็จลุลวงไปดวยดี ตลอดจนพี่ ๆ เพื่อน ๆ และนอง ๆ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่มีสวนชวยเสริมสรางกําลังใจ จนทํา
ใหการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณไปดวยดี
ทายสุดนี้ ผูจัดทําขอนอมรําลึกถึงพระคุณของบิดา-มารดา ผูใหกําเนิด ครู-อาจารยที่ไดอบรมสั่งสอน และ
สมาชิกในครอบครัวทุกคนที่สนับสนุนและใหกําลังใจจนทําใหผูจัดทําประสบความสําเร็จในการศึกษาดวยดีตลอดมา
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองนี้มีวัตถุประสงคเพื่ อศึกษาการมีสวนรวมในการจั ดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง
ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย จํานวน 75 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จํานวน 75 ชุด วิเคราะห
ขอมูลโดยความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล จัดอันดับ และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
ผลการวิจัยพบวา
ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาขนาดกลางทั้ง 4 ดาน ในภาพรวมมีสวนรวมในระดับมาก ผานเกณฑการประเมินที่กําหนดไว โดยเรียงตามลําดับ
คือ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานวิชาการ และดานการบริหารงบประมาณ
ปญหาอุปสรรค พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไมมีความรูดานการบริหารงานวิชาการ มีสวนรวมใน
การจัดสรรงบประมาณและการบริหารงานบุคคลนอย และรับรูการบริหารงานทั่วไปเพียงบางเรื่องเทานั้น ขอเสนอแนะ พบวา
ควรจัดทําหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของชุมชน และควรแจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารงบประมาณ การแจงผลการรายงานการบริหารงานทั่วไป ควรมีสวนรวมในการจัดทําแผน
งบประมาณ การตรวจสอบการบริหารงานบุคคล การประชาสัมพันธและเสริมสรางการมีสวนรวมกับชุมชน
คําสําคัญ : การจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม/โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
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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 ฉบับที่ 11 นั้นไดตระหนักถึงสถานการณและความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนดานเศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศ ที่
เปนไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางชัดเจนตอประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบดังนั้นจึงจําเปนตองกําหนดทิศทางการ
บริหารจัดการประเทศภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงเปนการใชจุดแข็ง
และศักยภาพที่มีอยูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศเพื่อสรางความเขมแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เนนการเสริมสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตภาค
เกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขณะเดียวกัน จําเปนตองปรับตัวในการเชื่อมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใตกรอบความรวมมือตางๆ เพื่อสามารถใชโอกาสที่เกิดขึ้น
และเพิ่ ม ภู มิ คุม กั นของทุ น ที่มี อ ยูใ นสัง คมไทยได อย า งเหมาะสม พร อมก าวสู ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ยนในป 2558
ขณะเดียวกัน จําเปนตองสรางความพรอมสําหรับเชื่อมโยงดานกายภาพทั้งโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ควบคู
กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริม สรางองคความรู การพัฒ นาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีน วัต กรรมและความคิด
สรางสรรค ใหเ ปนพลัง ขับเคลื่อนการพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมไทยการกําหนดทิศทางการพัฒ นาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเปนการสรางภูมิคุมกันในมิติตางๆ เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุน
ของประเทศที่มีศักยภาพมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเพื่อเปนรากฐาน
การพัฒนาประเทศที่สําคัญไดแก การเสริมสรางทุนสังคม (ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ใหความสําคัญกับการ
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พัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความ
เสี่ยง และปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนธรรม สําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน)มุงพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให
เขมแข็ง โดยใชภูมิปญญา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค ใหความสําคัญกับการปรับโครงสราง
การคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดภายในประเทศและตางประเทศ การผลิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคตางๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในสวนการเสริมสรางทุน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การสร า งความมั่ น คงด า นอาหาร การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตร มุงสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม การเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสราง
ภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลกขณะเดียวกัน
จําเปนตองมีการบริหารจัดการประเทศเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบราชการและ
ขาราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พัฒนาระบบ
และกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางมีสวนรวม สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาส
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมและสรางความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร ควบคูไปกับปลูกจิตสํานึก
คานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกประชาชนทุกกลุมและเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ซึ่งมีสาระสําคัญที่กอใหเกิดการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาเปนอยางมากไดระบุไวในหมวดที่ 5 วาดวยการ
บริหารและจัดการศึกษาโดยเฉพาะในมาตรา 39 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาทั้งในดานงานวิชาการ ดานงบประมาณ การบริหารบุคลากรและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ
สํานักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงโดยที่หลักเกณฑและวิธีการกระจาย
อํานาจดังกลาวใหเปนไปตามกฎกระทรวง นอกจากนี้ในมาตรา 40 ยังกําหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
แตละสถานศึกษาทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชา
ติ, 2546) ที่กลาวมานั้นถือวาองคประกอบที่สําคัญในการบริหารงานของรัฐซึ่งก็คือ การเนนบทบาทของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีสวนรวมในการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่สอดคลองกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในฐานะองคกรของรัฐเปนหนวยงานทางการศึกษาที่เล็กที่สุดแตมีความสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อน
การศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555–2559) จึ ง จํา เปน ต อ งมี แ นวทางหรื อ แนวปฏิบั ติ ที่เ น น ให เ กิด การบริ ห ารที่ ดีภ ายในสถานศึ กษาและเกิ ด
ประสิทธิภาพที่ดีในการบริหารสถานศึกษาและแนวทางที่ดีนั้นก็คือ การใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาเปนสิ่งสําคัญในการบริหารจัดการโรงเรียนซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนคณะบุคคลที่มี
ความสําคัญที่จะทําหนาที่ กํากับและสงเสริมกิจการของสถานศึกษาในฐานะที่เปนองคกรอยางเปนทางการที่จะมีสวน
รวมกับชุมชนในการจัดการศึกษาใหแกเด็ก และเยาวชนที่เปนสมาชิกของชุมชน ดังนั้นการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นนับเปนสิ่งสําคัญในการบริหารจัดการศึกษาเปนอยางมากเพราะคณะกรรมการสถานศึกษามา
จากตัวแทนจากทุกภาคสวนที่จะเขามามีสวนรวมเพื่อเปนแรงขับเคลื่อนสงเสริมและสนับสนุนใหการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนนั้นเกิดประโยชนสูงสุด
แมแตโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ตั้งอยูในเขดพื้นที่ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย ก็เชนกันที่จําเปนตอง
จัดการศึกษาใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
โดยจั ด การศึ ก ษาให มี ส ว นร ว มจากชุ ม ชนผู ป กครอง และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ตามระเบี ย บว า ด ว ยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแมวาจะเปนชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ มีความตางทางดานภาษา เชื้อชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และการดํารงชีวิต
ดังเชนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง ที่ตั้งอยูในเขตตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
มีลักษณะที่ตั้ง ของโรงเรียนเปนพื้นที่ภูเ ขาและมีชนกลุม นอยอาศัยอยูซึ่ง มีบริบทที่แตกตางจากพื้นที่ราบ คื อ มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุของนักเรียนผูปกครองและชุมชนโดยรอบ อีกทั้งนักเรียนที่เรียนอยูในโรงเรียนนั้นเปนเด็กที่ดอย
โอกาสทางการศึกษาดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งรายเขต 2 ตามบทบาทและหน า ที่ ข องคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ในงานทั้ง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ด า นบริ ห ารงานบุ ค คล และด า นบริ ห ารทั่ ว ไป เพื่ อ ทราบระดั บ การมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวาเปนไปตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไดระบุไวใน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มากนอยเพียงใด รวมไปถึงการทราบถึงปญหา
และขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในดําเนินงานและการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา และนํา
ขอมูลที่ไดไปใชในการการวางแผนการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมในการปฏิบัติ
หนาที่ตามบทบาทที่ไดรับผิดชอบไดอยางเต็มศักยภาพและเกิดความรวมมือในการจัดการศึกษาระหวางโรงเรียนและชุมชน
ซึ่งจะสงผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางตําบลวาวี อําเภอ แมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 2 ใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองและตอบสนองความตองการของชุมชน
อยางแทจริง

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานในการจัดการศึกษา โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
จัดการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรตาม
การมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐานในการจัดการศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาขนาดกลาง
ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย

ตัวแปรตน
1. คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. การจัดการศึกษา 4 ดาน
2.1 ดานการบริหารงานวิชาการ
2.2 ดานการบริหารงาน
งบประมาณ
2.3 ดานการบริหารงานบุคคล
2.4 ดานการบริหารงานทั่วไป

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาขนาดกลางตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย มีวิธีดําเนินการศึกษาตามลําดับดังนี้
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปดวย
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปการศึกษา2557 ในโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง
ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานทุงพราว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) โรงเรียนโปง
กลางน้ําประชาสรรค โรงเรียนบานดอยชาง โรงเรียนบานหวยน้ําเย็น และโรงเรียนบานหวยไคร โรงเรียนละ 15 คนรวม
จํานวน 75 คน
การพัฒนาและการสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
1. ศึกษาหนังสือ ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากหองสมุดของสถาบันการศึกษาตางๆ และเว็บไซต
เกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม การบริหารงานในสถานศึกษา ความสัมพันธระหวางบทบาทหนาที่ของสถานศึกษากับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. นําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อนํามาออกแบบสอบถาม เพื่อใหครอบคลุมคําถาม วัตถุประสงค
และกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ผูแทน และประสบการณการ
เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 2 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดาน
การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป
ตอนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการบริหารงานวิชาการ ดาน
การบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป เปนคําถามปลายเปด
ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑของ
Likert (Likert’s Rating Scale) (อางอิงจาก พิสณุ ฟองศรี. 2550: 242) คือ
ระดับ 5 หมายถึง มีสวนรวมในระดับมากที่สุด
ใหน้ําหนักคะแนน 5
ระดับ 4 หมายถึง มีสวนรวมในระดับมาก
ใหน้ําหนักคะแนน 4
ระดับ 3 หมายถึง มีสวนรวมในระดับปานกลาง
ใหน้ําหนักคะแนน 3
ระดับ 2 หมายถึง มีสวนรวมในระดับนอย
ใหน้ําหนักคะแนน 2
ระดับ 1 หมายถึง มีสวนรวมในระดับนอยที่สุด
ใหน้ําหนักคะแนน 1
3. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบและปรับแกตามคําแนะนําเพื่อความสมบูรณ
ของเนื้อหา รวมทั้งการใชภาษาที่เหมาะสม ไดแก
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลว เสนอตอผูเชี่ยวชาญอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ดวยการหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ไดแก
คาความสอดคลองระหวางขอถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหาหรือดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of item Objective
Congruence) พรอมทั้งปรับปรุงขอคําถามที่คัดเลือกไวตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองเกิน
0.50 ทุกขอ แสดงวาเปนที่ยอมรับและสามารถนําไปใชได
5. นําขอคิดเห็นและคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไปดําเนินการแกไขขอคําถามกอนนําไปทดลองใช (Try Out)
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปตรวจสอบคุณภาพ โดยนําไปทดลองใชกับกลุมทดลองที่ไมใชประชากรที่
ใชในการวิจัย จํานวน 30 คน และนํามาวิเคราะหขอมูลหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient – α) ดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งแสดงความสัมพันธของคําตอบจากแบบสอบถาม โดย คาที่ไดอยูระหวาง 0 ถึง
1 และมีคา ≥ 0.50 แสดงวา คําตอบของแบบสอบถามมีคาความสัมพันธและมีความนาเชื่อถือ จึงสามารถนําไปใชได
(พิสณุ ฟองศรี. 2550 : 287) ผลการวิเคราะหไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ .95
7. นําแบบสอบถาม ไปใชกับกลุมประชากรจริง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการคนควาแบบอิสระ คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ผูแทน และประสบการณการ
เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 2 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดาน
การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป
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ตอนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการบริหารงานวิชาการ ดาน
การบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. ผู วิ จั ย ได จั ด ทํ า หนั ง สื อ จากมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา วิ ท ยาเขตเชี ย งราย ถึ ง สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความรวมมือในการกรอก
รายละเอียดในแบบสอบถาม
3. ผูวิจัยขอรับแบบสอบถามคืนตามวันเวลาที่กําหนด โดยไดแบบสอบถามคืนครบ ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของขอมูลทั้งหมดและลงรหัสแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
4. นําแบบสอบถามทั้งหมดมาพิจารณาคัดเลือกความถูกตอง ครบถวนสมบูรณในการกรอกแบบสอบถาม
บันทึก และวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย (µ)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการบรรยาย
5. ผูรายงานไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best.1981: p.182) มีรายละเอียด ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แสดงวา มีสวนรวมในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แสดงวา มีสวนรวมในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แสดงวา มีสวนรวมในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แสดงวา มีสวนรวมในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แสดงวา มีสวนรวมในระดับมากที่สุด
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย ความถี่
(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (µ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) (พิสณุ ฟองศรี, 2550, หนา 270-272) เพื่อ
การวิเคราะห ดังนี้
1. ข อ มู ล ทั่ ว ไปผู ต อบแบบสอบถาม ได แ ก เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ผู แ ทน และประสบการณ ก ารเป น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติที่ใช คือ ความถี่ และรอยละ
2. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการบริหารงานวิชาการ ดานการ
บริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป เปนคําถามปลายเปด สถิติที่ใช คือ รอยละ
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ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สรุปไดดังนี้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุอยูในชวง 40-49 ป ระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรี สวนใหญเปนผูทรงคุณวุฒิ มีประสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4-8 ป
การมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษาของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโรงเรี ย นขยายโอกาสทาง
การศึกษาขนาดกลาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีสวนรวมในระดับมาก ผานเกณฑการ
ประเมินที่กําหนดไว เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ดานการบริหารงานบุคคล มีสวนรวมในระดับสูงสุด คือ มีสวนรวมใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ดานการการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานวิชาการ และดานการบริหารงบประมาณ มีสวน
รวมในระดับมาก ตามลําดับ
ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา ในภาพรวมมีสวนรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ขอที่มี
สวนรวมสูงที่สุด คือ การเขารวมประชุม กําหนดนโยบาย และจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาประจําปของสถานศึกษา มีสวน
รวมในระดับมาก และขอที่มีสวนรวมนอยที่สุด คือ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปดานวิชาการ
ของสถานศึกษา มีสวนรวมในระดับปานกลาง
ดานการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมมีสวนรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ขอที่มีสวน
รวมสูงที่สุด คือ มีสวนรวมประชุมและจัดทําแผนใชงบประมาณของสถานศึกษาในระดับมาก และขอที่มีสวนรวมนอยที่สุด
คือ ชี้แจงและรายงานผลการดําเนินงานดานงบประมาณแกสาธารณชน มีสวนรวมในระดับปานกลาง
ดานการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมมีสวนรวมในระดับ เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ขอที่มีสวนรวมสูง
ที่สุด คือ มีสวนรวมสงเสริมและสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานอื่นในการจัดการศึกษาใน
ระดับมากที่สุด และขอที่มีสวนรวมนอยที่สุด คือ รวมพิจารณาจัดหาวิทยากรภายนอกตามความตองการของสถานศึกษา
มีสวนรวมในระดับมาก
ดานการบริหารงานทั่วไป ในภาพรวมมีสวนรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ขอที่มีสวนรวม
สูงที่สุด คือ มีสวนรวมสนับสนุนกิจกรรมและโครงการตางๆ ของสถานศึกษา เชน สหกรณ อาหารกลางวัน สุขภาพอนามัย
กีฬา ศาสนา ประชาธิปไตย เปนตน และมีสวนรวมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและรวมแกไขพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมของนักเรียนในระดับมากที่สุด และขอ ที่มีสว นรว มนอ ยที่สุด คือ ใหความเห็นชอบแผนการยุบ เลิก หรือรวม
สถานศึกษา มีสวนรวมในระดับปานกลาง
ปญหา อุปสรรค ในการจัดการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง ตําบลวาวี อําเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย พบวา ดานการบริหารงานวิชาการ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไมมีความรูดานการ
จั ด การวิชาการที่ดี และไมไ ดรับการอบรมดานการบริห ารวิชาการ ดานการบริห ารงบประมาณ คื อ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมนอยและไมรูหลักการในการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา ดานการการบริหารงาน
บุคคล คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมดานการบริหารงานบุคคลนอย และดานการบริหารงานทั่วไป
คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับรูการบริหารงานทั่วไปเพียงบางเรื่องเทานั้น เชน การระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา
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ขอเสนอแนะในการจัดการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย พบวา ดานการบริหารงานวิชาการ คือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรจัดหาขอมูลและความ
ตองการของชุมชน และผูบริหารสถานศึกษาและผูแทนคณะครู ควรแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทราบการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารงบประมาณ คือ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีสิทธิในการจัดทําแผนงบประมาณรวมกับผูบริหารและคณะครู และผูบริหารสถานศึกษาและ
ผูแทนคณะครู ควรแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทราบและรับรูดานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
ดานการการบริหารงานบุคคล คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีสิทธิในการตรวจสอบการบริหารงาน
บุ ค คลของสถานศึ ก ษา ร ว มทั้ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และด า นการการบริ ห ารงานทั่ ว ไป คื อ
สถานศึกษาควรแจงการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาใหที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และมี
สวนรวมในการประชาสัมพันธและเสริมสรางการมีสวนรวมกับชุมชนตอไป
อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัยดังกลาวขางตน สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้
การมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษาของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโรงเรี ย นขยายโอกาสทาง
การศึกษาขนาดกลาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีสวนรวมในระดับมาก ผานเกณฑการ
ประเมินที่กําหนดไว เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ดานการบริหารงานบุคคล มีสวนรวมในระดับสูงสุด คือ มีสวนรวมใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ดานการการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงานวิชาการ และดานการบริหารงบประมาณ มีสวน
รวมในระดับมาก
ตามลําดับ ทั้ง นี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนองคกรคณะบุคคลที่ทํางานรวมกับ
สถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษามีความเข็มแข็ง สามารถบริหารจัดการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่น
และผูเรียนได นอกจากนี้ความหลากหลายของบุคคลที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังเอื้อตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การประชาสัมพันธ การสรางความเขาใจอันดี ระหวางสถานศึ กษากั บชุมชน ดั งที่พระราชบัญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหผูปกครอง ชุมชน เอกชน มีสวน
รวมในการจั ด การศึก ษา เพื่อ มีส วนผลัก ดัน ให การมี สว นร วมในการจั ด การศึกษาเปน ไปอย างมีป ระสิท ธิภ าพ ซึ่ ง ผล
การศึกษานี้สอดคลองกับผลการศึกษาของขวัญชนะ กิจนุกร (2555) พบวา โดยภาพรวมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงราย อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวามีสวนรวมดานการบริหารงานบุคคลมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการบริหารวิชาการ ดาน
บริหารทั่วไป และดานบริหารงบประมาณ ตามลําดับ และผลการศึกษาของปรียา พลายพงษา (2556) พบวา โดยภาพรวม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา หนองตากยา อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรีมีสวนรวมในระดับมาก
ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา ในภาพรวมมีสวนรวมในระดับมาก โดยมีสวนรวมสูงที่สุด คือ การเขารวม
ประชุ ม กํ า หนดนโยบาย และจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาประจํ า ป ข องสถานศึ ก ษา มี ส ว นร ว มในระดั บ มาก ดั ง ที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหคณะกรรมการ
สถานศึกษา เปนผูมีบทบาทสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย โดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะตองเปนผูมี
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ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ และมีสวนผลักดันใหการมีสวนรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในดานการ
จัดการเรียนการสอน สถานศึกษาจะตองรวมกับภาคเอกชน เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและจัดกระบวนการเรียนรู
ในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษา ใชภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมประชุม กําหนด
นโยบาย จัดทําแผนการศึกษา รวมถึงจัดสถานประกอบการเปนแหลงเรียนรู สงเสริมเผยแพรวัฒนธรรมทองถิ่น รวมถึง
จัดทําหลักสูตรทองถิ่นประสานกับวิทยาการสมัยใหม ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวไดสอดคลองกับผลการศึกษาของปรียา
พลายพงษา (2556) พบวาดานวิชาการ มีสวนรวมในระดับมาก ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีโอกาสเขารว
ประชุมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวิชาการในสถานศึกษา และผลการศึกษาของอติภรณ ศรีนันทา (2555) พบวา การมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภองาว จังหวัดลําปาง ดานบริหารงาน
วิชาการ อยูในระดับมาก
ดานการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมมีสวนรวมในระดับมาก โดยมีสวนรวมสูงที่สุด คือ มีสวนรวมประชุม
และจัดทําแผนใชงบประมาณของสถานศึกษาในระดับมาก ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่สรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาและชุมชน
คือ การระดมทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสรางความเข็มแข็งใหกับโรงเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการที่คณะกรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมประชุมและจัดทํา
แผนใชงบประมาณของสถานศึกษา ทําใหการบริหารงานงบประมาณมีความ โปรงใส ตรวจสอบได นอกจากนี้การจัดหา
รายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน สอดคลองกับผล
การศึกษาของปรียา พลายพงษา (2556) พบวา ดานงบประมาณ มีสวนรวมในระดับมาก ไดแก มีสวนรวมในการระดม
ทรัพยากรตางๆ เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมกําหนดแนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณอยาง
โปรงใส และมีสวนชวยบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือกิจกรรมของสถานศึกษา และผลการศึกษาของประพนธ กระแสรพันธุ
(2554) พบว าการมีสวนรวมในกลุมงานบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก การมีสวนรวมจัดหา
งบประมาณสนั บ สนุ น สถานศึ ก ษา โดยระดมจากประชาชน การมี ส ว นร ว มเป น กรรมการควบคุ ม การก อ สร า งของ
สถานศึกษา และการมีสวนรวมติดตามและรายงานการใชงบประมาณในสถานศึกษา
ดานการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมมีสวนรวมในระดับมาก โดยมีสวนรวมสูงที่สุด คือ มีสวนรวมสงเสริมและ
สรางความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานอื่นในการจัดการศึกษาในระดับมากที่สุด สอดคลองกับผล
การศึกษาของปรียา พลายพงษา (2556) พบวา ดานการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก มีโอกาสพบปะ
พูดคุยกับผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอยางไมเปนทางการ มีสวนรวมในการประชาสัมพันธและรับฟงความ
คิดเห็นของชุมชนในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา และสนับสนุนสงเสริมการสรางขวัญและกําลังใจใหแกครู
บุคลากรทางการศึกษา และสอดคลองกับผลการศึกษาประพนธ กระแสรพันธุ (2554) พบวากลุมงานบริหารบุคคล โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พบวา การมีสวนรวมวางแผนการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา การรวมใหขอเสนอแนะ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา และการมีสวนรวมใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดบุคลากรให
ปฏิบัติงานในสวนตาง ๆ ของสถานศึกษา
ดานการบริหารงานทั่วไป ในภาพรวมมีสวนรวมในระดับมาก โดยมีสวนรวมสูงที่สุด คือ มีสวนรวมสนับสนุน
กิจกรรมและโครงการตาง ๆ ของสถานศึกษา เชน สหกรณ อาหารกลางวัน สุขภาพอนามัย กีฬา ศาสนา ประชาธิปไตย เปน
ตน และมีสวนรวมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและรวมแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียนในระดับมาก
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ที่สุด บทบาทสําคัญอีกประการหนึ่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ชวยประสานงานและประชาสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนและผูปกครอง การสงเสริมความเขมแข็งในชุมชนและสรางความสัมพันธกับสถาบันอื่น ๆ ใน
ชุม ชนและทองถิ่น ซึ่ง กอใหเ กิด ความรวมมื อและความเขาใจอันดีตอกันทุกฝาย และภาพลักษณะที่ดีตอสถานศึกษา
สอดคลองกับผลการศึกษาปรียา พลายพงษา (2556) พบวาดานบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา
สง เสริม และสนับสนุนใหส ถานศึกษาเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุม ชนและทองถิ่น และผลการศึกษาของ
ประพนธ กระแสรพันธุ (2554) พบวา การมีสวนรวมกลุมงานบริหารทั่วไป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา การมีสวน
รวมระดมความรวมมือในชุมชนเพื่อการจัดการศึกษารวมทั้งการจัดหาทุนการศึกษาใหสถานศึกษา การมีสวนรวมพัฒนา
ใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และรว มแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียนในสถานศึกษาและการให
คําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนาสถานศึกษา
ปญหา อุปสรรค ในการจัดการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง ตําบลวาวี อําเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความรูดานการบริหารวิชาการที่ดี และไมเคย
ไดรับการอบรมดานการบริหารวิชาการ มีสวนรวมนอยและไมเคยรูหลักการในการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา มี
สวนรวมดานการบริหารงานบุคคลนอย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับรูงานบริหารทั่วไปเพียงบางเรื่อง
เทานั้น เชน การระดมทรัพยากรทางการศึกษา อาจจะเปนเพราะวา คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสวนใหญมีอาชีพ
เกษตรกร มีภาระงานมาก จึงขาดความเอาใจใสในบทบาทหนาที่ และไมมีความรูดานการจัดการศึกษาอยางเพียงพอ ทํา
ใหพบปญหาตางๆ ขึ้น ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับผลการศึกษาของอติภรณ ศรีนันทา (2555) พบวา สภาพปญหาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไมทราบบทบาทและหนาที่ของตนเอง ไมมี
ความรูในเรื่องงานดานตาง ๆ ควรใหความรูในเรื่องงานดานตาง ๆ แกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกอนการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ขาดความเอาใจใสใ นงาน ไม มี เ วลาเพราะตอ งหาเลี้ ย งครอบครั ว ควรให ค า ตอบแทนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน ตลอดจนสรางความตระหนัก และหาแนวรวมในการ
ทํางาน และผลการศึกษาของยัน แกวบุญมา (2554) พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรูดานวิชาการไม
เพียงพอ และไมคอยเขารวมประชุม ติดตามงานของสถานศึกษา
ขอเสนอแนะในการจัดการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย พบวา ควรจัดทําหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของชุมชน และสถานศึกษาควรแจงใหที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาทราบการดําเนินการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีสวนรวมในการจัดทําแผนงบประมาณรวมกับผูบริหารและคณะครู และสถานศึกาษาควรแจง
ให ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทราบและรั บ รู ด า นการบริ ห ารงบประมาณของสถานศึ ก ษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา และควรแจงผลการรายงานการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาใหที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และควรใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการประชาสัมพันธและ
เสริมสรางการมีสวนรวมกับชุมชนตอไป สอดคลองกับผลการศึกษาของเดนมหาชัย นันธิษา (2557) พบวา สถานศึกษา
ควรนําผลการนิเทศของคณะกรรมการสถานศึกษาไปใชในการปรับปรุงดานการเรียนการสอน ควรมีการประชุมและผาน
ความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาทุกครั้งในการจัดครูเขาชั้นเรียน และควรแจงผลการประเมินใชหลักสูตร
2137

ใหคณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ ผลการศึกษาของสุรัส ภูวงษา (2556) ขอเสนอแนะของผูบริหารและครู คือ ควร
จัดการอบรมสัมมนาใหคณะกรรมสถานศึกษามีความรูความสามารถเรื่องเทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารโรงเรียน การ
จัดสรรงบประมาณควรขึ้นอยูกับความคิดเห็นของผูบริหารเปนสวนใหญ ควรประสานงาน ความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ และเอกชนในการสนับสนุนทรัพยากรใหกับสถานศึกษา ควรจัดใหมีการประชุมพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ใหรูจักบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติง าน และผลการศึกษาของขวัญชนะ กิจนุกร (2555) พบวา ควรมีแ ผนงานในการ
สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานดานวิชาการอยางตอเนื่อง ควรมีการ
วางแผนการใชงบประมาณที่สอดคลองกับสภาพการบริหารงานโรงเรียนในปจจุบันที่โปรงใสและตรวจสอบได ควรมี
แผนงานเพื่อประชาสัมพันธใหชุมชนและผูเกี่ยวของไดทราบถึงความสําคัญในการดําเนินงานของโรงเรียน เพื่อใหชุมชนเขา
มามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน ใหสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีการวางแผนงบประมาณ
รวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับคณะกรรมการสถานศึกษขึ้นพื้นฐาน ควรมีแผนงานเพื่อประชาสัมพันธให
ชุมชนและผูที่เกี่ยวของไดทราบถึงความสําคัญในการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน เพื่อใหชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการวางแผนดานกําลังในการบริหารงานของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและควรสงเสริมใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการวางแผนและการดําเนินการตามโครงการตาง ๆ ของโรงเรียน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดพบขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานการบริหารงานวิชาการ ควรสรางแนวทางการมีสวนรวมในการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปดานวิชาการของสถานศึกษา และใหควรรูดานการบริหารงานวิชาการเพื่อสรางความเขาใจอันดี
ระหวางสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ดานการบริหารงบประมาณ ควรชี้แจงและรายงานผลการดําเนินงานดานงบประมาณแกสาธารณชน และ
ควรสรางการมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3. ด า นการบริ ห ารงานบุ ค คล ควรสร า งการมี ส ว นร ว มจั ด หาวิ ท ยากรภายนอกตามความต อ งการของ
สถานศึกษาโดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการประชุม เสนอแนะ รับรู และประชาสัมพันธในงาน
ดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงเรียนรูชุมชน
4. ดานการบริหารงานทั่วไป คือ ควรสรางความเขาใจอันดีและสรางการมีสวนรวมดานการบริหารงานทั่วไป
ของสถานศึ ก ษา โดยการให ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐานไดรั บ รู ข อมู ล เสนอแนะ แสดงความคิ ด เห็น รั บ รู
ประชาสัมพันธ มีการกํากับติดตามการดําเนินงานในดานตางๆ ดวยความโปรงใส เพื่อเผยแพรและสรางภาพลักษณที่ดีตอ
ชุมชน
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาแนวทางพัฒนาการมีสวนรวมดานการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา
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2. ควรศึก ษาการมี ส วนร ว มของผู ปกครองในการส ง เสริ ม การพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาด า นวิ ช าการของ
สถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง “การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลาง ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย” ฉบับนี้สําเร็จดวยดีโดยไดรับ
ความกรุณา ความชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนํา พรอมทั้งตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ขอบกพรองตางๆ จาก ดร.พงษ
กร หงษกราย อาจารยที่ปรึกษา และนายเทียรชัย ขันธะ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยน้ําเย็น นายคํานึง ยาคองโก
ผู อํ านวยการโรงเรี ยนแม มอญวิ ทยา และนายสมศั กดิ์ ลี หั วสระ ครู วิ ทยฐานะ ชํ า นาญการ โรงเรี ย นทุ ง พร า ว ซึ่ ง เป น
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ซึ่งตองกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณผูบริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบาน ทุงพราว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
โรงเรียนโปงกลางน้ํา โรงเรียนบานดอยชาง โรงเรียนหวยน้ําเย็น และโรงเรียนหวยไคร ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย ที่ใหการอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมและเกี่ยวของในการศึกษาคนควาดวย
ตนเองฉบับนี้
ขอขอบพระคุณบิดา มารดาและสมาชิกในครอบครัวที่คอยสนับสนุนและเปนกําลังใจใหดวยดีเสมอมา จน
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
คุ ณ ค า และประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากการศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเองฉบั บ นี้ ขอมอบให แ ด บิ ด า มารดา ผู ใ ห ชี วิ ต
ตลอดจนคณาจารยผูที่ใหการศึกษาอบรมสั่งสอนใหมีความรูอันทรงคุณคาตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน
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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
บทบาทอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไววาใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจ
หนาที่การบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษามีอํานาจหนาที่ในการ กํากับ
ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบขอบังคับหลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ.
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากําหนด เสนอความคิดเห็นตองการจํานวนและอัตราตําแหนงของขาราชการครูและ
บุคลากรทางศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัติ นี้ กฎหมายอื่นหรื อ ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่การศึกษามอบหมาย
จากบทบาทหนาที่ข อง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช
2547 มาตรา 26 ไดระบุบทบาทหนาที่ไวอยางชัดเจนและตองการใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษาอยางแทจริง ซึ่งไดใชหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประการ โดยหลักนิติธรรมไดบริหารงานตาม
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ดานหลักคุณธรรมไดบริหารงานอยางมีศีลธรรม สรางความยุติธรรม ปลอดจากการทาผิด
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ดานหลักความโปรงใสไดบริหารงานในโครงสรางการบริหารงาน ทั้ง 4 ดาน คือ ดาน
การบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานบริหารทั่วไป
โดยมีการควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบได ดานหลักความมีสวนรวมไดบริหารงานอยางมีสวนรวมในการบริหารและ
การตัดสินใจทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา บุคคลในชุมชน รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและ
หนวยงานภาคเอกชน(คณะกรรมการขาราชการครู, 2541)
จากความเป น มาและความสํ า คั ญ ของป ญ หาจะเห็ น ว า การมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก
ธรรมาภิ บ าลมี ค วามสํ า คั ญ และความจํ า เป น อย า งยิ่ ง ในการจั ด การศึ ก ษา ที่ ส ง เสริ ม ให สั ง คมมี ส ว นร ว มตามหลั ก
ธรรมาภิบาล และตอบสนองความตองการของชุมชน ในทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความรวมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
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บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2
เปนอยางไร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกันหรือไม มีปญหาและขอเสนอแนะ
อยางไร ทั้งนี้เพื่อจะนําผลที่ไดไปประกอบการวางแผนพัฒนาการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนใหคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดปฏิบัติหนาที่ไดเต็มตามศักยภาพที่ตนเองมีอยูและสรางความเขาใจอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชนเพื่อ
ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่กําหนด สอดคลองและตอบสนองกับความตองการของชุมชนตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1.
เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 94 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจํานวน 846 คน
กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า ง ได แ ก คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 265 คน
เครื่องมือการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี
การสรางแบบสอบถามดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา แลวกําหนดวัตถุประสงคที่ตองการ
ศึกษา
2. สรางแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย
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ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 เปน แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ซึ่งครอบคลุมขอบขายงาน การบริหารงานโรงเรียน 4 งานตามหลักธรรมาภิบาล มีลักษณะเปนแบบมาตร
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ตามวิธีการ ของ Likert
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ มีลักษณะเปนปลายเปด
3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปหาคุณภาพของแบบสอบถามตอไป
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องมือที่สรางไว
3.2 หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จ เสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอความ
เห็นชอบและนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาปรับปรุง แกไขใหเหมาะสม จํานวน 3 ทาน
3.1.1 นายอินสอน กันนา
3.1.2 นายกิตติศักดิ์ อัครศิริธีกุล
3.1.3 นายประเสริฐ ทุนชิงชัย
3.3 แลวนําแบบสอบถามตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาซึ่งคํานวณไดจากความสอดคลองระหวาง
ประเด็นที่ตองการวัดกับขอคําถามที่สรางขึ้น ดัชนีที่ใชแสดงคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Item
Objective Congruence Index : IOC) โดยผูเชี่ยวชาญจะตองประเมินดวยคะแนนสามระดับไดแก คะแนนระดับ 1 หมายถึงมี
ความสอดคลอง 0 หมายถึง ไมแนใจ คะแนนระดับ -1 หมายถึงไมสอดคลอง สูตรที่ใชคํานวณดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Item Objective Congruence Index : IOC) ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
ของขอคําถามกับวัตถุประสงค ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00
3.4 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อใชแจกกลุมตัวอยางจริงในการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ติดตอขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขออนุญาตผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อเขาแจกแบบสอบถามใหกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาชวย
อนุเคราะห ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้
2. เดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทุกโรงเรียน และกําหนดวัน เวลา ขอรับแบบสอบถามคืน ภายใน 15 วัน
3. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ และวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหหาคาสถิติตาง ๆ โดยนําขอมูลทั้งหมดมาดําเนินการ
ดังนี้
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3.1. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนแบบสอบถาม
ชนิดเลือกตอบ (Check List) นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เปนรายขอ ใชวิเคราะหคํานวณหาคารอยละ (Percentage)
และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
3.2. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตาม
หลั ก ธรรมาภิ บ าลของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐานโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating Scale) มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑน้ําหนัก
5 ระดับ จากนั้นนําไปบันทึก และวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบการบรรยาย โดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553, หนา 69)
3.3. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มาทําการ วิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)

ผลการศึกษา
จากการวิจัยพบวา การมีสวนรวมดานการบริหารงานงบประมาณอยูในระดับมากซึ่งเปนคาเฉลี่ยสูงสุด ปญหาดังนี้
ครูในโรงเรียน มีไมเพียงพอ ความยากคนของคนในพื้นที่ คณะกรรมการสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมายมาทํางานไมตรงเวลานัด
หมาย ขาดการประสานงานที่ตอเนื่อง ขอเสนอแนะ ดังนี้ หาทุนการศึกษาใหนักเรียน ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรูเขามา
ดําเนินงาน ควรมีการติดตอประสานงานระหวางคณะกรรมการสถานศึกษากับสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
1.
ผลการวิ เ คราะหข อ มูล สภาพการมีส ว นร ว มในการบริห ารสถานศึ กษาตามหลัก ธรรมาภิ บาลของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เมื่อพิจารณาในรายดานนําเสนอโดยเรียงจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา 3 อันดับ ดังนี้
ผลการวิเคราะหในภาพรวมทั้ง 4 ดาน พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมีดานการบริหารงานงบประมาณ
เปนดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการบริการงานบริหารทั่วไป ดานการบริการงานวิชาการ และดานการบริการ
งานบุคคล ตามลําดับ
1.1 ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยเรียงจากคาเฉลี่ยสูงสุด
ลงมา 3 อันดับพบวา รายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ประสานความรวมมือกับผูปกครอง และชุมชนใหเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน รองลงมาคือ ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา และองคกรอื่น ๆ ในการพัฒนา
วิชาการ และ รวมกับโรงเรียนในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ตามลําดับ สวนรายขอที่มี

คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ รวมกับโรงเรียนในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานวิชาการ และการเรียนการสอนใน
โรงเรียน
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1.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ พบวา ภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน โดยมีรายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ รวมมือกับโรงเรียนในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อหาความเหมาะสมในการเสนอของบประมาณ รองลงมาคือ
ระดมทรัพยากร และแหลงกองทุนจากชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และรวมจัดระบบ การติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการใชเงิน และผลการดําเนินงาน ใหผูปกครอง และชุมชนรับทราบทุกภาคเรียน
ตามลําดับ สวนรายขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ

รวมมือกับโรงเรียนในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อจัดสรร

งบประมาณ
1.3 ดานการบริหารงานบุคคล พบวา ภาพรวม อยูในระดับมาก โดยมีรายขอรวมวางแผนอัตรากําลังคน
และบุคลากรในสถานศึกษาใหเหมาะสม และเพียงพอตอนักเรียน เปนรายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ รวมมือกับ
โรงเรียนในการสรางขวัญ และกําลังใจเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และรวมมือกับโรงเรียน
ดําเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตามลําดับ สวนรายขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ
สนับสนุนใหมีการรักษาวินัยในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกชุมชน
1.4 ดานการบริหารงานบริหารทั่วไป พบวา ภาพรวม อยูในระดับมากเชนกัน รายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
รวมมือ และสนับสนุนโรงเรียนใหมีการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รองลงมาคือ สนับสนุนใหครู
นําเทคโนโลยี และระบบคอมพิวเตอรมาใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาและมีสวนรวมจัดทําระบบการบริหารงานธุรการ
ที่ทันสมัย โดยยึดหลักความถูกตอง รวดเร็วประหยัด และคุมคา ตามลําดับ สวนรายขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ รวมกําหนด
มาตรการ วางแผนจัดระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา
2. ปญหาและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2.1 ดานการบริหารงานวิชาการ
ปญหา คือ ครูในโรงเรียนมีไมเพียงพอ และนักเรียนมีจํานวนลดลง และ ทองถิ่นมีความตองการหลาย
อยาง ไมสามารถตอบสนองไดทั้งหมด
ขอเสนอแนะ คื อ เพิ่ม จํานวนครูใหเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนในโรงเรียน และจัด ทําหลักสูตรให
เหมาะสมกับทองถิ่น
2.2 ดานการบริหารงานงบประมาณ
ปญหา คือ ความยากคนของคนในพื้นที่ และขาดงบประมาณจากภาครัฐมาสนับสนุน
ขอเสนอแนะ คือ หาทุนการศึกษาใหนักเรียน และจัดหางบประมาณมาสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก
2.3 ดานการบริหารงานบุคคล
ปญหา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมายมาทํางานไมตรงเวล นัดหมาย ทําใหงานลาชา
และคณะครูในโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขาดการจัดกิจกรรมรวมกัน
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ขอเสนอแนะ คือ ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรูเขามาดําเนินงาน และควรหากิจกรรมในหมูบานเพื่อ
สรางความเขาใจอันดีระหวางคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อไดรวมกิจกรรมกันมากขึ้น
2.4 ดานการบริหารงานบริหารทั่วไป
ป ญ หา คื อ ขาดการประสานงานที่ ต อ เนื่ อ งระหว า งโรงเรี ย นและคณะกรรมการสถานศึ ก ษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขาดการวางแผนรวมกัน
ขอเสนอแนะ คือ ควรมีการติดตอประสานงานระหวางคณะกรรมการสถานศึกษากับสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง และควรมีการวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษารวมกัน เพื่อเสริมทักษะในการแสดงความคิดเห็นรวมกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาสภาพการมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีประเด็นซึ่ง
สามารถนํ า มาอภิ ป รายผลตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น มี ป ระเด็ น สํ า คั ญ ที่ จ ะนํ า มา
อภิปรายไดดังนี้
1. ดานการบริหารงานงบประมาณ พบวา การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตาม หลักธรรมาภิบาลของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นวางานงบประมาณเปนงานที่เกี่ยวกับ
การเงินทุกประเภทที่มีและใชในสถานศึกษา มีการรับ การจาย การเก็บรักษา และการบันทึกของการเงินในบัญชีทะเบียน
ตางๆ ตลอดจนการกํากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของโรงเรียน ซึ่งตองปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ขอบัง คับตามที่ทางราชการกําหนดไว ดัง นั้น สถานศึกษาจะตองสง เสริม การจัดทําระบบการบริหารจัด การ
งบประมาณที่ดีและตรวจสอบได ในการจัดทําระบบการบริหารจัดการงบประมาณ โรงเรียนจะตองมุงเนนความเปนอิสระ
ในการบริห ารจัด การ เพื่อใหการดําเนินงานเกิด ความคลองตองโปรง ใสและ สามารถใหผูปกครองและชุม ชนเขามา
ตรวจสอบได โดยจัดทําบันทึกรายการงบประมาณใหเปนปจจุบัน และตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ และอาจจะแจงขอมูลหรือ
รายการงบประมาณใหผูปกครองทราบเปนระยะ ในการประชุมผูปกครองนักเรียน เพื่อใหผูปกครองนักเรียนหรือชุมชน
ทราบ สอดคลองกับแนวปฏิบัติข องสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษานครสวรรค เขต 3 (2546, หนา103) ที่กลาววาให
สถานศึกษาเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุและสินทรัพย ใหเกิด
ความคลองตัว ควบคูกับความโปรงใส และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดจากผลของงานและทรัพยากรที่ใช นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุขุม ออนคอม (2550) ไดทําการวิจัย เรื่อง ความตองการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน
ของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 ผลการวิจัยพบวา
ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 มี
ความตองการมีสวนรวมในการบริหารงานงบประมาณ อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ อเนก กันหา (2554,
บทคัด ย อ ) ได ศึ กษาเรื่ องการมี สว นรว มในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ น พื้น ฐานในศู น ย
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ประสานงานโรงเรียนบานวาวีตําบลวาวี อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ผลการวิจัยพบวา 1)

การมีสว นรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย

ประสานงานโรงเรียนบานวาวี ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการบริหารงบประมาณ
รองลงมาไดแก ดานการบริหารงานบริหารทั่วไป ดานการบริหารวิชาการ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ดานการ
บริหารงบบุคคล ตามลําดับ สอดคลอง ปูรณญาดา กาพยตุม (2555) ไดศึกษาเรื่องการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทาผา-เทพพนม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต
6 ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผา-เทพ
พนม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 พบวาสถานศึกษาไดใชหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประการ โดยหลักนิติ
ธรรมไดบริหารงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ดานหลักคุณธรรมไดบริหารงานอยางมีศีลธรรม สรางความยุติธรรม ปลอด
จากการทาผิดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ดานหลักความโปรงใส ไดบริหารงานในโครงสรางการบริหารงาน ทั้ง 4
ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงาน
บริหารทั่วไป โดยมีการควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบได ดานหลักความมีสวนรวมไดบริหารงานอยางมีสวนรวมในการ
บริหารและ การตัดสินใจทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา บุคคลในชุมชน รวมทั้งหนวยงาน
ภาครัฐและหนวยงานภาคเอกชน ดานหลักความมีสวนรวมไดบริหารงานดานหลักความรับผิดชอบไดบริหารงานบนพื้น
ฐานขอมูล ที่ถูกตอง ยอมรับผลดีและผลเสียจากการปฏิบัติงานอยางรับผิดรับชอบ มีการนําผลการประเมิน ไปใชในการ
วางแผน ปรับปรุง เพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่อง และดานหลักความคุมคาไดบริหารงานโดยการจัดสรรและการใช
งบประมาณที่มีอยูอยางจากัดอยางคุมคา รวมทั้งการใชทรัพยากรไดอยางรูคุณคา โดยการสงเสริม การสนับสนุนการ
รณรงคการใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. ปญหาและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ปญหา ดังนี้ 1) ครูในโรงเรียนมีไมเพียงพอ และนักเรียนมีจํานวนลดลง และ ทองถิ่นมีความตองการหลาย
อยาง ไมสามารถตอบสนองไดทั้งหมด 2) ความยากคนของคนในพื้นที่ และขาดงบประมาณจากภาครัฐมาสนับสนุน 3)
คณะกรรมการสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมายมาทํางานไมตรงเวลา นัดหมาย ทําใหงานลาชา และคณะครูในโรงเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขาดการจั ด กิ จ กรรมร ว มกั น 4) ขาดการประสานงานที่ ต อ เนื่ อ งระหว า งโรงเรี ย นและ
คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขาดการวางแผนรวมกัน
ขอเสนอแนะ ดั ง นี้ 1) เพิ่ ม จํานวนครู ใหเ หมาะสมกั บจํานวนนัก เรี ย นในโรงเรียน และจั ด ทํา หลักสู ตรให
เหมาะสมกับทองถิ่น 2) หาทุนการศึกษาใหนักเรียน และจัดหางบประมาณมาสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 3) ควรสรร
หาบุคลากรที่มีความรูเขามาดําเนินงาน และควรหากิจกรรมในหมูบานเพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางคณะครูและ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาเพื่ อ ได ร ว มกิ จ กรรมกั น มากขึ้ น 4) ควรมี ก ารติ ด ต อ ประสานงานระหว า งคณะกรรมการ
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สถานศึกษากับสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และควรมีการวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษารวมกัน เพื่อเสริมทักษะในการ
แสดงความคิดเห็นรวมกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. ดานการบริหารงานวิชาการ
ควรมีการเพิ่มจํานวนครูใหเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนในโรงเรียน จัดทําหลักสูตรใหเหมาะสมกับทองถิ่น ขอ
ความรวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อใหการสนับสนุนในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ควรใหเอกสารคูมือ
แกคณะกรรมการสถานศึกษาไปศึกษา และทางโรงเรียนควรมีการจัดสถานศึกษาแกเด็กดอยโอกาส
2. ดานการบริหารงานงบประมาณ
ควรจัดหาทุนการศึกษาใหนักเรียน จัดหางบประมาณมาสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ควรใหมีการ
อบรมเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณใหกับคณะกรรมการสถานศึกษาไดเขาใจยิ่งขึ้น ใหความรูคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป และควรมีการพูดคุยกันและรวมมือหาแหลงงบประมาณรวมกัน
3. ดานการบริหารงานบุคคล
ควรมีการสรรหาบุคลากรที่มีความรูเขามาดําเนินงาน ควรหากิจกรรมในหมูบานเพื่อสรางความเขาใจอันดี
ระหวางคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อไดรวมกิจกรรมกันมากขึ้น ควรสรรหาบุคลากรที่มีความพรอมที่จะ
เสียสละในการทํางาน ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมายใหทํางาน มีความเขาใจเกี่ยวกับงานที่ไดรับ
มอบหมาย และสามารถเข า ร ว มประชุ ม ได ทุ ก ครั้ ง และควรให ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทและหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการสถานศึกษา
4. ดานการบริหารงานบริหารทั่วไป
ควรมีการติดตอประสานงานระหวางคณะกรรมการสถานศึกษากับสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ควรมีการ
วางแผนในการพัฒนาสถานศึกษารวมกัน เพื่อเสริมทักษะในการแสดงความคิดเห็นรวมกัน ควรมีการประเมินผล ติดตาม
ผลการพัฒนาสถานศึกษา และควรสงเสริม สนับสนุน การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหนาอยู นาเรียน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอบทบาทหนาที่ในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาน
การบริหารงานบุคคล
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานตนสังกัด ควรมีการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมในการบริหาร
โรงเรีย นของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้ นพื้ นฐานใน 4 ด าน คื อ ดา นการบริห ารงานวิ ชาการ ดา นการบริ ห ารงาน
งบประมาณ ดานการบริหารงานงานบุคคล และดานการบริหารงานบริหารทั่วไป
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ดร.โสภา อํานวยรัตน อาจารยที่ปรึกษา ที่กรุณาใหคําปรึกษา ตลอดจนใหคําแนะนํานับวาเปน
ประโยชนยิ่งตอการปรับปรุงการศึกษาคนควาดวยตนเองใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน
ที่ ใ ห ค วามอนุ เ คราะห ต รวจเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ขอขอบคุ ณ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการตอบแบบสอบถามจน
ไดขอมูลอยางครบถวนสมบูรณ ขอขอบใจเพื่อน พี่ นองรวมรุน มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ทุกทานที่ใหความ
ชวยเหลือ หวงใย สนับสนุน และใหกําลังใจแกผูวิจัยตลอดมา
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย ทุก ท า นที่ ไ ด ป ระสิ ท ธิ ป ระสาทวิ ช า บ ม เพาะจนผู วิ จั ย สามารถนํ า เอาหลั ก การมา
ประยุกตใช และอางอิงในงานวิจัยครั้งนี้ นอกจากนี้ขอขอบคุณคณาจารยและเจาหนาที่ทุกคนของคณะวิทยาการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ที่ใหความอนุเคราะห และใหความชวยเหลือดานตาง ๆ เปนอยางดี
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การมีสวนรวมบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย
Participation in School Administration of Basic Education Institution Committees in
the Expand Educational Opportunities School in Khun Tan District, Chiang Rai
Province
สาริกา ธรรมรักษา 1* และนันทิมา นาคาพงศ 2
Sarika Thummaruksa¹* and Nanthima nakapong2
0

1

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวม ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข ของการมีสวน
รวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จากกลุมตัวอยางที่เปน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
จํานวน 45 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถามผลการวิจัย พบวา สภาพการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ในภาพรวมอยูในระดับการมีสวนรวมปานกลาง สามารถ
เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ การมีสวนรวมดานการบริหารงานทั่วไป รองลงมา คือ การมีสวนรวมดานการบริหารงาน
บุคคล การมีสวนรวมดานการบริหารงานวิชาการ และการมีสวนรวมดานการบริหารงานงบประมาณ สวนปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข พบวา ดานบริหารงานวิชาการ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมคอยมีความรูเกี่ยวกับการ
ทํางานดาน แนวทางแกไข คือ ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู ในโรงเรียน ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขา
มามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา และเปด โอกาสใหค ณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานเขา มามีสวนรว มในการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ดานบริหารงานบุคคล คือ ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูในโรงเรียน ยังไมเปดโอกาสให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนชวยพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเทาที่ควร และบางครั้งชุมชนไมทราบ
เกี่ยวกับจํานวนบุคลากรในโรงเรียนที่ชัดเจน แนวทางแกไข คือ โรงเรียนควรใหเกียรติแกคนในชุมชนอยางแทจริง
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แตงตั้งคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน และมีการจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เพื่อรายงานใหคณะกรรการสถานสถานศึกษาทราบ ดานบริหารงานงบประมาณ คือ
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานยั งไม ทราบหน าที่ ที่ ชั ดเจนในการที่ จะร วมบริ หารด านงบประมาณของโรงเรี ยน
แนวทางแกไข คือ โรงเรียนควรมีการประชุม เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรูถึงบทบาทหนาที่ที่จะเขามามี
สวนรวมในเรื่องของการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ดานบริหารงานทั่วไป คือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยังไมคอยมีสวนรวมที่จะรับรูเกี่ยวการทํางานของครูในโรงเรียน แนวทางแกไข คือ ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู ควรให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะครูในโรงเรียน เพื่อจะไดรับรูปญหา
แลวนํามาชวยกันหาแนวทางที่จะพัฒนาการทํางาน
คําสําคัญ: คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

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 ซึ่งองคประกอบที่สําคัญที่สุดคือ
ทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ ก็คือการใหความรู โดยการจัดการศึกษาที่มุงเนนในการพัฒนา
คนใหสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยูตลอดเวลา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2450
ไดใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาเปนอยางมาก โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหมี
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาตรี และสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาของแต ล ะ
สถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับ สงเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู
ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทน
องคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ รวมระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่มีความรูความชํานาญ ภูมิปญญาทองถิ่น
เขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 4 ไดกําหนดระเบียบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 วาดวยโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
พ.ศ. 2553 เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในการประสานงาน
การบริหารการจัดการศึกษาทั้งดาน วิชาการ งานบริหารบุคคลงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป โดยโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึก ษาในอํา เภอขุน ตาล เปน โรงเรีย นที่สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต 4
ประกอบดวยโรงเรียนทั้งหมด 3 โรงเรียน มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรงเรียน ตามรายงานประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอขุนตาล ไดรับการเสนอแนะ
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาวา สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานมี ส ว นร ว มในการบริหารการศึกษา 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
โรงเรียนแสวงหาแนวทางใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมกําหนดทิศทางการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
จากขอเสนอแนะของสํานักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้ง 3 โรงเรียน จะเห็น ไดวา เสนอแนะ
ใหโ รงเรีย นบริห ารและจัด การศึก ษาโดยใหค ณะกรรมการสถานศึก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานมี ส  ว นร ว มจั ด การศึ ก ษา
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาการมีสวนรวมกํากับ ติดตาม สงเสริม และสนับสนุนในดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารงานทั่วไป ในสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวามีสวนรวมอยูในระดับไหน และสอดคลองกับบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 หรือไม ตลอดจนเปนแหลงขอมูล
พัฒนา สงเสริมการทํางานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
2. เพื่อ ศึกษาปญ หาอุ ปสรรคและแนวทางแก ไข เกี่ย วกับ การมีสว นรว มบริห ารโรงเรียนของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จัง หวัด เชียงราย ผูวิจัยไดกําหนดพื้น ที่ที่ทําการศึกษาไดแ ก โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากร การพัฒนาและการสราง
แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษานี้ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 จํานวน 45 คนประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ได แก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 จํานวน 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 15 คน รวมจํานวนประชากรที่ใชใน
การวิจัยทั้งสิ้น 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 สถานศึกษาที่ควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการ
สถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานมี ส วนรว มในการบริ ห ารการศึ กษา ตามรายงานประเมิน คุณ ภาพภายนอกสถานศึก ษาระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนํามา
จัดทําเครื่องมือในการสอบถาม เรื่อง การมีสวนรวมบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยมีเนื้อหาตามขอบขายงานของสถานศึกษา 4 กลุมงาน คือ
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานบริหารทั่วไป และยึดการบริหาร
แบบใชหลักการกระบวนการวัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA (Edward 1953 : 78) 4 ขั้นตอน ประกอบดวย การวางแผน
(Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแกไขปญหา (Act)
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มีจํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน เปนแบบสอบถาม
ขอมูลที่ผูศึกษาไดปรับปรุงมาจากเครื่องมือของชูเดช เฟองฟู (2549 : 61-64) ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สภาพการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ในอําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 ตามขอบขายงานของสถานศึกษา 4 กลุมงาน คือ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานบริหารทั่วไป เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scales) 5 ระดับ ตามแบบของ Likert (Likert Rating Scale) จํานวน 40 ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข เกี่ยวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในอําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557
ตามขอบขายงานของสถานศึกษา 4 กลุมงาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และ
การบริหารงานบริหารทั่วไป เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended) นําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและแปลผลโดยใชเกณฑระดับคาคะแนนเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 75-77) เปนคําถามแบบปลายเปด
เกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติม
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ขอหนังสือจากคณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย ผูอํานวยการโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จํานวน 3 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะหตอบ
แบบสอบถาม
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2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จํานวน 3 โรงเรียน โดยผูวิจัยเดินทางไปชี้แจง ตอผูอํานวยการสถานศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย พรอมกับหนังสือขอความรวมมือเก็บขอมูล โดยผูศึกษา
ไปชี้แจงการตอบแบบสอบถามและขอรับดวยตนเอง ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลประมาณ 2 สัปดาห
3. นําขอมูลที่ไดทั้งหมดไปวิเคราะหผลตามขั้นตอนทางสถิติตอไป
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษานําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน มาวิเคราะหและดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. นําขอมูลตอนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) แลวคํานวณหาคารอยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
2. นําแบบสอบถามในตอนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับสภาพการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 ตามขอบขาย
งานของสถานศึกษา 4 กลุมงาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการ
บริหารงานบริหารทั่วไป เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales)มาตรวจนับคะแนนแตละขอ แลวหาคาเฉลี่ย ( x )
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยกําหนดคาคะแนนและการแปลความหมาย
ตามแนวทางของ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 75-77)
ตอนที่ 3 ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข รวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถาม
ปลายเปด แลววิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

สรุปผลและอธิปรายผล
พบวา สภาพการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
มีสภาพการมีสวนรวมบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยูในระดับการมีสวนรวมปานกลาง
สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การมีสวนรวมดานการบริหารงานทั่วไป อยูในระดับปานกลางการมีสวนรวมดานการ
บริหารงานบุคคล อยูในระดับปานกลาง การมีสวนรวมดานการบริหารวิชาการ อยูในระดับปานกลาง และการมีสวนรวม
ดานการบริหารงานงบประมาณ อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาที่ไดสรุปมาแลวขางตน มีประเด็นสําคัญที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
1. สภาพการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
ผลการวิจัยพบวา สภาพการมีสวนรวมบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยูในระดับการมี
สวนรวมปานกลาง สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ คือ การมีสวนรวมดานการบริหารงานทั่วไป การมีสวนรวมดาน
การบริหารงานบุคคล การมีสวนรวมดานการบริหารวิชาการ และการมีสวนรวมดานการบริหารงานงบประมาณ ซึ่งสภาพ
การมีสวนรวมบริหารโรงเรียนทั้ง 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
เรียนการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก็ยังมี สว นรว มวางแผนพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึก ษา รวมถึง จัด ทํา โครงสรา งหลัก สูต รของสถานศึก ษาให สอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน ซึ่งตรงกับที่สัมฤทธิ์
กาเพ็ง (2545 : 9) ไดใหความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวมไว คือ เปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของ
มีสวนรวมในการทํางาน จะเกิดความรูสึกเกี่ยวของ ผูกพันกับงานหรือองคกร หากมีการตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
รวมกันแลวจะเปนผลใหเกิดขอมูลหรือสิ่งที่ตกลงรวมใจกัน นอกจากนี้บุญฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ (2544 : 40 - 43) กลาววา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตองการพัฒนาการความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม หลักสูตรและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อมีสวนรวมในการกําหนด หลักสูตรทองถิ่นตามภารกิจของสถานศึกษา และ ปนิดา ปนดอน
(2553) ไดศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการโรงเรียนแมตื่นวิทยาคม อําเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานวิชาการ สวนใหญมีสวนรวมใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจําป ติดตามผลการดําเนินงานในลักษณะการรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ใหขอเสนอแนะ
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานประจําป และใหคําแนะนําในการจัดการเรียนรูสาระภูมิปญญาทองถิ่น
ดานการบริหารงานบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามในภาพรวม มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน สามารถ
เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดดังนี้ การสอบสวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีที่กระทําผิดวินัยรองลงมา
คือ การปฐมนิเทศแกผูไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติงานในโรงเรียน และการสงเสริมการฝกอบรม และพัฒนาตนเองของขาราชการ
ครูและบุคลากรในโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนอาจถือวาเปนเรื่องของการบริหารจัดการภายใน สอดคลองกับ จําเนียร งามสงวน
(2551) ไดศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการพัฒนาสถานศึกษาในตําบลเมืองแปง อําเภอปาย
จังหวัดแมฮองสอน พบวา ดานบริหารงานบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังมีความคิดวาเปนหนาที่ของ
สถานศึกษาและไมเขาใจระเบียบตาง ๆ ของการบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ พบวา ผูตอบแบบสอบถามในภาพรวม มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน สามารถ
เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดดังนี้ การวางแผนในการชวยระดมทรัพยากรมาพัฒนาโรงเรียนในทุกดาน รองลงมา คือ การให
ขอเสนอแนะการจัดทํารายงานการเงินของโรงเรียน และการใหขอเสนอแนะพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานการเงิน
ของโรงเรียน อาจเนื่องมาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดเขารวมประชุมวางแผนจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
หรือแผนกลยุทธของโรงเรียน ทําใหทราบถึงงบประมาณที่โรงเรียนไดรับ จึงสามารถที่จะวางแผนการจัดสรรงบประมาณและ
กรอบการใชจายลวงหนาของโรงเรียนได ซึ่งคลายกับงานการศึกษาของ ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป วาทศิล ป (2550 : 61-63)
ไดศึก ษาการมีสว นรว มของชุ ม ชนในการจั ด การศึกษาในพื้นที่บริการของโรงเรียนลอมแรดวิทยา อําเภอเถิน จังหวัด
ลําปาง พบวา คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานเขา มามีสว นรว มในการบริหารและจัดการศึกษาในดานการวางแผน
ปฏิบัติงาน สรางวิสัยทัศน สนับสนุนเงินทุนการศึกษา ทุนโครงการอาหารกลางวัน ติดตอประสานงานขอความรวมมือจาก
วิทยากรภายนอก เพื่อชวยเหลือการขาดแคลนบุคลากรแกทางโรงเรียน สวนการวางแผนทางดานงบประมาณการเงินมีนอย
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เพราะขาดความรูความเขาใจ เอกราช ฉัตรใจคํา (2542 : 58 - 75) พบวา กรรมการสวนใหญไดมีสวนรวมประชุมปรึกษาหารือ
ในการวางแผนจัดทําแผนงบประมาณและแสวงหาเงินทุนเพื่อมอบใหแกทางโรงเรียน ขณะที่คณิต ไชยลังการ (2546 : 52 - 60)
ไดทําการศึกษาพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสวนใหญมีสวนรวมประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับปญหาความ
ตองการของโรงเรียน และในปเดียวกัน คนิตฐา กลัดเนียม (2546 : 46 - 48) พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีสวนรวมวางแผนงบประมาณของสถานศึกษาและยังมีสวนรวมชวยเหลือระดมทุนหรือปจจัย เพื่อจัดการศึกษาของโรงเรียน
ด านงานบริ หารทั่ วไป พบว า ผู ตอบแบบสอบถามในภาพรวม มี ส วนร วมในการบริ หารโรงเรี ยน สามารถ
เรี ยงลํ าดั บจากมากไปน อย ได ดั งนี้ การประสานงานและประชาสั ม พั น ธ ร ะหว า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชน และผู ป กครอง
รองลงมา คื อ การกํ า หนดนโยบาย แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของโรงเรี ย นให ส อดคล อ งกั บ นโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ และความตองการของชุมชน และการรวมเปนกรรมการบริหารโรงเรียนในการปฏิบัติงานฝายตาง ๆ
อาจเนื่องมาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสวนหนึ่งเปนผูปกครองนักเรียน เปนตัวแทนของชุมชนหรือองคกรอื่น
สามารถมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจึงสามารถที่จะเสนอปญหาของโรงเรียนและแนวทางแกไขรวมกันได ดังที่ จําเนียร
งามสงวน (2551) ไดศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอการพัฒนาสถานศึกษาในตําบลเมืองแปง
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน พบวา ดานบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไมเขาใจเรื่องนโยบาย
และการวางแผนตาง ๆ ของสถานศึกษา
2. ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ทั้ง 4 ดาน พบวา
ดานการบริหารงานวิชาการ
ปญหา อุปสรรค ดานการบริหารงานวิชาการ พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมคอยมีความรู
เกี่ยวกับการทํางานดานวิชาการ ไมทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แนวทางแกไข คือผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูในโรงเรียน ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขา
มามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา และเปด โอกาสใหค ณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานเขา มามีสวนรว มในการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ตั้งแตเริ่มดําเนินการจัดการศึกษาทุกระยะตามความเหมาะสม นอกจากนี้ทรงพล ทรงจํา (2541 :
39 - 40) พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการทุกดานนอย เพราะไมมีความเขาใจ
และบุ คลากรในโรงเรียนยังติดกั บความคิดเก าวา งานวิ ชาการเป นเรื่ องของโรงเรียนเท านั้ นจึ งไม เชิญชุ มชนเขามาร วม
บริหารงานวิชาการ
ดานการบริหารงานบุคคล
ปญหา อุปสรรค ดานการบริหารงานบุคคล พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูในโรงเรียน ยังไมเปดโอกาสให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนชวยพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเทาที่ควร และบางครั้งชุมชนไมทราบ
เกี่ยวกับจํานวนบุคลากรในโรงเรียนที่ชัดเจน อาจเนื่องมาจากบุคลากรในโรงเรียนมีการยายบอย
แนวทางแกไข คือผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูในโรงเรียน ควรใหเกียรติแกคนในชุมชนอยางแทจริง ผูบริหาร
สถานศึกษา ควรประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยางจริงจังและตอเนื่อง และแตงตั้งคนในชุมชนใหมี
สวนรวมในการจัดการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน และทางโรงเรียนควรจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาในโรงเรียน เพื่อรายงานใหคณะกรรการสถานสถานศึกษาทราบ ซึ่งอาจเปนเพราะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความเชื่อวางานบุคคลเปนงานที่ขึ้นอยูกับผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารในการปฏิบัติหนาที่ และออกคําสั่งงานโดยตรง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีสวนรวมนอยในการบริหารงานบุคคล ซึ่งเปนการมองเชิงลบที่คิดวาตนเองไมมี
สวนรวมในการปฏิบัติหนาที่ตรงกับทฤษฎี X ของ McGregor (ปราชญา กลาผจัญ (2544 : 50 ; อางอิงจาก McGregor. The
Human Side of Enterprise. 1960 : 124) นอกจากนี้งานของจิตติมา วงศอาษา (2547 : 69 - 80) พบวา ผูปกครองนักเรียนไมมี
สวนในการกําหนดอํานาจหนาที่ของบุคลากรในโรงเรียนและการให ขอมูลหรือคําแนะนําในการบริหารงานบุคคล มีสวนรวม
นอยในการดําเนินการสรรหาบุคลากร จัดทําแผนอัตรากําลัง พิจารณาความดีความชอบและประเมินประสิทธิผ ลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจเนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองการสรรหาบุคลากรที่จะ
มาปฏิบัติงานในโรงเรียนเพื่อใหมีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนตองการ ซึ่งคลายกับการศึกษาของปรีชา ไชยโย (2541 : 88 - 90)
พบวา สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเห็นดวยในการมีสวนรวมเสนอคณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและรวมพิจารณา
บุคคลที่เขารวมทํางานในโรงเรียน และรวมใหความเห็นชอบแผนงานดานบุคคล รวมทั้งขั้นตอนวิธีนิเทศกํากับ ดูแลบุคลากร
ดานการบริหารงานงบประมาณ
ปญหา อุปสรรค ดานการบริหารงานงบประมาณ พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไมทราบหนาที่
ที่ชัดเจนในการที่จะรวมบริหารดานงบประมาณของโรงเรียน
แนวทางแกไขและขอเสนอแนะดานการบริหารงานงบประมาณ คือ โรงเรียนควรมีการประชุม เพื่อทําความเขาใจกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหรูถึงบทบาทหนาที่ที่จะเขามามีสวนรวมในเรื่องของการบริหารงานงบประมาณของ
โรงเรียน คลายกับการศึกษาของชูเดช เฟองฟู (2549 : 44 - 51) พบวา ชุมชนรับทราบ ผลการใชงบประมาณ แตมีสวนรวม
ในการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณประจําปของโรงเรียนอยูในระดับนอย
ดานการบริหารงานบริหารทั่วไป
ปญหา อุปสรรค ดานการบริหารงานบริหารทั่วไป พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไมคอยมีสวนรวม
ที่จะรับรูเกี่ยวการทํางานของครูในโรงเรียน
แนวทางแกไขและขอเสนอแนะดานการบริหารงานบริหารทั่วไป คือ ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู ควรให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะครูในโรงเรียน เพื่อจะไดรับรูปญหา แลว
นํามาชวยกันหาแนวทางที่จะพัฒนาการทํางาน ซึ่งมีสวนคลายกับงานวิจัยของทรงวุฒิ เรืองวาทะศิลป (2550 : 61 - 63)
พบวา ชุมชนสวนมากมีสวนรวมในการจัดระบบขอมูลสาระสนเทศของโรงเรียนและการพิจารณากําหนดหนาที่การทํางานของ
บุคลากรในโรงเรียนอยูในระดับนอย
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใชไว ดังนี้
1. ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมการมีสวนรวมในโรงเรียน เพื่อสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนกับโรงเรียนในโรงเรีย น
ขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อใหไดขอมูลที่เกี่ยวกับการบริหารงานในเชิงลึก
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3. ผูบริหารและคณะครูควรปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานวาไมเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา โดยการสนับสนุนใหมีการระดมความคิดที่หลากหลายและเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการปฏิบัติหนาที่อยาง
เต็มที่
4. คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ ควรมีการวางแผนการทํางานรวมกัน มีปฏิทินการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการแบงงานและมอบหมายงานใหตรงกับความรูความสามารถของแตละคน
ขอเสนอแนะการศึกษาครั้งตอไป
จากการศึกษาพบวาระดับการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 4
ขอบขายงาน ของสถานศึกษาปรากฏวา งานที่คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมนอยที่สุดคือการบริหารงานงบประมาณ
ดังนั้นผูศึกษาจึงเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป ดังหัวขอตอไปนี้
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเปรียบเทียบการ
ดําเนินงานแยกตามขนาดของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและ ขนาดใหญ
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมบริหารโรงเรียนที่ใชประชากรหรือกลุมตัวอยางที่กวางขึ้นและเพิ่มพื้นที่ของ
ประชากรและกลุมตัวอยางหลายพื้นที่ขึ้น
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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 มีเจตนารมณที่ตองการเนนย้ําวาการจัดการศึกษาตองเปนไป
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สถานศึกษาจึงเปนองคกรหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการหลอหลอม
สรางคนออกไปรับใชสังคม ผูบริหารสถานศึกษาจึงถือเปนผูที่มีความสําคัญอยางยิ่ง โดยมีบทบาทเปนผูนําที่จะสามารถ
นําบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาใหสามารถทํางานบรรลุเปาหมาย ของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะเปนสัญลักษณขององคกร
จึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการปฏิรูปการศึกษาใหประสบความสําเร็จ ผูบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้
จึงตองมีคุณลักษณะ ในการใชทักษะ การบริหารแบบมีสวนรวม
การบริหารแบบมีสวนรวมคื อ กระบวนการของการใหผูอยูใตบัง คับบัญชามีสว นเกี่ยวของในกระบวนการ
ตัดสินใจ เนนการมีสวนเกี่ยวของอยางแข็งขันของบุคคล ใชความคิดสรางสรรคและความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแกปญหา
ของการบริหารที่สําคัญ อยูบนพื้นฐานของแนวความคิดของการแบงอํานาจหนาที่ ที่ถือวาผูบริหารแบงอํานาจหนาที่
การบริหารของพวกเขาใหเขากับผูอยูใตบังคับบัญชาของพวกเขา ประการสุดทาย การบริหารแบบมีสวนรวม ตองการให
ผูอยูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของอยางแทจริงในกระบวนการตัดสินใจที่สําคัญขององคการไมใชเพียงแตสัมผัสปญหา
หรือแสดงความหวงใย (สมยศ นาวีการ, 2545, หนา 1) การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญ
ที่สามารถเปนเครื่องมือสนับสนุนและผลักดันใหการดําเนินงานในสถานศึกษาเกิดประสิทธิผล ซึ่งตองไดรับความรวมมือ
จากผูรวมงานในระดับปฏิบัติ ฉะนั้นในการดําเนินงานในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผล ซึ่งตองไดรับความรวมมือจาก
ผูรวมงานในระดับปฏิบัติ ถือเปนเรื่องที่ทาทายโดยตองอาศัยความรูความสามารถและประสบการณของผูบริหารมา
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สนับสนุนใหผูรวมงานมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถทํางานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของสถานศึกษา
ใหประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยหลักการสําคัญคือการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
ภายในสถานศึกษาใหเกิดพลังและมีประสิทธิภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 ไดกําหนดแผนปฏิบัติการประจําปง บประมาณ
ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อสงมอบผลผลิตการใหบริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหนวยงานที่เกี่ยวของ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงไดกําหนดปจจัยความสําเร็จคือ 1)ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญใน
การบริห ารจัด การ โดยมุง เนนผลสัม ฤทธิ์ ข องงาน และการทํางานแบบมี สวนรว มที่เ อื้อ ตอการพั ฒ นาความคิด ริเ ริ่ ม
สรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว 2)หนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมการบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 3)เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงาน
บุคคลอยางชัดเจน 4) บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล
จากความเป น มาและความสํ า คั ญ ของป ญ หาทํ า ให ผู วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาการบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว มใน
การบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของสถานศึกษาในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อศึกษาปญหาของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการบริหาร
ความหมายการบริหาร
ความหมายของการบริหารการศึกษา
หลักการและแนวคิดในการบริหารสถานศึกษา
ทฤษฎีการบริหารการศึกษา
1. ทฤษฎีการบริหารของอองริ ฟาโยล (Henri Fayol.
2. ทฤษฎีการบริหารการศึกษาของ เจสซี บี.เซียร

แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการบริหารแบบมีสวนรวม
ความหมายของการมีสวนรวม
ความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารมีสวนรวม
เทคนิคการบริหารแบบมีสวนรวม
องคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวม
ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการบริหารแบบมีสวนรวม
ทฤษฎี Needs Hierachy Theory ของ Maslow
ทฤษฏี Motivation-hygine Theory ของ Herzberg, Mansner and
Snydermen
ทฤษฏี The Need For Achievement ของ McChelland
ทฤษฏีบุคลิกภาพ Chir Argyris
ทฤษฏีวิถีทาง-เปาหมาย (Path-Goal Theory)ของHouse and Mitchell
ทฤษฏีสถานการณ (Situation Theory) ของ Hersey and Blanchard
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารแบบมีสวนรวม
ทฤษฎีการวิเคราะหการติดตอระหวางบุคคล

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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การศึกษาการบริหารแบบ
มีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษา
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก
1. ผูบริหารซึ่งเปนผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการในสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 53 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจํานวน 53 คน
2. ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (จากขอมูลอัตรากําลังครูที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย) จํานวน 580 คน
สรุป ประชากรรวมทั้งสิ้น 633 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก
ครูในสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ไดมาจากขอมูลอัตรากําลังครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รวมจํานวน 580 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่และ
มอรแกน (Krejcie & Morgan, อางอิงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2552, หนา 48-49) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดกลุม
ตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 232 คน โดยใชวิธีเทียบอัตราสวน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี
การสรางแบบสอบถามดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา แลวกําหนดวัตถุประสงคที่ตองการ
ศึกษา
2. สรางแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปน แบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) เพื่อสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง
ประสบการณการทํางาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีลักษณะเปนแบบมาตร
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยผูวิจัยกําหนดคาระดับคะแนน
ของชวงน้ําหนัก
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีลักษณะเปนแบบปลายเปด
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3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปตรวจสอบและหาคุณภาพของเครื่องมือดังนี้
3.1 ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องมือที่สรางไว
3.2 หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จ เสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอความ
เห็นชอบและนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาปรับปรุง แกไขใหเหมาะสม จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
3.2.1 นายบัณฑิต ไชยวงค ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3.2.2 นายอินสอน กันนา ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอยชาง
3.2.3 นายสุทัด จันทะสินธุ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไคร
4. ตรวจสอบความถูกตองพิจารณาปรับแกตามตัวแปรที่ศึกษาโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective
Congruence) และปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาที่ใชตามคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือวิจัย โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา
ระดับคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามที่ได โดยใชเกณฑการพิจารณาคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวาขอคําถามนั้น
ใชได
5. นํ า แบบสอบถามที่ ไ ด ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขแล ว เสนอต อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบและจั ด พิ ม พ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อใชแจกกลุมตัวอยางจริงในการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังนี้
1. ติดตอขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามในสถานศึกษาในเขตอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และกลุมอํานวยการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับครูในสถานศึกษาอําเภอแมสรวยชวยอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในการศึกษา
ครั้งนี้
2. เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองที่กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ และวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหหาคาสถิติตาง ๆ โดยนําขอมูลทั้งหมดมาดําเนินการ
ดังนี้
1. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนแบบสอบถาม
ชนิดเลือกตอบ (Check List) นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เปนรายขอใชวิเคราะหคํานวณหาคารอยละ (Percentage)
และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
2. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งเปนแบบสอบถาม
มาตรประมาณคา (Rating Scale) มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑน้ําหนัก 5 ระดับ จากนั้นนําไปบันทึก และวิเคราะหหา
คาเฉลี่ย (𝑋�) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยกําหนดเกณฑใน
การแปลความหมายของคาเฉลี่ย (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553, หนา 69)
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3. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 เกี่ยวกับปญหาของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
อําเภอแมส รวย จัง หวัด เชียงราย สัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่ง เปนแบบสอบ
ปลายเปดใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
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 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. : Standard deviation)

ผลการศึกษา
จากการศึกษาสภาพและปญหาของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สรุปไดวา
1. สภาพดานความยึดมั่นผูกพัน มีผลที่สุดตอการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. ดานปญหาดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ในประเด็นขาดโอกาสในการเสนอความคิดเห็นในการตั้งเปาหมาย
และวัตถุประสงค มีปญหาที่สุดตอการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. การวิเคราะหสภาพของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยได
ดังนี้
1.1 ดานความยึดมั่นผูกพัน ผลการวิจัยพบวาสภาพของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก
1.2 ดานการไววางใจ ผลการวิจัยพบวาสภาพของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 โดยรวมอยูในระดับมาก
1.3 ดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกันผลการวิจัยพบวาสภาพของการบริหารแบบมีสวนรวมใน
การบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2
โดยรวมอยูในระดับมาก
1.4 ดานความอิสระตอความรับผิดชอบในผลการวิจัยพบวาสภาพของการบริหารแบบมีสวนรวมในการ
บริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2
โดยรวมอยูในระดับมาก
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2. การวิเคราะหปญหาของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสรุปไดดังนี้
2.1 ดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน
ปญหาสวนใหญขาดโอกาสในการเสนอความคิดเห็นในการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงค รองลงมาคือ
ครูเสนอความคิดเห็นแตไมมีอํานาจในการตัดสินใจ ครูและบุคลากรทางการศึกษาไมมีสวนรวมในการตั้งเปาและจุดประสงค
อยางแทจริง ขาดการรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา และสุดทายการตั้งเปาหมายสวนใหญ
อํานาจในการตัดสินใจเปนของผูบริหาร
2.2 ดานความยึดมั่นผูกพัน
ป ญ หาส ว นใหญ คื อ ขาดสวั ส ดิ ก ารเอื้ อ อํ า นวยให บุ ค ลากร รองลงมาคื อ ขาดการให ข วั ญ กํ า ลั ง ใจ
แกบุคลากร มีความสามัคคีกันเฉพาะในระดับคนทํางาน คณะครูมีภูมิลําเนาอยูไกลสถานศึกษา และบรรยากาศในการทํางาน
ไมเปนกันเอง
2.3 ดานความอิสระตอความรับผิดชอบในงาน
ปญหาสวนใหญคือไมไดรับอิสระตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ มอบหมาย
งานไมตรงตามความสามารถ ไดรับหนาที่ดวยความไมสมัครใจ และสุดทายคือขาดอิสระในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.4 ดานการไววางใจกัน
ปญหาสวนใหญคือการทํางานตองดําเนินไปตามกรอบแนวทางที่ผูบริหารกําหนดวางไว ขาดความไววางใจ
ใหครูตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และขาดความไววางใจกันทั้งตอผูบริหารและระหวางคณะครู
ดังนั้นจากการศึกษาสภาพและปญหาของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สรุปไดวา
1. สภาพดานความยึดมั่นผูกพัน มีผลที่สุดตอการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัด
เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. ดานปญหาดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน ในประเด็นขาดโอกาสในการเสนอความคิดเห็นใน
การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงค มีปญหาที่สุดตอการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีประเด็นนาสนใจที่จะนํามาอภิปรายผล 2 ประเด็นดังนี้
1. สภาพของการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 ดานความยึดมั่นผูกพัน มีผลที่สุดตอการบริหารแบบมีสวนรวมในการ
บริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 ทั้งนี้
เปนเพราะวาความผูกพันตอองคการ เปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงประสิทธภาพขององคการไดมีการคนพบวาผูมีความผูกพันตอ
องคการมากยอมทํางานไดดีกวา ผูที่มีความผูกพันนอยกวา ความผูกพันตอองคการมีความเกี่ยวของกับการมีสวนรวมใน
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งานองคการซึ่งสอดคลองกับ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2537, หนา 178) ไดใหแนวคิดวา การมีสวนรวมทําใหเกิดการเกี่ยวของ
และการเกี่ยวของทําใหเกิดการผูกพันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธนพร ธรรมโชติ (2555, บทคัดยอ) พบวาโดยภาพรวม
สามารถสรุปไดวาบุคลากรสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการบริหารแบบมีสวนรวมที่มีผลตอความผูกพันตอ
องคกร อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉรา ชูเอน (2553 ,บทคัดยอ) พบวาระดับความคิดเห็นตอ
ความผูกพันตอองคการของพนักงานโดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ พนักงานมีความเต็มใจ
ทุมเทใชความพยายามอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงานเพื่อองคการ
2. ปญหาของการบริหารแบบมีสวนรวมการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกันในประเด็นขาดโอกาสใน
การเสนอความคิดเห็นในการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงคมีปญหาที่สุด ตอการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทั้งนี้เปน
เพราะผูบริหารไมเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น หรือใหผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวม
ในการกําหนด นโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทับทิม กวีวัฒน (2545, บทคัดยอ)
ผลการวิ จั ย พบว า โดยภาพรวมครู ผู ส อนส ว นใหญ เ ห็ น ว า ได มี ส ว นร ว มในการวางแผนการส ง การและการควบคุ ม
นอกจากนั้นครูผูสอนยังใหความเห็นในเรื่องการวางแผนวาผูบริหารวางแผนดวยตนเอง ไมเปดโอกาสใหครูผูสอนแสดง
ความคิดเห็นในการกําหนดนโยบายเสนอแนะใหจัดกิจกรรมการบริหารแบบประชาธิปไตย ใหทุกคนเขามามีสวนรวมใน
การวางแผน สวนการสั่งการ ผูบริหารไมมีคุณธรรม ไมเปดใจกวาง ไมสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาที่มีความรูความสามารถ
เสนอแนะใหผู บริห ารใหการยอมรับในความรู ความสามารถและมอบหมายงานให ตรงกั บความรู ความสามารถของ
ครูผูสอน สําหรับการควบคุมนั้น ผูบริหารไมอยูประจําในโรงเรียน ขาดการนิเทศติดตามงาน ควรจัดระบบการควบคุม
การปฏิบัติงานโดยสงเสริมการทํางานเปนทีมและพัฒนาทีมงาน
ขอเสนอแนะ
1. ผูบริหารควรเนนใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของผูรวมงานการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน
เปดโอหาสในการตัดสินใจและรับฟงขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชา
2. ผูบริหารควรมีการจัดสวัสดิการสนับสนุนใหบุคลากร สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากร สรางบรรยากาศใน
การทํางานรวมกัน เพื่อสรางความสามัคคีและการมีสวนรวมของผูรวมงาน
3. ผูบริหารควรใหอิสระในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่และเนนการมอบหมายงานใหตรงตาม
ความรูความสามารถของผูรวมงาน เพื่อสรางการมีสวนรวมในการบริหารอยางเต็มที่
4. ผูบริหารควรเนนการบริหารงานตามกรอบแนวทางที่กําหนดไวและใหความไววางใจในการปฏิบัติงานของ
ผูรวมงานอยางเต็มที่

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่องการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสําเร็จลุลวงดวยดี ดวยการสนับสนุนจากบุคคลหลาย
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ฝาย ผูศึกษาขอขอบพระคุณ ดร.โสภา อํานวยรัตน ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา ไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนตรวจสอบ
แกไขขอบกพรองตาง ๆดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณได ผูศึกษา
คนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ นายบัณฑิต ไชยวงค ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นายอินสอน กันนา ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอยชาง และนายสุทัด จันทะสินธุ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไคร ที่ได
กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ พิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนําแกไขตรวจสอบเครื่องมือ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถาม ที่ใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ผูศึกษาขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร บุคลากร และผูที่เกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียนอําเภอแมสรวย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และใหความ
รวมมือเปนอยางดียิ่งในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงได
ดวยดี
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ประสานงานตามลําดับ สว นดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแ กห ลักการตรวจสอบได ผูบริห าร ครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวม จําแนกตามเพศ ประสบการณทํางานและระดับ
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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
จากการจัด สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุน ใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545. หนา 2) อีกทั้งการศึกษามีความสัมพันธใกลชิดกับระบบสังคม เปนกลไกสําคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ดังนั้นการจัดการศึกษา จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบและทิศทางให
สอดคลองกับระบบสังคมและเศรษฐกิจการศึกษาตองเปนไปตาม ความมุงหมายการศึกษา คือ มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและอยูใน
สังคมโลกไดอยางมีความสุข นับตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มีผลบังคับใชทําใหมีการเปลี่ยนแปลง ในดานการจัด
การศึกษาหลาย ๆ ประเด็นโดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานการกระจายอํานาจการบริหารการจัดการทางการศึกษา โดยเปด
โอกาสใหชุมชนเขามา มีสวนรวมในการจัดการศึกษาผานรูปแบบ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา หลักการมีสวนรวมของสังคม ชุมชน องคกรเอกชนตาง ๆ และการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา เพื่อใหมี
อิสระในการบริหารและการจัดการ
ดังที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) กําลังดําเนินการสรรหาผูที่จะมาชวยกันคิดปฏิรูปประเทศในดานตาง ๆ
ซึ่งในจํานวนนี้ก็มีเรื่องการศึกษารวมอยูดวย การที่จะทําใหการศึกษาเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพกับการพัฒนาคนใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไดนั้น ผูคิดจะตองรูลึก รูจริง ถึงบริบทคุณภาพชีวิตคนไทยที่ผานมาเปนอยางไรและ วิธีการพัฒนาคน
ของชาติไปลอกรูปแบบเขามาทั้งดุนผลที่ไดก็คือ กระทรวงเดียวมีซี 11 ถึง 5 คน ครูกาวหนา ทั้งเงินเดือนและวิทยฐานะ แต
คุณภาพเด็กแยลง การปฏิรูปการศึกษาครั้งตอไปจึงนาจะใหความสําคัญไปที่หัวใจหลัก ซึ่งเปนสวนที่จะทําใหเด็กเกิด
คุ ณ ภาพชี วิ ต อย า งแท จ ริ ง ตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง ให ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป น กรรมการและเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการ สถานศึกษา นํามาซึ่งการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปครู นักเรียน ผูปกครอง และผูเกี่ยวของกับการศึกษา
ตองยอมรับและเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน ในหนวยงานทางการศึกษา ตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้น
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ยอมรับการปรับปรุงโครงสรางหนวยงานราชการเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป นอกจากนี้จะยังมีคณะกรรมการคอย
กํากับ ดูแลทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับกระทรวง เขตพื้นที่และสถานศึกษาซึ่งคณะกรรมการของแตละระดับจะเขามามี
บทบาทในการตรวจสอบการทํางาน การกําหนดนโยบาย เพื่อใหทุกสวนในสังคม ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตาม
เจตนารมย ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กําหนดใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เปนโรงเรียน มีฐานะเปนนิติ
บุคคล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสถานศึกษามีความเปนอิสระเกิดความคลองตัวสามารถบริหารและจัดการศึกษาได
สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพตามหลักกระจายอํานาจ และ ตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวมกัน จัดการศึกษาที่สนอง
ความตองการของชุมชน และทองถิ่นการบริหารหลักสูตรเปนกลไกสําคัญที่ใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประสบ
ความสําเร็จ ตามเปาหมาย การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของทุกสถานศึกษา เปนหัวใจหลัก ที่
จะชวยให การจัดการศึกษา ของสถานศึกษาสนองความตองการของชุมชน และทองถิ่น ไดอยางเปนรูปธรรม และยังไมมี
การศึกษาวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาศูนยประสานงานเจดียหลวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีสวนรวมในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษามากนอยเพียงใด และกรรมการ
สถานศึกษาในแตละสถานภาพมีสวนรวมในการพัฒนาแตกตางกันหรือไม
ผูวิจัยจึงมีสนใจที่จะศึกษาการศึกษาการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย
ประสานงานโรงเรียนเจดียห ลวงพิทยา สัง กัด สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยศึกษา
สถานศึกษาในศูนยประสานงานโรงเรียนเจดียหลวงพิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
2 เพื่อทราบถึง การมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษา และศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวม
เพื่อพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนยประสานงานโรงเรียนเจดียหลวงโรงเรียนเจดียหลวงพิทยา อําเภอ
แมส รวย จังหวัด เชียงราย อันจะเปนประโยชนตอการเสริมสรางความรวมมือและการมีสว นรว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของศูนยประสานงานดังกลาวในโอกาสตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนในศูนยประสานงานโรงเรียนเจดียหลวงพิทยา
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนในศูนย
ประสานงานโรงเรียนเจดียหลวงพิทยา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ ประสบการณการบริหาร
การศึกษาและ ระดับการศึกษา
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

หลักการบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย
ความเห็นของผูบริหารและครูผูสอนใน
1. หลักการกระจายอํานาจ
สถานศึกษาตามสถานภาพของผูตอบ
2. หลักการมีสวนรวม
แบบสอบถาม จําแนกเปน
3. หลักการประสานงาน
1. เพศ
วิธีวิทยาการวิ
จ
ย
ั
4. หลักการริเริ่ม
- ชาย
5. วหลั
กการตรวจสอบได
การวิ
มของคณะกรรมการสถานศึ
กษา ศูนยประสานงาน
- หญิจงัยเรื่อง “การศึกษาการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนร
2.ประสบการณ
โรงเรี
ยนเจดียหในการทํ
ลวงพิทางาน
ยา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย”
ประชากร- นอยกวา 5 ป
- 5 ปขึ้นไป
ประชากรที
่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในศูนย
3.ระดับการศึกษา
ประสานงานโรงเรี
ยหลวงพิทยา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 72 คน
- ต่ํากวายปรินเจดี
ญญาตรี
- ปริ่อญ
เครื
งมืญาตรี
อที่ใชในการเก็บขอมูล
สู
ง
กว
า
เครื่องมือปริทีญ
่ใชญาตรี
ในการเก็บรวมรวมขอมูล เพื่อการศึกษาในครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถาม

เกี่ยวกับการดําเนินการศึกษาการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาศูนยประสานงานโรงเรียนเจดียหลวงพิทยา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) มุงสํารวจขอมูลของ เพศประสบการณการทํางาน
ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารโรงเรี ย นแบบมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการ
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. หลักการมีสวนรวม
3. หลักการประสานงาน
4. หลักการริเริ่ม
5. หลักการตรวจสอบได

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยประสานงานโรงเรียน เจดียหลวงพิทยา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย จําแนกตาม
เพศ ประสบการณในการทํางาน และระดับการศึกษา
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ประชากรจํ า แนกตามเพศในการการบริ ห ารโรงเรี ย นแบบส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยประสานงานโรงเรียนเจดียห ลวงพิทยา 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
การศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี จํานวน 32 คนคิดเปนรอยละ44.40 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 24 คน คิดเปน
รอยละ 33.30 และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 22.20
สภาพการดํ า เนิ น งานการศึ ก ษาการบริ ห ารโรงเรี ย นแบบมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ศู น ย
ประสานงานโรงเรียนเจดียหลวงพิทยา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงรายจํานวน 50 ขอ ผลการศึกษา โดยภาพรวมและราย
หลักการอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายหลักการ พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก หลักการกระจาย
อํานาจรองลงมา ไดแก หลักการมีสวนรวม และหลักการประสานงาน หลักการคิดริเริ่ม ตามลําดับสวนหลักการที่มี
คาเฉลี่ยนอยต่ําสุด 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
การศึกษาการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนยประสานงานโรงเรียนเจดียหลวง
พิทยา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงรายครั้งนี้ไดรับความรวมมือคณะกรรมการสถานศึกษาเปนอยางดี ควรมีการตอยอด
ศึกษาคนควาและศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยประสานงาน
เจดียหลวงพิทยา

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ เรื่อง การบริหาร
โรงเรียนแบบมีสวนรวมในดานการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนยประสานงานโรงเรียนเจดียหลวงพิทยา อําเภอ
แมสรวย จังหวัดเชียงรายฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณไดโดยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.ฐิติชัย รักบํารุง อาจารยที่ปรึกษา
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การศึกษาคนควาดวยตนเอง ที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนําและขอเสนอแนะตาง ๆ ตลอดจนแกไขขอบกพรองเพื่อใหการ
คนควาอิสระฉบับนี้มีความถูกตองสมบูรณ ผูศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณดวยความเคารพเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการคนควาสารนิพนธในครั้งนี้ซึ่งไดแก ดร.เทอดชาติ
ชัยพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 นายบุญยืน ทุบแปน ตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลตําบลทรายขาวนางสาวกานตชนิต ตะนัย ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา สังกัด
องคการบริหารสวนตําบลหวยสัก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ขอขอบพระคุณทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู
พรอมแนวความคิด และประสบการณตาง ๆ ใหแกผูศึกษา
ขอขอบคุ ณ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู ป กครองนั ก เรี ย น และคณะกรรมการสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นในศู น ย
ประสานงานโรงเรียนเจดียหลวงพิทยา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ทุกทานที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการเก็บ
รวบรวมขอมูลและตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาคนควาในครั้งนี้ จนกระทั่งสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคทุกประการ
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การศึกษาการมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูในกลุมเครือขายพัฒนา
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Educational Service Area Office 3
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครู ในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากรเปนครูในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 167 คนเครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ และวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยการหาคาความถี่ รอย
ละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาดานการนิเทศการสอนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือดานการประเมินผลการนิเทศ และดานการปรับปรุง /แกไข
ตามลําดับ สวนดานการพัฒนาการนิเทศอยางตอเนื่องมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ปญหาสวนใหญขาดการเผยแพรแผนการนิเทศใหม
ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปยังสถานศึกษาและเครือขายนิเทศอื่น ไมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ผูรับการนิเทศไมมี
สวนรวมในการเขาประชุมวางแผนการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย เกณฑการประเมิน การสรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงานนิเทศขอเสนอแนะควรใหทุกฝายมีสวนรวมในการประชุมวางแผนกําหนดวัตถุประสงค เกณฑการประเมิน การ
สรุปและรายงานผลการนิเทศ และควรเผยแพรผลการปรับปรุงพัฒนาการนิเทศไปยังทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูและการพัฒนาที่ยั่งยืน
คําสําคัญ: การนิเทศแบบกัลยาณมิตร
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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 เพราะการศึกษาเปนกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเกิดการพัฒนาในทุกๆ ดานอยาง
ตอเนื่องและมั่นคงตามศักยภาพของแตละคน สถานศึกษาเปนหนวยงานสําคัญที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ใหแกเด็กที่มีอายุในเกณฑตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 2 พุทธศักราช 2545 และตามแนวนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งสถานศึกษาจําเปนตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไข
เพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่2)
พุท ธศั กราช 2545 มาตรา 22 ที่ก ลา วไวว า การจัด การศึ กษาต องยึ ด หลัก วา ผูเ รีย นทุ กคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมให
ผู เ รี ย นสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตามศั ก ยภาพ การจั ด การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น
จําเปนตองอาศัยการนิเทศการศึกษาเพื่อชวยแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหมี
คุณภาพสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมรวมทั้งมุงสงเสริมพัฒนาครู ใหครูแลกเปลี่ยน และมีสวนรวมในการ
วางแผนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ดังที่ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544, หนา 221) ไดกลาวไววา การศึกษาในปจจุบัน มี
การเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมของสังคม ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนระบบการจัด
การศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงตองแปรเปลี่ยนไปตามระบบการศึกษา ดังนั้นการนิเทศการศึกษาจึงเปนภารกิจที่
จําเปนตอการจัด การศึกษา เปนเรื่องละเอียดออนจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลหลายฝายในหลายๆดาน
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โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษาจึงถือเปนบทบาทและหนาที่สําคัญ
อยางหนึ่งของผูบริหารโรงเรียนที่ตองดําเนินการนิเทศหรือจัดการใหมีการดําเนินการนิเทศในโรงเรียน เพื่อชวยเหลือ
สงเสริมและสนับสนุนใหการจัดการเรียนการสอนของครูประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร สามารถ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้นไดและสิ่งหนึ่งที่จะทําใหเกิดความสําเร็จไดผูบริหารตองยึดหลักการ การมีสวนรวมซึ่ง
ผูบริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาตองทํารวมกันอยางจริงจัง มีการนิเทศที่มีความเมตตา แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่ง
กันและกันแบบเปนกัลยาณมิตร หรือที่เรียกวา การนิเทศแบบกัลยาณมิตร ซึ่งเปนการนิเทศกระบวนการเรียนรูรวมกัน
ระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ รวมมือการพัฒนาการเรียนการสอนสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน เปนการนิเทศโดยใช
วิธีการนําหลักธรรมความเปนกัลยาณมิตรมาใชในการนิเทศ(ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ. 2550 หนา 190-192)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ไดมีนโยบายสนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัด นํา
รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมเขามาใชในการผดุงคุณภาพการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุก
โรงเรียนใหมีมาตรฐานที่ทัดเทียมกัน โดยการสรางเครือขายโรงเรียนที่มีพื้นที่ทางภูมิศาสตรใกลเคียงกัน และสอดคลองกับ
พื้นที่การศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน เกิดจากการรวมกลุมของโรงเรียนในตําบลแมสลองใน เพื่อ
พัฒนาการศึกษาจํานวน 10 โรงเรียน ซึ่งมีบริบทที่ใกลเคียงดานสภาพทางภูมิศาสตรคือ เปนกลุมโรงเรียนที่ตั้งอยูเขตพื้นที่
ภูเ ขาเปนพื้นที่พิเศษ บริบททางสั งคมและวัฒนธรรมใกลเ คียงกัน ดานการจัด ศึกษาโรงเรียนในกลุม เครือขายพัฒ นา
การศึกษาแมสลองในไดรับสนับสนุนงบประมาณจากทางภาครัฐยังไมเพียงพอในการพัฒนา จึงทําใหขาดสื่อการเรียนการ
สอน อุปกรณการเรียน และเทคโนโลยีตางๆรวมทั้งครูผูสอนเนื่องครูสวนใหญเปนครูรุนใหม ไดรับการแตงตั้งบรรจุใหม
เทคนิควิธีการสอน การสรางสื่อในการจัดประสบการณใหกับนักเรียน ยังขาดความชํานาญ และประสบการณ
กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จึง
ไดมีโครงการนิเทศสัมพันธ เพื่อสงเสริมในดานการพัฒนาครูโดยเปนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อใหครูไดเพิ่มพูนองค
ความรู ประสบการณ อันจะสงผลดีตอการจัดเรียนการสอนของนักเรียน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมใน
การนิเ ทศแบบกัล ยาณมิตรของครูในกลุม เครื อขายพัฒนาการศึกษาแมส ลองใน สัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วาครูมีสวนรวมในการนิเทศเปนอยางไร ปญหาใดบาง เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหาร
สถานศึกษาแกปญหา นําผลจากการศึกษาไปเปนขอมูลในการนิเทศครูในโอกาสตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครู (2) เพื่อศึกษาปญหา
และขอเสนอแนะตอการมีสวนรวมในนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรตาม

ตัวแปรตน

-

การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 7 ดาน
- การวางแผน
- การทําปฏิทินการนิเทศ
- การนิเทศการสอน
- การประเมินผลการนิเทศ
- การปรับปรุง/แกไข
- การรายงานผลการนิเทศ
- การพัฒนาการนิเทศอยางตอเนื่อง

เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษา
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาการมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูศึกษาคนควาไดศึกษาและ
ดําเนินการ ดังนี้
ประชากร:เป น ครู ใ นกลุ ม เครื อ ข า ยพั ฒ นาการศึ ก ษาแม ส ลองใน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 167 คน
เครื่อ งมือ ที่ใชในการวิจัย : เก็บ รวบรวมขอ มูล ดว ยเครื่อ งมือ ที่ใ ชใ นการเก็บ ขอ มูล เปน แบบสอบถาม
(questionnaires) ที่ผูศึกษาสรางขึ้นแบงออกเปน 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ถามเกี่ยวกับขอมูลเบื้องตนผูตอบแบบสอบถามลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check - list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครู ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
แมสลองใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามซึ่งเปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะตอการมีสวนรวมในการนิเทศ
แบบกัลยาณมิตรของครู ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ซึ่งแบงเปน 7 ดาน ใชการวิเคราะหขอมูลโดยการหาความถี่ นําเสนอในรูปแบบความเรียง
การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาคนควาเอกสารวารสารแนวคิดงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและครอบคลุมขอบเขตการศึกษาและไดขอคําถามเกี่ยวกับการมีสวน
รวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน
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3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหขอเสนอแนะตรวจสอบปรับปรุงและแกไข
4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นที่ไดรับการปรับปรุงจากอาจารยที่ปรึกษาใหผูเชี่ยวชาญ จากนั้นทําการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของขอคําถามความครอบคลุมและความชัดเจนของภาษาแลวไดผลมีคา
ระหวาง 0.67 - 1.00 และขอคําถามสามารถนําไปใชไดทั้งหมดแลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
เปนขั้นสุดทายกอนนําไปทดลองใช
5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คนวิเคราะหและหาคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ไดคาความเชื่อมั่น 0.98
6. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณและนําไปเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยพะเยาถึงผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน
ทั้ง 10 โรงเรียน เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรของโรงเรียน
2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากครู ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3จากเปาหมายในการเก็บรวมรวบขอมูล จํานวน 167 ฉบับ ไดรับ
คืน จํานวน 167 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
3.นําแบบสอบถามที่ไดคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ กอนนําไปวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
1. วิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ ( Frequency)และหาค า ร อ ยละ
(Percentage) นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ลักษณะแบบสอบถามเปนชนิด
มาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( Standard Deviation) เปนรายดานนําเสนอเปนความเรียงทายตาราง มีเกณฑการแปลผลความหมายคาเฉลี่ย
3. คําถามเกี่ย วกับปญ หาและขอเสนอแนะต อการมี สวนรว มในการนิเ ทศแบบกัล ยาณมิต รของครูในกลุ ม
เครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ใชการวิเคราะห
ขอมูลโดยการหาความถี่ นําเสนอในรูปแบบความเรียง

ผลการศึกษา
ผลการศึก ษาคน คว าเกี่ย วกั บการมีส ว นรว มในการนิเ ทศแบบกัล ยาณมิ ตรของครูใ นกลุม เครื อ ขา ยพั ฒ นา
การศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สรุปไดดังนี้
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามพบวา เพศชาย คิดเปนรอยละ 36.53 เพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.47
สวนใหญอายุ 20-30 ป คิดเปนรอยละ 58.08 วุฒิการศึกษาสวนใหญปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 61.08 และประสบการณ
ในการปฏิบัติงานสวนใหญต่ํากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 80.20
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2. การศึกษาการมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง( µ =3.07, σ =0.72)
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการนิเทศการสอน( µ =3.45, σ =0.83)รองลงมาคือ
ดานการประเมินผลการนิเทศ ( µ =3.44, σ =0.82) และดานการปรับปรุง/แกไข( µ =3.11, σ =0.78)ตามลําดับสวน
ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ดานการพัฒนาการนิเทศอยางตอเนื่อง ( µ =2.48, σ =0.72)โดยรายละเอียดของแตละดาน
มีผลการวิจัยดังนี้
2.1 ดานการประชุมวางแผน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( µ =3.03, σ =0.60) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การมีสวนรวมจัดทําแผน/โครงการนิเทศของโรงเรียนรวมกับเพื่อนครู
(
µ =3.72, σ =0.50) รองลงมาคือการมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดกิจกรรมสรางเครื่องมือแบบประเมินผลการ
นิเทศใหสอดคลองกับความตองการ( µ =3.17, σ = 0.55) และมีการสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ
ของโรงเรียนมาใชประกอบการวางแผนการนิเทศ( µ =3.09, σ = 0.69) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การ
รวมประชุมเพื่อพิจารณานโยบายการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใชประกอบการวางแผนการนิเทศ
( µ =2.13, σ = 0.44)
2.2 ดานการทําปฏิทินการนิเทศในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( µ =3.07, σ = 0.65)เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ คูกัลยาณมิตรไดรวมชี้แจงหรือรับฟงวัตถุประสงค 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 สวนขอที่คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานคูกัลยาณมิตรมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในกิจกรรม
การนิเทศของโรงเรียน( µ =2.06, σ = 0.41)
2.3 ดานการนิเทศการสอน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง( µ =3.45, σ = 0.83)เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ปฏิบัติการนิเทศหรือรับการนิเทศตามแผนและปฏิทินการนิเทศที่กําหนดไวดวยความ
เมตตา( µ =4.38, σ = 0.79)รองลงมาคือ การประชุมคณะกรรมการนิเทศเพื่อทบทวนการดําเนินงานการนิเทศแบบ
กัลยาณมิตรตามขั้นตอน( µ =3.86, σ = 0.88)และการกํากับควบคุมและติดตามใหการนิเทศเปนไปตามปฏิทินที่
กําหนดไวกับการใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแกเพื่อนครู มีคาเฉลี่ยเทากัน ( µ =3.46, σ =
0.79)ตามลําดับสวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สรางศรัทธาใหครูมีและความตั้งใจที่จะไปปรับปรุงวิธีการสอนของตนเอง
( µ =3.03, σ = 0.82)
2.4 ดานการประเมินผลการนิเทศ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง( µ =3.44, σ = 0.82) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูง สุด คื อ การมีสว นรว มในการประเมิน ผลสัม ฤทธิ์ข องโครงการนิเ ทศสัม พันธตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย( µ =3.84, σ = 0.67) รองลงมาคือ การรวบรวมขอมูลผลการดําเนินการนิเทศเพื่อนํามา
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ประเมินทางเลือกใหม( µ =3.49, σ = 0.86) และการมีสวนรวมในการประเมินผลการนิเทศตามโครงการเปนระยะๆ
ตามที่กําหนดไวในปฏิทินการนิเทศ( µ =3.46, σ = 0.90) ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การมีสวนรวมใน
การประเมินความคิดเห็นเพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของครูผูสอน( µ =3.18, σ = 0.76)
2.5 ดานการปรับปรุง/แกไข ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( µ =3.11, σ = 0.78) เมื่อพิจารณาเปน
รายข อ พบว า ข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ จั ด ให บุ ค ลากรได ร ะดมความคิ ด เห็ น เพื่ อ เสนอเป น แนวทางในการแก ป ญ หา
( µ =3.44, σ = 0.92)รองลงมาคือการแลกเปลี่ยนวิธีการแกปญหาการจัดกระบวนการเรียนรูกับครูในโรงเรียน
เครือขาย ( µ =3.47, σ = 0.97) และมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานของครู ( µ
=3.03 σ = 0.74)ตามลําดับสวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือมีการประชุมทบทวน ปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ในระหวางการปฏิบัติการนิเทศใหมีความเหมาะสมมากขึ้น ( µ =2.49, σ = 0.50)
2.6 ดานการสรุปรายงานผลการนิเทศในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( µ =2.89, σ = 0.63) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีสวนรวมประชุม เสนอแนะและสรุปรวบรวมผลจากการประเมินเพื่อ
ใชวางแผนปรับปรุงโครงการนิเทศสัมพันธตอไป( µ = 3.16, σ = 0.61) รองลงมาคือ คณะกรรมการนิเทศมีการรายงาน
การประเมินใหผูบังคับบัญชาและผูที่เกี่ยวของทราบ( µ =3.15, σ = 0.79)ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มี
สวนรวมในการจัดทํารายงานผลการนิเทศตอหนวยงานตนสังกัด ( µ =2.37, σ = 0.50)
2.7 ดานการพัฒนาการนิเทศอยางตอเนื่องในภาพรวมอยูในระดับนอย( µ =2.48, σ = 0.72) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการประเมินพัฒนาการของการนิเทศระหวางกอนและหลังการนิเทศ(
µ =3.32, σ = 0.73)รองลงมาคือ ปรับปรุงเทคนิค วิธีการ กระบวนการและกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบใหม ( µ
=3.29, σ = 0.73)และโรงเรียนใชผลการประเมินการนิเทศเปนแนวทางในการวางแผนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ใหบรรลุจุดมุงหมายตอไป ( µ =2.35, σ = 0.72)ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ เผยแพรแผนการนิเทศ
การศึกษาใหมที่ปรับปรุงแกไขแลวไปยังสถานศึกษาอื่นและเครือขายนิเทศโดยทางเอกสาร อินเตอรเน็ต ( µ =1.82, σ =
0.71)
3. ปญหาและ ขอเสนอแนะตอการมีสวนรวมการนิเทศแบบกัลยาณมิตรจากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 167
คน มีผูใหขอเสนอแนะ 25 คน คิดเปนรอยละ 14.97 ดังนี้
ดานการประชุมวางแผน
1. ปญหา
1.1 ผูรับการนิเทศไมมีสวนรวมในการเขาประชุมวางแผนการนิเทศ (f = 15 คน)
1.2 ผูรับการนิเทศไมไดมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ในการดําเนินงานนิเทศ(f = 10 คน)
1.3 คณะนิเทศไมมีการวิเคราะหขอมูล ตัวบงชี้ หรือคุณภาพของผูเรียนกอนที่จะเขานิเทศครู(f = 7 คน)
2. ขอเสนอแนะ
2.1 ผูรับการนิเทศควรมีสวนรวมในการประชุมวางแผน การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายในการ
ดําเนินงานนิเทศ(f = 15 คน)
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2.2 คณะนิเทศควรมีการวิเคราะหขอมูล ตัวบงชี้ หรือคุณภาพของผูเรียนกอนที่จะเขานิเทศครู(f = 7 คน)
ดานการทําปฏิทินนิเทศ
1. ปญหา
1.1 ผูรับการนิเทศไมไดมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในกิจกรรมการนิเทศ ทําใหการจัดสรร
งบประมาณไมเพียงพอ (f = 18 คน)
1.2 ผูรับการนิเทศไมไดมีสวนรวมในการกําหนดปฏิทิน และเกณฑการในการเขานิเทศ(f = 10 คน)
2. ขอเสนอแนะ
2.1 ผูรับการนิเทศควรมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในกิจกรรมการนิเทศ ทําใหการจัดสรร
งบประมาณไมเพียงพอ(f = 18 คน)
2.2 ผูรับการนิเทศควรมีสวนรวมในการกําหนดปฏิทิน และเกณฑการในการเขานิเทศ(f = 10 คน)
ดานการนิเทศการสอน
1. ปญหา
1.1 เมื่อไดรับการนิเทศไมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ทําใหผูรับการนิเทศเหมือนถูกนิเทศเพียง
ฝายเดียว (f = 15 คน)
1.2 เมื่อมีการนิเทศการสอนไมมีการสาธิตการสอนที่ดีใหดูเปนตัวอยางหรือสาธิตการแกไขขอบกพรอง
ตางๆ(f = 10 คน)
1.3 ผูนิเทศยังขาดทักษะการนิเทศที่จะทําใหเกิดกําลังใจ ความศรัทธาในการพัฒนา ปรับปรุง(f = 12 คน)
2. ขอเสนอแนะ
2.1 ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และใหผูรับการนิเทศไดทําการนิเทศดวยตัวเอง(f = 15 คน)
2.2 ควรมีการสาธิตการสอนที่ดี หรือสาธิตการแกไขปญหาที่ถูกตองใหผูรับการนิเทศดูเปนตัวอยาง(f = 10 คน)
2.3 ผูนิเทศควรผานการอบรมหรือมีทักษะในการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อสรางศรัทธา และกําลังใจแก
ผูรับการนิเทศ (f = 12 คน)
ดานการประเมินผลการนิเทศ
1. ปญหา
1.1 ผูรับการนิเทศไมมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑประเมินผลการนิเทศของตนเอง (f = 17 คน)
1.2 ขาดการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศอยางตอเนื่อง และเปนปจจุบัน(f = 8 คน)
2. ขอเสนอแนะ
2.1 ควรใหผูรับการนิเทศมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑประเมินผลการนิเทศของตนเอง(f = 17 คน)
2.2 ควรมีการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน (f = 8 คน)
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ดานการปรับปรุงแกไข
1. ปญหา
1.1 ไมมีการประชุมทบทวน ปรึกษาหารือกันระหวางผูนิเทศกับผูรวมนิเทศเพื่อปรับปรุงพัฒนา แกไข
ขอบกพรองในระหวางการปฏิบัติการนิเทศ (f = 10 คน)
1.2 ไมมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติการสอนของครู(f = 7 คน)
2. ขอเสนอแนะ
2.1 ควรมีการประชุมทบทวน ปรึกษาหารือกันระหวางผูนิเทศกับผูรวมนิเทศเพื่อปรับปรุงพัฒนา แกไข
ขอบกพรองในระหวางการปฏิบัติการนิเทศ (f = 10 คน)
2.2 ควรมีการนําการประเมินไปใชในการปรับปรุงการนิเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (f = 7 คน)
ดานการสรุปรายงานผลการนิเทศ
1. ปญหา
1.1 ผูรับการนิเทศไมมีสวนรวมในการสรุปและรายงานผลการนิเทศตอหนวยงานตนสังกัด(f = 10 คน)
2. ขอเสนอแนะ
2.1 ควรใหผูรับการนิเทศไดมีสวนรวมในการสรุปและรายงานผลการนิเทศตอหนวยงานตนสังกัด(f = 10คน)
ดานการพัฒนาการนิเทศอยางตอเนื่อง
1.ปญหา
1.1 ขาดการเผยแพรแผนการนิเทศใหมที่ปรับปรุงแกไขแลวไปยังสถานศึกษาอื่นและเครือขายนิเทศอื่น (f = 20 คน)
1.2 ไมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากการนิเทศระหวางครูในโรงเรียน หรือสถานศึกษาอื่น(f = 18 คน)
1.3 ผูรับการนิเทศไมมีสวนรวมในการนําผลสรุปการนิเทศที่ปรับปรุงแกไขแลวมาใช (f = 15 คน)
2.ขอเสนอแนะ
2.1 ควรมีการเผยแพรแผนการนิเทศใหมที่ปรับปรุงแกไขแลวไปยังสถานศึกษาอื่นและเครือขายนิเทศอื่น(f = 20 คน)
2.2 ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากการนิเทศใหกับครูในโรงเรียน และสถานศึกษาอื่น(f = 18 คน)
2.3 ผูรับการนิเทศควรมีสวนรวมในการนําผลสรุปการนิเทศที่ปรับปรุงแกไขแลวมาใชเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (f = 15 คน)

สรุปผลและอธิปรายผล
การวิจัยเรื่องการศึกษาการมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูใน กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
แมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สรุปไดดังนี้
1. การมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูโดยรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาดานที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ ดานการนิเทศการสอน รองลงมาคือดานการประเมินผลการนิเทศ ดานการปรับปรุง/
แกไข ดานการทําปฏิทินการนิเทศ ดานการประชุมวางแผน ดานการสรุปรายงานผลการนิเทศตามลําดับ และดานที่มีความ
คิดเห็นต่ําที่สุดคือ ดานการพัฒนาการนิเทศอยางตอเนื่องซึ่งในแตละดานสามารถพิจารณาเปนรายขอดังนี้
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1.1 ดานการประชุมวางแผนครูมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามขอรายการ
พบวา ขอที่มีระดับสูงสุดคือ การมีสวนรวมจัดทําแผน/โครงการนิเทศของโรงเรียนรวมกับเพื่อนครู การมีสวนรวมในการ
วางแผน กําหนดกิจกรรมสรางเครื่องมือแบบประเมินผลการนิเทศใหสอดคลองกับความตองการมีการสํารวจสภาพ
ปจจุบัน ปญหาและความตองการของโรงเรียนมาใชประกอบการวางแผนการนิเทศการมีสวนรวมพิจารณาตัวบุคคล
ตลอดจนบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติการนิเ ทศ การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายวัต ถุประสงค เปาหมาย ในการ
ดํ า เนิ นงานนิ เ ทศอยา งชั ด เจนส ว นข อ ที่ ระดั บ การมี ส ว นร ว มต่ํา สุ ด คื อ การร ว มประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณานโยบายการจั ด
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใชประกอบการวางแผนการนิเทศ
1.2 ดานการทําปฏิทินการนิเทศครูมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามขอ
รายการพบวา ขอที่มีระดับสูงสุดคือคูกัลยาณมิตรไดรวมชี้แจงหรือรับฟงวัตถุประสงค วิธีการนิเทศ ตลอดจนวิธีการ
ประเมินผลการนิเทศคูกัลยาณมิตรมีสวนรวมในการทําปฏิทินการนิเทศ กําหนดการนิเทศ ระยะเวลาการนิเทศ การ
จัดลําดับขั้นตอนการนิเทศอยางเปนระบบ คูกัลยาณมิตรไดรวมประชุมคณะทํางานเพื่อทําความเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของ
ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ คูกัลยาณมิตรไดรวมชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชสื่อและเครื่องมือประเมินการนิเทศ คู
กัลยาณมิตรมีสวนรวมกําหนดเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติและการประเมินผลการนิเทศการ สวนขอที่ระดับการมีสวนรวม
ต่ําสุด คือ คูกัลยาณมิตรมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในกิจกรรมการนิเทศของโรงเรียน
1.3 ดานการนิเทศการสอนครูมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามขอรายการ
พบวา ขอที่มีระดับสูงสุดคือ ปฏิบัติการนิเทศหรือรับการนิเทศตามแผนและปฏิทินการนิเทศที่กําหนดไวดวยความเมตตา
การประชุมคณะกรรมการนิเทศเพื่อทบทวน การดําเนินงานการนิเทศแบบกัลยาณมิตรตามขั้นตอน การกํากับควบคุมและ
ติดตามใหการนิเทศเปนไปตามปฏิทินที่กําหนดไวและการใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแกเพื่อนครู
มีระดับการมีสวนรวมเทากัน การสาธิตวิธีการสอนใหดูและชวยแกไขขอบกพรองที่พบ และการพบปะสนทนาเพื่อจะได
ทราบทุกข สุข และกอใหเกิดความเขาใจในปญหาพื้นฐานมีระดับการมีสวนรวมเทากัน แลกเปลี่ยนเรียนรูขอสังเกตจาก
การนิเทศรวมกัน สวนขอที่ระดับการมีสวนรวมต่ําสุด คือ สรางศรัทธาใหครูมีและความตั้งใจที่จะไปปรับปรุงวิธีการสอน
ของตนเอง
1.4 ดานการประเมินผลการนิเทศครูมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามขอ
รายการพบวา ขอที่มีระดับสูงสุดคือ มีสวนรวมในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการนิเทศสัมพันธตามวัตถุประสงคและ
เป า หมายรวบรวมข อ มู ล ผลการดํ า เนิ น การนิ เ ทศเพื่ อ นํ า มาประเมิ น ทางเลื อ กใหม มี ส ว นร ว มในการสรุ ป ผลประเมิ น
กระบวนการของการนิเทศสวนขอที่ระดับการมีสวนรวมต่ําสุด คือมีสวนรวมในการประเมินความคิดเห็นเพื่อใหทราบถึง
ความพึงพอใจของครูผูสอน
1.5 ดานการปรับปรุง/แกไขครูมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามขอรายการ
พบวา ขอที่มีระดับสูงสุดคือ จัดใหบุคลากรไดระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอเปนแนวทางในการแกปญหาการแลกเปลี่ยน
วิธีการแกปญหาการจัดกระบวนการเรียนรูกับครูในโรงเรียนเครือขายมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขใน
การปฏิบั ติง านของครู สว นข อที่ ระดับ การมีส ว นรว มต่ํ าสุ ด คื อมี การประชุม ทบทวน ปรึก ษาหารื อเพื่อ ปรั บปรุง แก ไ ข
ขอบกพรองในระหวางการปฏิบัติการนิเทศใหมีความเหมาะสมมากขึ้น
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1.6 ดานการสรุปรายงานผลการนิเทศครูมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตาม
ขอรายการพบวา ขอที่มีระดับสูงสุดคือ มีสวนรวมประชุม เสนอแนะและสรุปรวบรวมผลจากการประเมินเพื่อใชวางแผน
ปรับปรุงโครงการนิเทศสัมพันธตอไปคณะกรรมการนิเทศมีการรายงานการประเมินใหผูบังคับบัญชาและผูที่เกี่ยวของ
ทราบตามลําดับ สวนขอที่ระดับสภาพต่ําสุด คือ มีสวนรวมในการจัดทํารายงานผลการนิเทศตอหนวยงานตนสังกัด
1.7 ดานการพัฒนาการนิเทศอยางตอเนื่อง ครูมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาตาม
ขอรายการพบวา ขอที่มีระดับสูงสุดคือ คือ มีการประเมินพัฒนาการของการนิเทศระหวางกอนและหลังการนิเทศปรับปรุง
เทคนิค วิธีการ กระบวนการและกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบใหมโรงเรียนใชผลการประเมินการนิเทศเปนแนวทางในการ
วางแผนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายตอไปจัดทําแผนการนิเทศการศึกษาใหมที่ไดจากการ
ปรับปรุงแกไขจุดออนจากการนิเทศครั้งที่แลวมีสวนรวมในการนําผลสรุปการนิเทศที่ไดปรับปรุงแลวมาใชในการวาง
แผนการนิเทศในรอบปตอมาอยางเหมาะสมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการจัดระบบการนิเทศกับสถานศึกษาอื่นและ
เครือขายนิเทศอื่นๆตามลําดับสวนขอที่ระดับการมีสวนรวมต่ําสุด คือ เผยแพรแผนการนิเทศการศึกษาใหมที่ปรับปรุงแกไข
แลวไปยังสถานศึกษาอื่นและเครือขายนิเทศโดยทางเอกสาร อินเตอรเน็ต
2. ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะตอการมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ของครูในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สรุปไดดังนี้
2.1 การประชุมวางแผนพบวาปญหาสวนใหญจะเปนเรื่องของผูรับการนิเทศที่ไมมีสวนรวมในการเขาประชุม
วางแผนการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ในการดําเนินงานนิเทศสวนคณะนิเทศเองก็ไมมีการวิเคราะหขอมูล ตัวบงชี้
หรือคุณภาพของผูเรียนกอนที่จะเขานิเทศครูขอเสนอแนะผูรับการนิเทศควรมีสวนรวมในการประชุมวางแผน การกําหนด
วัตถุประสงค เปาหมายในการดําเนินงานนิเทศสวนคณะนิเทศควรมีการวิเคราะหขอมูล ตัวบงชี้ หรือคุณภาพของผูเรียน
กอนที่จะเขานิเทศครู
2.2 ดานการทําปฏิทินนิเทศพบวาปญหาสวนใหญจะเปนเรื่องการไมมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใชในกิจกรรมการนิเทศ ทําใหการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ และไมไดมีสวนรวมในการกําหนดปฏิทิน และเกณฑ
การประเมิ น ในการเข า นิ เ ทศจากการสํ า รวจมี ผู ใ ห ข อ เสนอแนะว า ควรให ผู รั บ การนิ เ ทศได มี ส ว นร ว มในการจั ด สรร
งบประมาณเพื่อใชในกิจกรรมการนิเทศ และมีสวนรวมในการกําหนดปฏิทิน และเกณฑการประเมินในการเขานิเทศ
2.3 ดานการนิเทศการสอนพบวาปญหาสวนใหญเปนเรื่องการนิเทศที่ไมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ
กัน ทําใหผูรับการนิเทศเหมือนถูนิเทศเพียงฝายเดียว ไมมีการสาธิตการสอนที่ดีใหดูเปนตัวอยางหรือสาธิตการแกไข
ข อ บกพร อ งต า งๆและผู นิ เ ทศยั ง ขาดทั ก ษะการนิ เ ทศที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด กํ า ลั ง ใจ ความศรั ท ธาในการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง
ขอเสนอแนะควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และใหผูรับการนิเทศไดทําการนิเทศดวยตัวเองควรมีการสาธิตการ
สอนที่ดี หรือสาธิตการแกไขปญหาที่ถูกตองใหผูรับการนิเทศดูเปนตัวอยางและผูนิเทศควรผานการอบรมหรือมีทักษะใน
การนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อสรางศรัทธา และกําลังใจแกผูรับการนิเทศ
2.4 ดานการประเมินผลการนิเทศพบวาปญหาสวนใหญคือ ผูรับการนิเทศไมมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑ
ประเมินผลการนิเทศของตนเอง นอกจากนี้ยังขาดการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศอยางตอเนื่อง และเปนปจจุบัน
มีผูใหขอเสนอแนะวาควรใหผูรับการนิเทศไดมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑประเมินผลการนิเทศของ ควรมีการประเมินผล
และรายงานผลการนิเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน
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2.5 ดานการปรับปรุงแกไขพบวาปญหาสวนใหญคือ ไมมีการประชุมทบทวน ปรึกษาหารือกันระหวางผู
นิเทศกับผูรวมนิเทศเพื่อปรับปรุงพัฒนา แกไขขอบกพรองในระหวางการปฏิบัติการนิเทศ และไมมีการนําผลการประเมิน
ไปใชในการปรับปรุง แกไขการปฏิบัติการสอนของครูมีผูใหขอเสนอแนะวาควรมีการประชุมทบทวน ปรึกษาหารือกัน
ระหวางผูนิเทศกับผูรวมนิเทศเพื่อปรับปรุงพัฒนา แกไขขอบกพรองในระหวางการปฏิบัติการนิเทศ และควรมีการนําการ
ประเมินไปใชในการปรับปรุงการนิเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.6 ดานการสรุปรายงานผลการนิเทศพบวาปญหาสวนใหญคือเรื่องของผูรับการนิเทศไมไดมีสวนรวมใน
การสรุปและรายงานผลการนิเทศตอหนวยงานตนสังกัดซึ่งขอเสนอแนะคือควรใหผูรับการนิเทศไดมีสวนรวมในการสรุป
และรายงานผลการนิเทศตอหนวยงานตนสังกัด
2.7 ดานการพัฒนาการนิเทศอยางตอเนื่อง จากการสํารวจปญหาพบวาไมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณจากการนิเทศระหวางครูในโรงเรียน และขาดการเผยแพรแผนการนิเทศใหมที่ปรับปรุงแกไขแลวไปยัง
สถานศึกษาอื่นและเครือขายนิเทศอื่น ขอเสนอแนะคือควรมีการเผยแพรแผนการนิเทศใหมที่ปรับปรุงแกไขแลวไปยัง
สถานศึ กษาอื่ นและเครื อข ายนิเ ทศอื่น มี การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรูประสบการณจากการนิเ ทศใหกับครูในโรงเรีย น และ
สถานศึกษาอื่นและผูรับการนิเทศควรมีสวนรวมในการนําผลสรุปการนิเทศที่ปรับปรุงแกไขแลวมาใชเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
อภิปรายผล
ผลการศึกษาการมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีประเด็นที่สําคัญนํามาอภิปรายผล 2 ประเด็น ดังนี้
1. การศึกษาการมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ทั้ง 7 ดาน พบวาครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมใน
การนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
แมสลองในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 อยูหางไกลและมีเขตพื้นที่ที่ทุรกันดาร การ
เดินทางไปยังโรงเรียนในกลุมเครือขายยากลําบากทําใหการนิเทศอาจไมทั่วถึง อีกทั้งครูสวนใหญเปนครูที่มีประสบการณ
นอย มีการยายเขาออกบอย สงผลใหการนิเทศไมเ กิดความตอเนื่อง จึงทําใหการมีสวนรวมของครูในการนิเ ทศแบบ
กัลยาณมิตรอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ สุภาพ จันทรมณี (2536) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการมีสวน
ร ว มของบุ ค ลากรในการนิ เ ทศภายในของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานการประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด ป ต ตานี
ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนมีระดับการมีสวนรวมในการนิเทศภายในโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ เจนวิทย สุวงศวาร (2549) ที่ทําการศึกษาการมีสวนรวมและความพึงพอใจของบุคลากรใน
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนบานแมจัน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศภายในบุคลากรมีสวนรวม
ในระดับปานกลางและยังสอดคลองกับการวิจัยของ สุทธิเกียรติ ศิริกุล(2556) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก ตามความคิด เปนของผูบริห ารโรงเรียน ครูแ ละศึกษานิเ ทศกสัง กัด สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
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ศรีษะเกษ ผลการศึกษาพบวาความคิดเห็นของผูบริห ารโรงเรียน ครู และศึกษานิเ ทศกเ กี่ยวกับสภาพการนิเทศของ
ศึกษานิเทศกอยูในระดับปานกลางทั้งรายดานและภาพรวม
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น พบว า ด า นที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด า นการนิ เ ทศการสอนรองลงมาคื อ ด า นการ
ประเมินผลการนิเทศ และดานการปรับปรุง/แกไข ตามลําดับ ดานการนิเทศการสอนขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก การ
ปฏิบัติการนิเทศหรือรับการนิเทศตามแผนและปฏิทินการนิเทศที่กําหนดไวดวยความเมตตา มีการประชุมคณะกรรมการ
นิเทศเพื่อทบทวน การดําเนินงานการนิเทศแบบกัลยาณมิตรตามขั้นตอน และกํากับควบคุมและติดตามใหการนิเทศเปนไป
ตามปฏิทินที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรจะใหความสําคัญของการมีสวนรวมใน
การนิเทศการสอนซึ่งเกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของครูที่มีตอการจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียน มุงเนน
ในการพัฒนาตัวผูเรียนโดยตรง ซี่งสอดคลองกับความหมายการนิเทศของกลิคแมน (Glickman 1990: 6 อางถึงใน สถิตย
สวนพรหม 2548,หนา11) ใหความเห็นเกี่ยวกับการนิเทศวา เปนแนวความคิดกับการงานและหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งจะเกี่ยวของกับเรื่องหลักสูตร การจัดครูเขาสอน การจัดสื่อการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก
การเตรียมการสอนและการพัฒนาครูรวมทั้งการประเมินผลการเรียนการสอน ทั้งนี้ในการนิเทศผูนิเทศจะตองมีความเปน
กัลยาณมิตร เมตตากรุณา ใหคําแนะนําที่ดีเขาใจบริบทของผูรับการนิเทศ มีการดําเนินงานตามขั้นตอน คอยดูแลใสใจและ
กํากับติดตามแบบกัลยาณมิตรตามจุดประสงคของการนิเทศแบบกัลยาณมิตรที่สุมน อมรวิวัฒน (2545, หนา217-220)
ไดใหไววาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยการเปดใจ การใหใจ การรวมใจ ตั้งใจสรางสรรคคุณภาพ และ
เงื่อนไขที่ไมเนนปริมาณงานแตเนนคุณภาพรูปแบบการนิเทศของไทยจะมีลักษณะของความสัมพันธทางใจเขามาเกี่ยวของ
โดยจะเปนการชวยเหลือกันอยางจริงใจ เพื่อใหงานดําเนินไปในทิศทางที่ถูกตองตามความตองการของผูนิเทศและผูไดรับ
การนิเทศรวมกัน นอกจากนี้ผลจากการศึกษารายดานยังสอดคลองกับการศึกษาของรัตนา นครเทพ(2552) ที่ไดทําการ
วิจัยเรื่อง การนําเสนอรูปแบบการนิเทศภายในโดยการประยุกตใชแบบกัล ยาณมิตรในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 ผลการวิจัย พบวาผูบริหารและครูผูสอน เห็นวา ปจจุบันสถานศึกษา
ดํ า เนิ น การนิ เ ทศภายในตามองค ป ระกอบของรู ป แบบการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาโดยชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ ความหมาย
ความสําคัญและความจําเปน องคกรและบทบาทขององคกร การดําเนินการนิเทศตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา จัดกิจกรรมการนิเทศ และมีการประเมินผลความสําเร็จ ของจัดการนิเทศภายในทุกสถานศึกษา
2. ปญหาขอเสนอแนะตอการมีสวนรวมในการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของครูในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแม
สลองใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สวนใหญขาดการเผยแพรแผนการนิเทศใหมที่
ปรับปรุงแกไขแลวไปยังสถานศึกษาอื่นและเครือขายนิเทศอื่น ขาดการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องไมมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากการนิเทศระหวางครูในโรงเรียน นอกจากนี้ผูรับการนิเทศไมมีสวนรวมในการเขา
ประชุมวางแผน การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย เกณฑการประเมิน การสรุปและรายงานผลการดําเนินงานนิเทศขาด
การประชุมชี้แจงใหแกครูผูสอนไดเขาใจบทบาทหนาที่ของผูที่มานิเทศแบบกัลยาณมิตร สวนคณะนิเทศเองก็ไมมีการ
วิเคราะหขอมูล ตัวบงชี้ หรือคุณภาพของผูเรียนกอนที่จะเขานิเทศครูไมมีการสาธิตการสอนที่ดีใหดู ในสวนของผูบริหาร
เองก็ไมไดจัดจัดประชุมชี้แจงแกครูผูสอนใหเขาใจบทบาทหนาที่ของผูที่มานิเทศแบบกัลยาณมิตร ซึ่งสอดคลองกับการวิจัย
ของวรสิทธิ์ วรรณพงษ(2552) ที่ไดทําการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาการนิเทศภายในของผูบริหาร
สถานศึกษา สัง กัด เทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ผลการศึกษาในรายดานพบวาสภาพปญหาที่ส ถานศึกษามี
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รายงานผลการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานมีระดับปญหาสูงสุด รองลงมาคือสถานศึกษามีการนําผลการนิเทศมา
ปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุผลตามที่สถานศึกษากําหนดและมีรายงานระจําป นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับการวิจัยของสุภาพ จันทรมณี (2536: ออนไลน) ไดทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของบุคลากรในการนิเทศภายในของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวา สวนใหญผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอนขาดความรูความเขาใจและยังมองไมเห็นความสําคัญ และความจําเปนของการมีสวนรวมในการดําเนินงานนิเทศ
ภายในโรงเรียนไมใหความสําคัญของการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของโรงเรียน การวางแผนยังไม
สอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของโรงเรียนอยางแทจริง การปฏิบัติการนิเทศไมสม่ําเสมอ เมื่อ
ประเมินผลแลวไมนําผลการประเมินมาใชพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน สําหรับขอเสนอแนะในการมีสวนรวมในการ
นิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีความเขาใจมองเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการนิเทศภายใน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองในควรใหทุกฝายที่เกี่ยวของกับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรมีสวน
รว มในการเข า ประชุ ม วางแผนการกํ า หนดวั ตถุ ป ระสงค เป าหมาย วิ เ คราะหข อ มู ล ตั ว บง ชี้ รายละเอี ย ดต า งในการ
ดําเนินงานนิเทศ
1.2 ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และใหผูรับการนิเทศไดทําการนิเทศดวยตัวเองควรมีการ
สาธิตการสอนที่ดี หรือสาธิตการแกไขปญหาที่ถูกตองใหผูรับการนิเทศดูเปนตัวอยาง
1.3 ใหผูรับการนิเทศมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมินผลการนิเทศของตนเอง และรายงานผล
การนิเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน
1.4 จัดใหมีการประชุมทบทวน ปรึกษาหารือกันระหวางผูนิเทศกับผูรวมนิเทศเพื่อปรับปรุงพัฒนา แกไข
ขอบกพรองในระหวางการปฏิบัติการนิเทศ และนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการนิเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.5 ใหผูรับการนิเทศไดมีสวนรวมในการสรุปและรายงานผลการนิเทศตอหนวยงานตนสังกัด
1.6 จัดใหมีการเผยแพรแผนการนิเทศใหมที่ปรับปรุงแกไขแลวไปยังสถานศึกษาอื่นและเครือขายนิเทศอื่น
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากการนิเทศ และกําหนดแนวทางการพัฒนาการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อกระตุน
ใหบุคลากรไดพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
2. ขอเสนอแนะเพื่อทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนิเทศแบบกัลยาณมิตรของกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาแมสลองใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2.2 ควรศึ กษาเปรีย บเทีย บการมี สว นรว มของผู บริ ห ารและครูใ นการนิ เ ทศแบบกั ล ยาณมิ ต รของกลุ ม
เครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2.3 ควรศึ กษาป จจั ย ที่ส ง ผลต อความสํา เร็ จของการนิเ ทศแบบกั ล ยาณมิ ตรของ สํา นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3เปรียบเทียบกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
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คําปรึกษาคําแนะนําในการคนควาขอมูล ใหความรู และชวยตรวจทานแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผู
ศึกษาใครขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้คุณคาและประโยชนอันพึงมี จากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้
ขอมอบใหแดผูมีพระคุณทุกทานที่ใหความชวยเหลือและใหกําลังใจ จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ
และขอมอบใหแกผูสนใจการศึกษาทั้งมวล เพื่อเปนประโยชนตอการนําไปใชในการศึกษาคนควาดวยตนเองในโอกาสตอไป
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การศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุม
เครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
The morale of education personnel performance in Bann Hauy Krai Network
Group Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2
ปริศนา เหลี่ยมใส 1* และเทอดชาติ ชัยพงษ 2
Prissana Liamsai1* and Thoetchat Chaiyapong2
6

7

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ พื่อศึกษาและหาแนวทางการเสริมสราง ขวัญกําลัง ใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ประชากรไดแก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 110 คน ผลการวิจัย
พบวา
1. ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมพบวามีระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับ
ปานกลาง พิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงสุด คือโอกาสความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
2. แนวทางการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุม
เครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย พบวา 1) ดานความเพียงพอของรายได
จากการปฏิบัติงาน แนวทางสําคัญพบวาสนับสนุนคาตอบแทนไปปฏิบัติราชการนอกหนวยงานใหเหมาะสม 2) ดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน แนวทางสําคัญพบวาวางแผนจัดสถานศึกษาใหมีความสะอาดปลอดภัย 3) ดานสวัสดิการใน
หนวยงาน แนวทางสําคัญพบวาสนับสนุนสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลของครู 4) โอกาสความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน แนวทางสําคัญพบวาสงเสริมใหครูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 5) สถานภาพและการยอมรับนับถือ แนวทาง
สําคัญพบวาสนับสนุนการมีภาวะผูนํา 6) ความสัมพันธระหวางบุคคล แนวทางสําคัญพบวาสนับสนุนโดยจัดกิจกรรมใหครู
ไดมีโอกาสพบปะสังสรรค
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
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาถื อ ได ว า เป น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง เพราะเป น รากฐานในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลว ภายในสถานศึกษาและดวยลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการศึกษาที่ตองดูแลเอาใจใสนักเรียนในระดับตาง ๆ ซึ่งเปนเรื่องที่ตองใสใจทุมเทใจอยางมากตองคอยระมัดระวังใน
หลายดานไมวาจะเปนดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สุขอนามัย โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย ประกอบกับ
การปฏิบัติงานในหนาที่หลักในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตองทุมเทกําลังความสามารถเพื่อใหนักเรียนมี
ความรูมีผ ลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นเปนรากฐานในการที่จะพัฒนาประเทศชาติตอไปและการปฏิบัติง านภายใต
โครงสรางการบริหารงาน 4 ฝาย ภายในสถานศึกษา ที่บุคลากรทางการศึกษาแตละคนไดรับมอบหมายจากผูบริหาร
สถานศึกษา จากลักษณะของการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาที่ไดกลาวมาแลวนั้นทําใหสภาพของการปฏิบัติงาน
อยูในสภาวะที่มีความเครียดปะปน เกิดความรูสึกเหนื่อยลา ทอแท หรือแมกระทั้งเบื่อหนาย เปนเหตุทําใหการปฏิบัติงาน
ไรป ระสิ ทธิ ภ าพในที่สุด จากประเด็น เรื่ องสภาพพื้น ที่ใ นการปฏิบัติ ง านและลั กษณะการปฏิบั ติง านของบุ คลากรทาง
การศึกษา การที่จะทําใหบุคลากรทางการศึกษาแตละคนภายในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มกําลัง
ความสามารถเพื่อบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา เราอาจจะตองพิจารณา คํานึงถึงและใหความสําคัญในเรื่อง “ขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา” ซึ่งเปนเรื่องของความรูสึกที่ละเอียดออนและเปราะบางหรือมีผลตอ
สภาพจิตใจของผูปฏิบัติงานโดยตรง
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สําหรับสถานศึกษาหรือโรงเรียนบุคคลผูที่สามารถจะเสริมสราง ดูแล และสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษามี
ขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานจะเปนใครไปไมไดนอกจากผูบริหารสถานศึกษานั้นเอง การบริหารเปนการใชศาสตรและ
ศิลปเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับคน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และการจัดการ (Management) ใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดวาการบริหารเปน “การทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยความความเพียร
พยายามของบุคคลอื่น การบริหารเปนการใชศาสตรและศิลปเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับคน” ดังนั้นจึงเปนภาระหนาที่ของ
ผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองใชเทคนิควิธีการใด ๆ ก็ตามเพื่อเสริมสราง สงเสริม หรือโนมนาวจิตใจของบุคลากรทาง
การศึกษาซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานใหมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานทําใหภายในสถานศึกษาเกิดบรรยากาศ
ของการทํางานรวมกัน การประสานความรวมมือกันและเกิดความสมัครสมานสามัคคีขึ้น เพื่อใหสถานศึกษาสามารถ
บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จากประเด็นเรื่องสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงานและลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา การที่จะ
ทําใหบุคลากรทางการศึกษาแตละคนภายในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อบรรลุ
เปาหมายของสถานศึกษา เราอาจจะตองพิจารณา คํานึงถึงและใหความสําคัญในเรื่อง “ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษา” ซึ่งเปนเรื่องของความรูสึกที่ละเอียดออนและเปราะบางหรือมีผลตอสภาพจิตใจของ
ผูปฏิบัติงานโดยตรง หากพิจารณาแลวจะพบวาในแตละองคการเรื่องของขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานเปนสิ่งที่มี
ความสํ า คั ญ อย า งมากและเป น ที่ ย อมรั บ ว า หากสามารถเสริ ม สร า งให ค นหรื อ ผู ป ฏิ บั ติ ง านมี ข วั ญ กํ า ลั ง ใจที่ ดี ใ นการ
ปฏิบัติงานในหนาที่จะทําใหเกิดการทํางานรวมกันหรือการประสานงานกันขึ้นภายในองคกรทําใหการปฏิบัติงานสามารถ
บรรลุเปาหมายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้เนื่องจากผูปฏิบัติงานหรือคนเปนสิ่งมีชีวิต มี
เลือดเนื้อ มีความรูสึกนึกคิด มีอารมณ ความรูสึกในการสนองตอบความตองการจากทั้งเพื่อนรวมปฏิบัติงาน
ผูใตบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีเขตใหบริการครอบคลุม 5 อําเภอ ดังตอไปนี้
อําเภอแมลาว อําเภอพาน อําเภอปาแดด อําเภอแมสรวย และอําเภอเวียงปาเปา มีโรงเรียนในสังกัดรวมทั้งสิ้น 186
โรงเรียน มีครู 1,756 คน นักเรียน 24,371 คน ในเขตอําเภอแมสรวยในตําบลวาวีมีโรงเรียนที่อยูบนภูเขา หุบเขา เนินเขา
และติดลําหวย หางไกลจากความเจริญ ปญหาที่ตามมาคือเรื่องการคมนาคมที่คอนขางยาก ลําบากโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ฤดู ฝ น การติ ด ต อ สื่ อ สาร และการเสี่ ย งภั ย อั น ตรายต า งๆทั้ ง ต อ ชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ในระหว า งเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง าน
นอกจากนี้ยังประสบกับการปฏิบัติงานที่ไมพรอม ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา รวมตลอดไปถึงเรื่องของอาหารการ
กินและที่พักอาศัยรวมทั้งเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนั้น จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารตองตระหนักและใสใจ
ในแงการบริหารงานบุคคลที่เนนถึงเรื่องขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน วาสมควรจะตองหมั่นปรับปรุงและ
เสริมสรางปจจัยที่ปองกันการเกิดความไมพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน ใหอยูในสภาพที่เหมาะสมที่จะสงเสริมความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ อันจะนําไปสูเปาหมายการพัฒนาองคการใหมั่นคงยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงเลือกศึกษา
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในภาพรวมเพื่อทําความเขาใจเรื่องขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากลุมเครือขายโรงเรียน
บานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสราง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
กลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุมเครือขาย
โรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษานี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 7 คน และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 103
คน รวมจํานวน 110 คน
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อนํามา
จัดทําเครื่องมือในการสอบถาม เรื่อง การศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
กลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 การพัฒนาและการสราง
แบบสอบถาม 1) ความเพียงพอของรายไดจากการปฏิบัติงาน 2) สภาพแวดลอมในการทํางาน 3) สวัสดิการในหนวยงาน
4) โอกาสความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 5) สถานภาพและการยอมรับนับถือ 6) ความสัมพันธระหวางบุคคล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีเอกสาร ตํารา แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
2. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามฉบับรางแบบสอบถามจากขอมูลที่รวบรวมทั้งหมด ใหครอบคลุมขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน
3. นําเสนออาจารยที่ปรึกษา และอาจารย (ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและการใช
ภาษา
4. นําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก
4.1 ดร.ธิดาวัลย อุนกอง
4.2 ดร.เอกชัย ผาบชัย
4.3 นายจรัส รินเที่ยง
ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพิจารณาใหขอเสนอแนะ
5. นําเครื่องมือที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมีคา IOC เทากับ 1
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6. นําเครื่องมือมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิทางการ
ศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ สถานภาพ รายไดที่ไดรับตอเดือน จํานวน 7 ขอ ลักษณะเปนแบบ
เลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 6 ดาน 1) ความ
เพียงพอของรายไดจากการปฏิบัติงาน 2) สภาพแวดลอมในการทํางาน 3) สวัสดิการในหนวยงาน 4) โอกาสความกาวหนา
ในการปฏิบัติงาน 5) สถานภาพและการยอมรับนับถือ 6) ความสัมพันธระหวางบุคคล จํานวน 30 ขอ มีลักษณะเปนแบบ
มาตรสวนประเมินคา 5 ระดับ
ระดับ 5 หมายถึง มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด
เกณฑการวิเคราะหผลการประเมิน ของเบสต (Best, อางถึงใน สุภาเพ็ญ จริยะเศษฐ, 2542, หนา 122) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00
หมายถึง มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.49
หมายถึง มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.49
หมายถึง มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.49
หมายถึง มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49
หมายถึง มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 คําถามเปนแบบปลายเปดเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสราง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการศึกษา กลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ขอหนังสือรับรองจากภาคสาขาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาวิทยาเชียงราย ทําหนังสือ
ขอความรวมมือไปยังสถานศึกษากลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากผูบริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ที่เปนประชากรในการตอบแบบสอบถาม
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําแบบสอบถามจํานวน 110 ฉบับ โดยผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง ไดมา
ครบทุกฉบับ
3. ตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับ
4. วิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติตามที่ไดวางแผนไว
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วิธีการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะหดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อจัดหมวดหมูและใหทราบลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
1.1 นําขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 ลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ
วุฒิทางการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ สถานภาพ รายไดที่ไดรับตอเดือน จํานวน 7 ขอ ลักษณะเปน
แบบเลือกตอบ นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
1.2 นําขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 6
ดาน 1) ความเพียงพอของรายไดจากการปฏิบัติงาน 2) สภาพแวดลอมในการทํางาน 3) สวัสดิการในหนวยงาน 4) โอกาส
ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 5) สถานภาพและการยอมรับนับถือ 6) ความสัมพันธระหวางบุคคล วิเคราะหหาคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอ รายดาน และโดยรวม

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสราง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
2

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเรื่องการศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา ในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถ
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 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 เจาหนาที่ธุรการ คิดเปนรอยละ 3.60 นักการภารโรง คิดเปนรอยละ 1.80 ระยะเวลาในการปฏิบัติ
ราชการสวนมากไมเกิน 5 ป คิดเปนรอยละ 50.90 สถานภาพโสดคิดเปนรอยละ 52.70 สมรส คิดเปนรอยละ 47.30 และ
สวนมากรายไดที่ไดรับตอเดือนไมเกิน 15,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 50.90
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ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห ข วั ญกํ าลั ง ใจในการปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรทางการศึก ษาในสถานศึก ษา กลุ ม
เครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ผลการศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุมเครือขายโรงเรียน
บานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมพบวามีระดับขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง หากพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานสูงสุด คือ
โอกาสความกาวหนาในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก รองลงมาคือดานดานความสัมพันธระหวางบุคคลอยูในระดับมาก
และดานที่มีระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานต่ําสุดคือดานสวัสดิการในหนวยงานอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน สรุปไดดังนี้
1. ดานความเพียงพอของรายไดจากการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาขอที่มีระดับขวัญกําลังใจสูงที่สุด คือขอที่ 2 ความพึงพอใจกับเงินเดือน และคาตอบแทนที่ไดรับในปจจุบัน มีขวัญ
กําลังใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือขอ 3 เงินเดือน คาตอบแทน มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน มีขวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง และขอที่มีระดับขวัญกําลังใจต่ําที่สุดคือขอ 4 เบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน
ในการที่ตองไปปฏิบัติราชการนอกหนวยงานเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีขวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง
2. ดานสภาพแวดลอมในการทํางานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มี
ระดับขวัญกําลังใจสูงที่สุด คือขอที่ 5 งานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติมีความชัดเจนและปริมาณที่เหมาะสม มีขวัญกําลังใจ
อยูในระดับมาก รองลงมาคือขอ 1 องคกรของทานมีวัสดุครุภัณฑและอุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆ อยางเพียงพอ มี
ขวัญกําลังใจอยูในระดับมาก และขอที่มีระดับขวัญกําลังใจต่ําที่สุดคือขอ 4 รูสึกวางานที่รับผิดชอบปจจุบันไมเสี่ยง
อันตรายใดๆ มีขวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง
3. ดานสวัสดิการในหนวยงานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีระดับ
ขวัญกําลังใจสูงที่สุด คือขอที่ 1 รูสึกพอใจกับสวัสดิการที่องคกรจัดเพิ่มเติมใหนอกเหนือจากสวัสดิการปกติ เชน การจัด
เลี้ยงตามเทศกาลตาง ๆ มีขวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือขอ 4 ที่พักอาศัยที่หนวยจัดใหเหมาะสมดีแลว มี
ขวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง และขอที่มีระดับขวัญกําลังใจต่ําที่สุดคือขอ 2 สวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่
องคกรจัดใหเพียงพอ เหมาะสม มีขวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง
4. ดานโอกาสความกาวหนาในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่
มีระดับขวัญกําลังใจสูงที่สุด คือขอที่ 3 องคกร สงเสริม สนับสนุน ใหกําลังพลศึกษาตอหรือทําการฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูน
ความรูอยูเสมอ มีขวัญกําลังใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือขอ 2 รูสึกวาการปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบันมีโอกาส
กาวหนา มีขวัญกําลังใจอยูในระดับมาก และขอที่มีระดับขวัญกําลังใจต่ําที่สุดคือขอ 5 การพิจารณาตําแหนง การแตงตั้ง
โยกยาย รูสึกวาผูบริหารพิจารณาไดอยางเหมาะสมดีแลว มีขวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง
5. ดานสถานภาพและการยอมรับนับถือโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มี
ระดับขวัญกําลังใจสูงที่สุด คือขอที่ 5 ไดรับความไววางใจจากเพื่อนรวมงาน มีขวัญกําลังใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือ
ขอ 4 เพื่อนรวมงานใหความเชื่อถือและศรัทธาในตัวทาน มีขวัญกําลังใจอยูในระดับมาก และขอที่มีระดับขวัญกําลังใจต่ํา
ที่สุดคือขอ 2 ผูบังคับบัญชายอมรับฟงความคิดเห็นของทานและไดนําไปใชจริง มีขวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง
2201

6. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มี
ระดับขวัญกําลังใจสูงที่สุด คือขอที่ 5 เมื่อประสบปญหาเกี่ยวกับการทํางานหรือเกี่ยวกับเรื่องสวนตัว ทานสามารถปรึกษา
กับเพื่อนรวมงานได มีขวัญกําลังใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือขอ 4 เพื่อนรวมงานมีความยินดีที่มีทานรวมปฏิบัติงานอยู
ดวย มีขวัญกําลังใจอยูในระดับมาก และขอที่มีระดับขวัญกําลังใจต่ําที่สุดคือขอ 1 ผูบริหารใหความสนิทสนมและเปน
กันเอง มีขวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาแนวทางการเสริมสราง ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางในสถานศึกษา
กลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
1. ดานความเพียงพอของรายไดจากการปฏิบัติงาน พบวา สนับสนุนคาตอบแทนในการที่ตองไปปฏิบัติราชการ
นอกหนวยงานเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
2. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา วางแผนสถานศึกษาใหมีความสะอาดปลอดภัย
3. สวัสดิการในหนวยงาน พบวา สนับสนุนสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลของครู เชน คาเชาบาน คา
พยาบาลหรือคาเลาเรียนบุตร วางแผนจัดระบบสวัสดิการ
4. โอกาสความกาวหนาในการปฏิบัติงาน พบวา สงเสริมใหครูไดทํางานตรงความสามารถ เห็นความสําคัญ
ของครู ใหทํางานที่ทาทายความสามารถ เลื่อนขั้นเงินเดือนดวยความเปนธรรม ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจและใหมี
ความกาวหนา พัฒนาทักษะ สงเสริมใหใชความคิดริเริ่มสรางสรรค และใหมีอิสระ ในการทํางานในหนาที่ มีความกาวหนา
ในอาชีพ โดยการอบรม สัมมนา หรือการศึกษาตอ
5. สถานภาพและการยอมรับนับถือ พบวา สนับสนุนการมีภาวะผูนํา โดยยึดแบบผูนําแบบประชาธิปไตย คือให
บุคลากรทุกคนเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน
6. ความสัมพันธระหวางบุคคล พบวา สนับสนุนโดยจัดกิจกรรมใหครูไดมีโอกาสพบปะสังสรรค เชน กิจกรรม
กีฬา กิจกรรมสังสรรคทองเที่ยว ศึกษา ดูงาน
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุมเครือขาย
โรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูวิจัยนําสรุปผลการวิจัยมาอภิปรายผล
แยกเปนรายดาน ดังนี้
1. ดานความเพียงพอของรายไดจากการปฏิบัติงาน พบวา โดยรวมมีขวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ ดาบตํารวจวรากร สือออก (2556) ไดศึกษาเรื่อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรทุงคอก อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับชั้นยศ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนและอายุราชการ การศึกษาไดดําเนินการศึกษา
เชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ขาราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรทุงคอก อําเภอสองพี่นอง
จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 37 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบ
ดว ย คา รอยละ คา เฉลี่ ยและสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึ กษาพบวา ขวัญ และกํา ลัง ใจในการปฏิ บัติห นาที่ ข อง
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน สถานีตํารวจภูธรทุงคอก อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
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กลาง เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา ดานที่มีขวัญและกําลังใจอยูในระดับมากคือ ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา
กับผูใตบังคับบัญชา สําหรับดานที่มีขวัญและกําลังใจอยูในระดับปานกลางคือ ดานความเพียงพอของรายได ดานโอกาส
กาวหนาในการปฏิบัติงาน และดานสภาพการปฏิบัติหนาที่ ตามลําดับ
2. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา โดยรวมมีขวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของชัยศรี กลาณรงค (2550) ไดศึกษาพบวา ความพึงพอใจของพยาบาลดานสภาพแวดลอมในการทํางานอยู
ในระดับปานกลางเชนกัน และสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการหลายทาน เชน Edwin B. Flippo (1971) ไดกลาววา
สภาพการทํางานที่มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย ยอมเปนปจจัยที่มีผลตอขวัญ และกําลงใจในการทํางาน
3. ดานสวัสดิการในหนวยงาน พบวา โดยรวมมีขวัญกําลังใจอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ปนนเรศ เนื่องภิรมย (2542) ไดศึกษาสภาพขวัญของขาราชการหนวยสนับสนุนการบิน กองบิน 6 พบวาสภาพขวัญของ
ขาราชการหนวยสนับสนุนการบิน กองบิน 6 มีระดับขวัญอยูในเกณฑปานกลาง เมื่อแยกพิจารณาตามองคประกอบขวัญแลว
พบวา เรื่องเกี่ยวกับหนาที่การงานมีระดับขวัญอยูในเกณฑสูงและเรื่องเกี่ยวกับรายไดและสวัสดิการมีระดับขวัญอยูในเกณฑ
ปานกลาง ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544, หนา 122) สรุปวา ความพึงพอใจในการทํางานเปนความรูสึกรวมของบุคคลที่มีตอ
การทํางานในทางบวก เปนความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และไดรับผลตอบแทน คือ ผลที่เปนความพึงพอใจที่ทํา
ใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจ สิ่งเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการทํางาน รวมทั้งการสงผล ตอความสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายขององคการ
4. ดานโอกาสความกาวหนาในการปฏิบัติงาน พบวา โดยรวมมีขวัญกําลังใจอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ดารากร จาบทอง (2555) ไดศึกษาเรื่องขวัญและกําลังใจในการ ปฏิบัติงานของราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจพบวา ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของราชการ
ตํารวจชั้นสัญญาบัตรกองบังคับการอํานวยการ สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ในดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติและ
ความกาวหนา อยูในระดับมาก
5. ดานสถานภาพและการยอมรับนับถือ พบวา โดยรวมมีขวัญกําลังใจอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
รีฟสซา (Refissa, 1997, หนา 12 ; อางถึงใน ณฤมล ศรีทอง, 2547, หนา 50) ไดทําการศึกษาถึง ปจจัยที่มีผลตอการ
ปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงานของ เจาหนาที่ทีมสุขภาพในเมืองโวลลีกา ประเทศเอธิโอเปย ตัวอยางที่ทําการศึกษา
เปนเจาหนาที่ จํานวน 152 คน ผลการ วิจัยพบวา สวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูใน ระดับต่ํา และพบวา
ความ พึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความ สัมพันธกับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลจากการศึกษาชี้ใหเห็น
วาปจจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร งาน การยอมรับนับถือมีความสัมพันธกับผล การปฏิบัติงาน และรูปแบบการ
บริหารงานโอกาสเจริญกาวหนาในงานมีความ สัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
6. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล พบวา โดยรวมมีขวัญกําลังใจอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ มัณฑนา
เสนาธรรม (2545) ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัด
ลําปาง พบวา พนักงานมีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก สัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
2. ผลจากการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุม
เครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา ความเพียงพอของรายได
จากการปฏิบัติงานควรสนับสนุนจัดเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทนในการที่ตองไปปฏิบัติราชการนอกหนวยงานเหมาะสมกับการ
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ปฏิบัติงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ควรวางแผนจัดสถานศึกษาใหมีความสะอาดปลอดภัย ดานสวัสดิการใน
หนวยงาน ควรใหการสนับสนุนสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลของครู เชน คาเชาบาน คาพยาบาลหรือคาเลาเรียนบุตร
ดาน โอกาสความกาวหนาในการปฏิบัติงาน จําเปนตองสงเสริมใหครูมีความมั่นคงในหนาที่การงาน สนับสนุนครูไดทํางาน
ตรงความสามารถ เห็นความสําคัญของครู ใหทํางานที่ทาทายความสามารถ เลื่อนขั้นเงินเดือนดวยความเปนธรรม ใหมี
สวนรวมในการตัดสินใจและใหมีความกาวหนา และสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาทักษะ สงเสริมใหใชความคิดริเริ่ม
สรางสรรค โดยการอบรม สัมมนา หรือการศึกษาตอและใหมีอิสระในการทํางานในหนาที่ อาจมอบหมายงานที่ตรงความรู
ความสามารถแกครู รวมทั้งมอบหมายงานที่สําคัญ ๆและทาทายความสามารถแกครู ดาน สถานภาพและการยอมรับนับ
ถือผูบริหารตองใหการยอมรับในความสามารถของครูและเห็นความสําคัญของครูสนับสนุนใหครูมีภาวะผูนํา โดยยึดแบบ
ผูนําแบบประชาธิปไตย คือใหบุคลากรทุกคนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานดาน ความสัมพันธระหวางบุคคลควรมี
การจัดกิจกรรมใหครูไดมีโอกาสพบปะสังสรรค เชน กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสังสรรคทองเที่ยว ศึกษา ดูงาน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาคนควาเกี่ยวกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กลุม
เครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูศึกษาขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ดานสวัสดิการในหนวยงาน ควรเอาใจใสดูแลสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลของครู เชน คาเชาบาน คา
พยาบาลหรือคาเลาเรียนบุตร
2. ดานความเพียงพอของรายไดจากการปฏิบัติงาน ควรสงเสริม และพัฒนาโดยการจัดเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน
ในการที่ตองไปปฏิบัติราชการนอกหนวยงานเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
3. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ควรจัดกิจกรรมใหครูไดมีโอกาสพบปะสังสรรค เชน กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมสังสรรคทองเที่ยว ศึกษา
4. ดูงานดานโอกาสความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรทางการศึกษา ไดแสดง
ความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ โดยการมอบหมายงานที่ทาทาย มีความสําคัญ เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษา
ไดเรียนรูงานใหม ๆ และเกิดการพัฒนาทักษะ และความชํานาญ ยิ่งขึ้น
5. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ควรจัดใหมีความเหมาะสมของปริมาณงานและครูควรมีอุปกรณอํานวย
ความสะดวกตอการปฏิบัติงาน ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อความรวดเร็วในการทํางาน
6. ดานสถานภาพและการยอมรับนับถือ ผูบริหารจะตองมีภาวะผูนํา โดยยึดแบบผูนําแบบประชาธิปไตย คือให
บุคลากรทุกคนเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาวิจัยประเมินผลหรือติดตามผลในเรื่องขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูทุกป เพื่อปรับปรุง
และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อพัฒนาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหมีมากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีขวัญและกําลังใจของครูในแตละกลุมงาน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนปจจัย
เกื้อหนุนไดตรงกับความตองการ
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3. ควรศึกษาโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพในดานสวัสดิการ สภาพแวดลอมการทํางาน และความปลอดภัยของ
บุคลากรทางการศึกษา กลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไคร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงอยางเต็มความภาคภูมิใจไดเพราะไดรับความกรุณาอยางดียิ่ง
จาก อาจารย ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ ที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองที่ใหคําแนะนําพรอมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
อาจารย ดร.กัมพล ไชยนันท กรรมการสอบการศึกษาคนควาดวยตนเองที่ชวยกรุณาแกไขจนทําใหมีความถูกตองสมบูรณ
มากยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอขอบคุณไว ณ ที่นี้เปนอยางสูง
ขอขอบคุณอาจารย ดร.ธิดาวัลย อุนกอง รองคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และผูเกี่ยวของที่
ไดกรุณาตรวจแบบสอบถาม และใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อการทดสอบเครื่องมือ และผูบริหาร
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียนบานหวยไครที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและ
เก็บขอมูลจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ผูวิจัยขอขอบคุณเพื่อน ๆ กัลยาณมิตรทุกทานที่คอยใหกําลังใจ และใหคําแนะนําติชมตลอดมา สุดทายนี้
ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่เปนกําลังใจ
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ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
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บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหาเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งไดมาจากกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) โดย
การสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 355 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale)
5 ระดับและวิเคราะหขอมูล โดยการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดวยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบวา
1. การศึ ก ษาเรื่ อ งบทบาทของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานการจัดใหมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการเปนผูนําในการจัดทํา
หลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ของสถานศึ ก ษาและด า นการสนั บ สนุ น การจั ด สภาพแวดล อ มที่ เ อื้ อ อํ า นวยต อ การเรี ย นรู ท อ งถิ่ น
ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการจัดใหมีการประชาสัมพันธหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา
2. ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถามในการศึกษาเรื่องบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ดาน
การจัดใหมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น ที่สําคัญดังนี้ สํารวจความตองการของสถานศึกษาตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทองถิ่น รองลงมา คือ จัดเวลาใหครูมีโอกาสทํางานรวมกันตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น
และจั ด อบรมการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น ดานการเปน ผูนําในการจัด ทําหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา
ที่สําคัญดังนี้ แสวงหาครูและปราชญชาวบานมาเปนแกนนําในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น รองลงมา คือ กําหนดเปาหมาย
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ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษาและขยายผลบูรณาการหลักสูตรทองถิ่นใหเขากับกลุมสาระ
ตาง ๆ
คําสําคัญ: บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา, การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา

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 มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับโลก พรอมกันนี้ไดปรับ
กระบวนการการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น เพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชน
ไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
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หลักการสําคัญประการหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น ระบุวา เปน
หลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพความตองการ
ของทองถิ่น หากการศึกษาทําใหเยาวชนละทิ้งทองถิ่นไมเขาใจและรูจักทองถิ่นของคน ในที่สุดความเปนชาติก็อาจลมสลาย
ได ความเปนทองถิ่น ชุมชนของไทยมีเอกลักษณเฉพาะตัวมีความอุดมสมบูรณทุกภูมิภาคก็วาได หากการจัดการศึกษาจัด
ใหทุกคนรักหวงแหน ทรัพยากรในทองถิ่น รูจักอนุรักษ และพัฒนาก็จะนํามาซึ่งความเจริญกาวหนาได ปจจุบันนี้กระแส
โลกกําลังใหความสําคัญกับความเปนชุมชนทองถิ่น สาระการเรียนรูทองถิ่น จะเปนเรื่องจําเปนที่ตองปลูกฝงพัฒนาใหเยา
ชนเกิ ด สํ า นึ ก รั ก ทอ งถิ่ น รั ก บ า นเกิ ด รั ก ภูมิ ภ าคของตน และรั ก ประเทศของตนในที่ สุ ด ดัง นั้ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับความเปนชุมชนและทองถิ่น การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ชาติใหมีความรูทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนรู และเผชิญสถานการณในอนาคตไดอยางเทาทันกับการ
เปลี่ย นแปลง จํ าเป นที่ จะตอ งคํ านึ ง ถึ ง กรอบแนวคิ ด ที่ กํา หนดไว วา ผู เ รี ยนควรได รับ การจั ด การศึ กษาและประมวล
ประสบการณอะไรบาง จัดอยางไร ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อใหการจัดการศึกษาพื้นฐานสอดคลองกับสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญกาวหนาทางวิทยากรและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถ
ตอบสนอง ความตองการของบุคคล สังคมไทย ผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขัน รวมมือสรางสรรคในสังคมโลก ปลูกฝงให
ผู เ รี ย นมี จิ ต สํ า นึ ก ในความเป น ไทย มี ร ะเบี ย บวิ นั ย คํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน ส ว นรวม และยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนไปตามเจตนารมณ มาตรา 80 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา
12,15 และมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 และคําสั่ง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ สพฐ.294/2551 เรื่ อ งการใช ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ
โดยได กํา หนดมาตรฐานการเรี ย นรู เ พื่ อ เป น กรอบเป า หมายและกรอบทิ ศ ทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เ รี ย นให เ ป น
คนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแขงขันเวทีโลก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 จัดทําขึ้นเพื่อใหสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รและจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนไทยทุ ก คนในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนในระดับสถานศึกษา คือ “หลักสูตรสถานศึกษา” สิ่งที่ผูเรียนตองเรียนรู
เกี่ยวกับทองถิ่น สามารถสอดแทรกเขาไปในรายวิชาพื้นฐานทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูได หรือหากสถานศึกษาเห็นวามีสิ่ง
สําคัญตองการจะเนน และแยกสอนเปนการเฉพาะ เชน การสอนจักสานเพื่ออนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ก็สามารถเปดเปน
รายวิชาเพิ่มเติมได แตไมวาจะเปนลักษณะใดก็อยูในหลักสูตรสถานศึกษาทั้งนั้น “มิใชแยกหลักสูตรสถานศึกษา และ
หลักสูตรทองถิ่นออกจากกัน” มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดที่กําหนดไวจะชวยทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ
เห็นผลคาดหวังที่ตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถชวยใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในระดับทองถิ่นและสถานศึกษารวมกันพัฒนาหลักสูตรไดอยางมั่นใจ ทําใหการจัดทําหลักสูตรในระดับสถานศึกษามี
คุณภาพและมีความเปนเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวยใหเกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู และชวย
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แกป ญหาการเที ยบโอนระหวางสถานศึ กษา ดั ง นั้ น ในการพัฒ นาหลักสู ต รในทุ กระดับตั้ ง แตระดับชาติ จนกระทั่ ง ถึ ง
สถานศึกษา จะตองสะทอนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รวมทั้งเปนกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังได ทุกฝายที่เกี่ยวของทั้ง
ระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบ และตอเนื่อง ในการวางแผน
ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรูที่กําหนดไว มาตรา 7 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 ระบุวา กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความ
เสมอภาค และศั กดิ์ ศ รี ความเป น มนุษ ย มี ความภาคภู มิใ จในความเป น ไทยรู จั กรั ก ษาผลประโยชน ส ว นรวมและของ
ประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอัน
เปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง และมาตรา 27 ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติการดํารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับ
สภาพปญหาในชุมชน และสังคมภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549, หนา 29) การจัดการศึกษาในทองถิ่นจะประสบ
ความสําเร็จและมีคุณภาพมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความรวมมือและการสนับสนุนชวยเหลือจากฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของใน
ทองถิ่น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หนา 31) ไดแนะนําไววา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
หนวยงานที่รับผิดชอบ หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรดําเนินการสงเสริมและประสานงานความรวมมือกับองคกรตาง ๆ ใน
ชุมชน
สถานศึกษาควรศึกษากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น ตลอดจนกระบวนการจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่น ซึ่งตอง
เริ่มจากการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูทุกกลุมสาระ ศึกษาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทองถิ่นในระดับตางๆ และความ
เขาใจใหตรงกันในการกําหนดขอบขายของการจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่นในแตละรายวิชา สําหรับนําไปใชเปนแนวทาง
ในการจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการที่แทจริงของชุมชน นําไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม โดยชุมชนมีสวนรวม เพื่อใหผูเรียนได
เรียนรูเรื่องราวสําคัญเกี่ยวกับทองถิ่นของตน เกิดความรักความผูกพันและมีความภาคภูมิใจทองถิ่นของตน (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3, 2552, หนา 17)
โรงเรียนตั้งอยูและเกิดการลอกเลียนแบบหลักสูตรทองถิ่นซึ่งกันและกันอยางแพรหลาย (อมรรัตน วัฒนาธร,
2550) ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นดวยกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) จะเปดโอกาสใหครู
แตละโรงเรียนไดเรียนรูการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นรวมกันโดยรวมแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเดิมของครูดาน
เนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอนและดานพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาของนักเรียน และเกิดการ
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เรียนรูรวมกันในระหวางที่ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรกับผูวิจัย จนเกิดการสรางองคความรูใหมดวยตนเอง ทั้งนี้เนื่องจาก
การจัดการความรูดําเนินงานจะไมเฉพาะที่เกี่ยวกับความรู แตรวมถึงกิจกรรมของการทํางาน (วิจารณ พานิช, 2548)
จากสภาพของการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้น และการจัดการศึกษาโดยพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นจะเปนแนวทาง
หนึ่งในการแกไขปญหาดังกลาวได แตการดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่ผานมาก็ประสบปญหาตางๆมากมาย
โดยเฉพาะเกี่ยวกับปญหาครูผูสอนที่ยังขาดความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผูศึกษาคนควาจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาบทบาทการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มี
นโยบาย แผนงานที่ตองปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยเรงรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียนให มีความรู ทักษะ
เจตคติ และลักษณะที่เดนชัดตามความตองการของสังคมและทองถิ่น สามารถพัฒนาตนเอง และปรับตัวเขากับการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ใหมีความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
อยางเหมาะสม ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน
ทั้งนี้ผูบริหารที่สามารถนําพาใหสถานศึกษามีความเจริญกาวหนาในทุกๆ ดานไดนั้นตองอาศัยคุณสมบัติที่สําคัญ
คือ มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู มีวิสัยทัศนกวางไกล ใชหลักธรรมทางศาสนาเขามาประยุกตใชเพื่อการปฏิบัติงาน
อยางเหมาะสม มีความใฝรูใฝเรียน และมุงแสวงหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนางานใหเปนไป
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด โดยใช ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ น และพั ฒ นางาน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 76) ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนบุคคลที่มีบทบาท ที่จะตองสงเสริม และสนับสนุนใหครู
มีความตระหนัก และเขาใจหลักสูตรทองถิ่น สามารถจัดทําหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา และนําหลักสูตรไปใช
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ทั้งนี้เพราะผลของการศึกษานี้จะเปนประโยชนตอ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในการไดขอสนเทศของหลักสูตรทองถิ่นนี้สําหรับการวางแผนในการบริหารจัดการตอไปและขอมูลที่
ไดจากการศึกษานี้จะเปนประโยชนตอวงการศึกษาในการบริหารจัดการหลักสูตรทองถิ่น ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โดยเฉพาะสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแหงที่จะตองมีหลักสูตรทองถิ่นเปนของตนเอง นั่นหมายความวาหากสถานศึกษาใดมี
หลักสูตรที่มีคุณภาพ ยอมจะสงผลใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีคุณภาพดวย ซึ่งจะสงผลใหสถานศึกษานั้นมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากสังคมในการพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนคนดี คนมี
ความสามารถ และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข อีกทั้งเพื่อนําผลวิจัยไปเผยแพรใหผูบริหารสถานศึกษาใช
เปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตรงตามกรอบ
ความตองการของทองถิ่นอยางมีเหตุผล และสามารถดําเนินงานจัดการบริหารการศึกษารวมกับชุมชนอยางเขมแข็ง

วัตถุประสงคในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (2) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหาเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
2. การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาใน
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ความคิดเห็น
ของผูบริหารและครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา
เกี่ยวกับบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาใน
การพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นของสถานศึกษา

ตัวแปรตาม
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นของสถานศึกษา
1. บทบาทดานการจัดใหมีแผนพัฒนาการศึกษาหลักสูตร
ทองถิ่นของสถานศึกษา
2. บทบาทดานการเปนผูนําในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
ของสถานศึกษา
3. บทบาทดานการจัดใหมีการประชาสัมพันธหลักสูตร
ทองถิ่นของสถานศึกษา
4. บทบาทดานการสนับสนุนจัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย
ตอการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา
5. บทบาทดานการจัดใหมีการนิเทศภายในหลักสูตรทองถิ่น
ของสถานศึกษา
6. บทบาทดานการประเมินการนําหลักสูตรทองถิ่นของ
สถานศึกษาไปใช
2211

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ที่
ทําการศึกษาไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษานี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปการศึกษา 2557 จํานวน 1,883 คน จํานวน 41 โรงเรียน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and
Morgan,1970) ไดกลุมตัวอยาง 355 คน โดยวิธีแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อ
นํามาจัดทําเครื่องมือในการสอบถาม เรื่อง การศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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
เนื้อหาและการใชภาษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา การวิจัยนํามาใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม
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2. สรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล 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 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาหลักสูตรในการพัฒนาทองถิ่นของสถานศึกษา
3. นําเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและการใชภาษา
4. นําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก
4.1 ดร.อนวัช อุนกอง
4.2 นางเนติกานต สุวรรณเพ็ชร
4.3 นายพิชิต พันธุพิทยแพทย
ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพิจารณาใหขอเสนอแนะ
5. นําเครื่องมือที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยใชสูตรของโรวิเนลลีและแฮมเบิลตัน,1977.
(Rovinelli,R.J. and Hambleton,R.K,อางอิงในพวงรัตน ทวีรัตน 2540,หนา 117) มีคา IOC อยูระหวาง0.67-1
6. นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช (Try out) กับครูในโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (Reliabillity) แลวนําผลที่ไดจากการทดลองไปคํานวณหาคาความเชื่อมมั่น
ของแบบสอบถาม โดยการหาคาความเชื่อมั่นแบบความสอดคลองสัมประสิทธิ์แอลฟาจากกลุมตัวอยาง ของครนบาค
(α-Coefficient), Cronbach, 1951. (Cronbach, อางอิงในลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538, หนา 200) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 0.85
7. นําเครื่องมือมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของ
สถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณในทํางาน จํานวน 3 ขอ
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ชนิด
กําหนดคําตอบเปนขอความ 5 ระดับ จํานวน 6 ดาน ไดแก ดานการจัดใหมีแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น ดานการเปนผูนํา
ในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา ดานการจัดใหมีการประชาสัมพันธหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา ดาน
การสนับสนุนจัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูทองถิ่นดานการจัดใหมีการนิเทศภายใน ดานการประเมินการ
นําหลักสูตรไปใช จํานวน 57 ขอ เกณฑระดับความคิดเห็น เปน 5 ระดับ นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห โดยการหาคาเฉลี่ย
( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนก เปนรายขอ รายดานและภาพรวมโดยใชเกณฑการประเมินคา
ของลิเคิรท (Likert, อางอิงในบุญชม ศรีสะอาด, 2545 หนา 45)
ตอนที่ 3 เปนคําถามแบบปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติม
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา ไปติดตอผูบริหารสถานศึกษาและครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมือผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลของแตละโรงเรียน
3. การเก็ บ รวบรวมแบบสอบถาม ผู วิ จั ย รวบรวมแบบสอบถามภายในเวลาที่ กํ า หนด และได รั บ
แบบสอบถามคืน จํานวน 355 ฉบับ รอยละ 100
4. นําแบบสอบถามที่ไดคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ กอนนําไปวิเคราะหขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และทดสอบสมมุติฐานการ
วิจัยโดยใชสถิติในการวิเคราะหดังนี้
ตอนที่ 1 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของ
สถานศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งเปนมาตราสวน 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert, อางอิงในบุญชม ศรีสะอาด, 2545 หนา 45) วิธีการ
ตรวจใหคะแนนน้ําหนักสมมุติของตัวเลือกที่เปนคําตอบในแตละขอ ดังนี้
ใหคะแนน เมื่อตอบในชอง 5 หมายถึง 5 คะแนน มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
ใหคะแนน เมื่อตอบในชอง 4 หมายถึง 4 คะแนน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ใหคะแนน เมื่อตอบในชอง 3 หมายถึง 3 คะแนน มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
ใหคะแนน เมื่อตอบในชอง 2 หมายถึง 2 คะแนน มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
ใหคะแนน เมื่อตอบในชอง 1 หมายถึง 1 คะแนน มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนก เปนรายขอ รายดานและภาพรวม
โดยใชเกณฑการประเมินคา ของลิเคิรท (Likert,อางอิงในบุญชม ศรีสะอาด.2545:45) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย = 4.51 - 5.00 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย = 3.51 - 4.50 หมายถึง ปฏิบัติมาก
คะแนนเฉลี่ย = 2.51 - 3.50 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย = 1.51 - 2.50 หมายถึง ปฏิบัตินอย
คะแนนเฉลี่ย = 1.00 - 1.50 หมายถึง ปฏิบัตินอยที่สุด
วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกเปนรายขอ รายดานและภาพรวม
ตอนที่ 2 ป ญ หาและแนวทางแก ไ ขป ญ หาเกี่ ย วกั บ บทบาทของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการพั ฒ นา
หลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษาเปนคําถามปลายเปด ใชวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
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ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 จํานวน 355 คน ไดแ ก โรงเรียนมัธยมศึกษา จัง หวัด เชียงราย จํานวน 41 โรงเรียน สว นใหญเ ปนเพศหญิง มีวุ ฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี เปนขาราชการ มีตําแหนงหนาที่อื่น ๆ มีประสบการณในการทํางานมากกวา 15 ป
ตอนที่ 2 การศึกษา เรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานการจัดใหมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการเปนผูนําในการจัดทํา
หลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ของสถานศึ ก ษาและด า นการสนั บ สนุ น การจั ด สภาพแวดล อ มที่ เ อื้ อ อํ า นวยต อ การเรี ย นรู ท อ งถิ่ น
ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการจัดใหมีการประชาสัมพันธหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาจากผูตอบแบบสอบถามในการศึกษา เรื่อง บทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จาก
การตอบแบบสอบถาม พบวา ดานการจัดใหมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น ที่สําคัญดังนี้ สํารวจความตองการ
ของสถานศึกษาตามแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น รองลงมา คื อ จัด เวลาใหค รูมีโอกาสทํางานรว มกันตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่นและจัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น ดานการเปนผูนําในการจัดทํา
หลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา ที่สําคัญดังนี้ แสวงหาครูและปราชญชาวบานมาเปนแกนนําในการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่น รองลงมา คือ กําหนดเปาหมายที่ชัดเจนและขยายผลบูรณาการหลักสูตรทองถิ่นใหเขากับกลุมสาระตาง ๆ

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเรื่องบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 คิดเปนรอยละ 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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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
บทบาทของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
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
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูทองถิ่น ( X =3.99, S.D.=0.79) ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดาน
การจัดใหมีการประชาสัมพันธหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา ( X =3.82, S.D.=1.06)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ดานการจัดใหมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น ที่สําคัญดังนี้ สํารวจความตองการของสถานศึกษาตาม
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทอ งถิ่ น รองลงมา คื อ จั ด เวลาให ค รู มี โอกาสทํา งานรว มกั นตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาทองถิ่นและจัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น ดานการเปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นของ
สถานศึกษา ที่สําคัญดังนี้ แสวงหาครูและปราชญชาวบานมาเปนแกนนําในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น รองลงมา คือ
กําหนดเปาหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษาและขยายผลบูรณาการหลักสูตรทองถิ่นให
เขากับกลุมสาระตาง ๆ
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผูวิจัยขอนําผลการศึกษา มาอภิปรายผลดังนี้
ผลของการศึกษา เรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานการจัด ใหมีแ ผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการเปนผูนําในการจัด ทํา
หลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ของสถานศึ ก ษาและด า นการสนั บ สนุ น การจั ด สภาพแวดล อ มที่ เ อื้ อ อํ า นวยต อ การเรี ย นรู ท อ งถิ่ น
ตามลํ าดั บ สว นด านที่มี คา เฉลี่ ยต่ํ าสุ ด คื อ ด านการจั ด ให มีก ารประชาสั ม พั นธ ห ลั กสู ต รท องถิ่น ของสถานศึ กษา ซึ่ ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีระ รุธเจริญ (2553, หนา 324 - 326) พบวา ผูบริหารในยุคปจจุบันมีบทบาทสําคัญมาก
ในการที่จะทําใหการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่ผูบริหารโรงเรียนจําตองใช
ความเปนผูนําทางวิชาการและสมรรถภาพทางดานความรู ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมอยางเต็มที่ ตลอดทั้งสรรหา
ทรัพยากรมาใชอยางพอเพียงในกระบวนการจัดทําหลักสูตร นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ กิ่งฟา สินธุวงษ
(2547) พบวา โรงเรียนจัดทําตามแนวทางของกรมวิชาการ สวนการใช ไดพยายามดําเนินตามแนวทางเดียวกัน ครูผูสอน
รั บ รู ว า จะต อ งทํ า อะไรบ า ง แต ยั ง ไม ส ามารถจั ด ทํ า หลั ก สู ต รได ด ว ยตนเอง และไม ท ราบหลั ก การ แนวคิ ด ปรั ช ญา
การศึกษาวาจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร สถานศึกษามีระยะเวลาจํากัด ทําใหขาดความมั่นใจในการพัฒนา
รูปแบบการใชหลักสูตร เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว มีประเด็นที่จะนํามาอธิบาย
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ขอเสนอแนะ
1. แสวงหาสํารวจความตองการของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่นพรอมทั้งจัดเวลาใหครู
มีโอกาสทํางานรวมกันตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่นและจัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทองถิ่น
2. ครูและปราชญชาวบานมาเปนแกนนําในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น เพื่อกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การจัดทําหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษาและขยายผลและบูรณาการหลักสูตรทองถิ่นใหเขากับกลุมสาระตาง ๆ
3. ควรนํ า หลั ก สู ต รท อ งถิ่ น มาเป น มาตรฐานตั ว ชี้ วั ด ในการประเมิ น เพื่ อ ทดสอบระดั บ ชาติ แ ละจั ด ให มี ก าร
ประชาสัมพันธหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูแนวทางการประชาสัมพันธหลักสูตรทองถิ่นของ
สถานศึกษาที่ชัดเจน
4. ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูทองถิ่นมากขึ้นพรอมทั้งจัดใหมีการทัศน
ศึกษาแหลงเรียนรูทองถิ่นและใหการสนับสนุนดานปจจัยตาง ๆ ที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูทองถิ่น
5. ผูบริหารสถานศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการทํางานและติดตามผลทุกระยะตามปฏิทินการนิเทศและจัดสรร
ตําแหนงบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานการเรียนรูทองถิ่นพรอมทั้ง ยกยอง ชมเชย เผยแพรความสําเร็จของครู
ดานการจัดการเรียนรูทองถิ่น
6. ครูตองนําหลักสูตรทองถิ่นไปใชอยางแทจริงและผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสําคัญการนําหลักสูตร
ทอ งถิ่น ของสถานศึ กษาไปใชอ ย างต อ เนื่ อ งอย างเปน ระบบพรอ มทั้ง จั ด ตั้ ง คณะกรรมการและผู รับ ผิ ด ชอบในการนํ า
หลักสูตรทองถิ่นไปใช

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ดร.ธิดาวัลย อุนกอง ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการทุกทาน ที่ไดใหคําแนะนํา ปรึกษาพรอมทั้งตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง
และผูเชี่ยวชาญดังมีรายนามในภาคผนวกที่ไดกรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม แกไข และใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงใหดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ไดใหความ
อนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม
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การศึกษาปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย
Study the problems of management information system to be operational personnel
in Doi Tung Community Education Development Project Schools, Chiang Rai
Province
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปญหาในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 2) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานในการใชงานระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา 1) ปญหาการ
จัดระบบสารสนเทศ ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานโดยรวม พบวา มีปญหาอยูในระดับปาน
กลาง ไดแ ก การจัด เก็บขอมูล และสารสนเทศ การรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล การตรวจสอบขอมูลและการ
ประมวลผลขอมูล 2) ระดับการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานในการใชงานระบบสารสนเทศ
โดยรวม พบวา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากไดแก สารสนเทศของงานวิชาการของโรงเรียน มีการนําโปรแกรมประยุกต
ระบบขอมูลออนไลนมาใชงานระบบสารสนเทศมีการนําเสนอขอมูล ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง โรงเรียนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของและมีการประมวลผลขอมูล ดวยเครื่องมือ และอุปกรณที่ทันสมัย
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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 เรื่องคุณภาพการศึกษา
โอกาสทางการศึกษาและการมีสวนรวม โดยใหความสําคัญกับคุณภาพครู เพราะครูเปนปจจัยสําคัญไปสูคุณภาพของ
ผูเรียน คุณภาพของครูจะสงผลใหผูเรียนมีความรูเกง มีคุณธรรม มีรากเหงาของความเปนไทย ขณะเดียวกันจะใหทุกคน
เขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เปดโอกาสใหทุกฝายเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาและผลักดันการศึกษา การเรียนรูไปจนตลอด
ชีวิ ต ซึ่งจะสงผลถึงความสามารถในการแข งขั นของประชาชนในประเทศใหเพิ่มขึ้นดวย (สํา นั กทดสอบทางการศึก ษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2553,หนา 1)
จากเปาหมายและกรอบแนวทางการดําเนินงานขางตน หนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา มีหนาที่จัดการจัดระบบบริหาร ใหสอดรับกับการจัดการศึกษาที่สงผลถึงคุณภาพผูเรียนใหมาก
ที่สุด นอกจากนี้ การจัดเตรียมความพรอมในระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาและการนําขอมูลไปใชตองเปนหัวใจของ
การบริหารจัดการในสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาตองดําเนินการวางระบบบริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให
ผูเรียนเกิดคุณภาพ เปนไปตามที่กฎหมาย กฎกระทรวงและประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของ
ตาง ๆ ไดกําหนดไว เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 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 การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีภารกิจที่เกี่ยวของกับขอมูลสารสนเทศไวอยางชัดเจนเพื่อใหการ
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บริหารและจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสถานศึกษาควรจัดใหทุกงานมีระบบขอมูลสารสนเทศของแตละ
งานไวดวย
สถานศึ กษาทุ กแหง มีค วามต องการให องคก รบรรลุเ ปา หมายอย างมีประสิ ทธิ ภาพเปน ที่ ยอมรับของสั งคม
สามารถดําเนินการสรางระบบกลไกหรือกระบวนการในการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตามที่กําหนด เพื่อให
สอดคลองกับแนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษา สรางความมั่นคงและหลักประกันตอผูปกครอง ชุมชนและสังคม
วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน ดังนั้น การศึกษาแนวคิดและหลักการทางการบริหารสถานศึกษาให
ไดคุณภาพจึงมีความสําคัญตอผูบริหารและผูเกี่ยวของ ที่จะนําองคความรูไปใชในการวางระบบการบริหารโรงเรียนได
อยางเหมาะสม(สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2553,หนา 2)การจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศของสถานศึกษานับวามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่ตองการและครอบคลุมภารกิจ ดานการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ สถานศึกษาจึงตองมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่นําไปสู
คุณภาพของผูเรียนรวมถึงระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เปนระบบ ถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบันและสามารถเรียกใช
ขอมูลสารสนเทศไดตลอดเวลาโดยผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําไปใชในการตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ ตามระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ(สํ า นั ก ทดสอบทางการศึ ก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน,2553,หนา 17)
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งโครงการพัฒนาที่สนองแนวพระราชดําริ
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่เริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2530 และจะสิ้นสุดโครงการในป พ.ศ. 2560มี
วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ระยะที่ 3 (ระหวางป พ.ศ. 2546 - พ.ศ.2560) ตองการใหราษฎร
ในพื้นที่พึ่งตนเองไดในการดํารงชีวิติดวยการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบสามารถปกครอง ดูแลตนเองในระดับ
หมูบาน และขยายผลไปสูการปกครองที่สอดคลองกับกฎหมายไทย นอกจากนี้ยังคาดหวังไววาเมื่อราษฎรมีรายไดดีแลว
จะสามารถเสียภาษีคืนสูรัฐไดเชนเดียวกับคนไทยทั้งประเทศ การพัฒนาคนในพื้นที่ใหมีคุณสมบัติ ดังกลาวขางตน จึงมี
ความจํ า เป น ต อ งดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ งโดยมุ ง เน น การพั ฒ นาการศึ ก ษาให โ รงเรี ย นในพื้ น ที่ โ ครงการสามารถจั ด
การศึ ก ษา ให นั ก เรี ย นเกิ ด คุ ณ สมบั ติ ที่ ตอ งการเพื่ อ เป น ผู นํ า และเป น ผู มี ส ว นรว มในการพั ฒ นาดอยตุ ง ต อ ไป ซึ่ ง จาก
การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงพบจุดออนที่สําคัญไดแก โรงเรียน
ตั้งอยูบนพื้นที่สูงหางไกล การเดินทางลําบาก มีอัตราการยายออกของบุคลากรครูตลอดเวลา ทําใหขาดความตอเนื่องใน
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากร และการจัดการศึกษาที่เปนอยูปจจุบันไมสอดคลองกับคนในพื้นที่ราบสูง
(วัฒนา พรมมินทร, 2556, หนา 2-3) จุดออนอีกประหนึ่งคือ กระบวนการจัดการสารสนเทศของสถานศึกษาของโรงเรียน
ในพื้นที่โครงการ ยังไมเปนปจจุบัน และไมเปนระบบ ทําใหเมื่อผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่ตองปฏิบัติงาน เมื่อ
ตองการนําขอมูลสารสนเทศมาใชงานเพื่อตัดสินใจ หรือใชในการจัดการเรียนการสอนอาจเกิดความลาชา ไมทันตอ
สถานการณในปจจุบัน
จากการศึกษาความสําคัญ และปญหาผูศึกษาจึง สนใจที่จะศึกษาปญหาการปฏิบัติง านของบุคลากรที่มีตอ
กระบวนการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย
เพื่อเปนขอมูลใหผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดรับรูถึงปญหาและการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีตอกระบวนการ
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จัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตรงตามมาตรฐานการศึกษา และ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น

วัตถุประสงคในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปญหาในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานในการใชงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการ
พัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน
สถานภาพการปฏิบัติงาน
1. ผูบริหารสถานศึกษา
2. ครูผูปฏิบัติงาน

ตัวแปรตาม
ขั้นตอนการจัดระบบสารสนเทศ
1. ดานการรวบรวมขอมูล
2. ดานการตรวจสอบขอมูล
3. ดานการประมวลผลขอมูล
4. ดานการนําเสนอขอมูล
5. ดานการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย เปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) โดยมี
วิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูปฏิบัติงานในโรงเรียนที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงรายจํานวน 8 โรงเรียน
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 9 คน และครูผูปฏิบัติงานในสถานศึกษาจํานวน 97 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 106 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะใช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การเพื่ อ ใช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ลั ก ษณะเป น แบบสอบถาม
(Questionnaire) เพื่อการจัดระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงราย ผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้
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1. ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการบริหารการจัดระบบ
สารสนเทศในการปฏิบัติงานของผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานเพื่อกําหนดขอบเขตและกรอบแนวคิดแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม
2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการวิจัย
3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาการคนควาดวยตนเองเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
4. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ รองผูอํานวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
นายศุภโชค ปยะสันติ์
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไรสามัคคี
นายสุขสันต สอนนวล
ผูอํานวยการโรงเรียนบานพญาไพร
5. ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นใน
แบบสอบถามกับวัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยใชวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) ของแบบสอบถามโดยคัดเลือกขอ
คําถามที่มีคาเฉลี่ยตั้งแตคา .05 ขึ้นไปซึ่งในการวิจัยครั้งนี้แบบสอบถามมีคาIOC ระหวาง 0.67 - 1
6 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
7. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out )กับผูบริหารและครูผูปฏิบัติงานในโรงเรียนบานดาย
เทพกาญจนาอุปถัมภ จํานวน 30 คนเพื่อหาความเที่ยงของขอคําถามแลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามตามวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
เพื่อใหไดความเชื่อมั่นแบบสอบถามเทากับ 0.95 และความเชื่อมั่นในแตละดานมีดังนี้
ดานการรวบรวมขอมูล มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91
ดานการตรวจสอบขอมูล มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.79
ดานการประมวลผลขอมูล มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89
ดานการนําเสนอขอมูล มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.81
ดานการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.83
ดานการปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.92
8. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงสมบูรณแลวนําเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง เพื่อตรวจสอบและขอความเห็นชอบกอนนําไปใชในการเก็บขอมูล
9. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในการจัดระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรโรงเรี ย นกลุ ม เครื อ ข า ยพั ฒ นาการศึ ก ษาพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาดอยตุ ง จั ง หวั ด เชี ย งราย
แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) จํานวน 6 ขอ
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการจัดระบบสารสนเทศแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรการ
สวนประมาณคา (Rating Scales) ประมาณคา 5 ระดับตามวิธีของลิเคอรท (Likert Scales) ซึ่งครอบคลุมการจัดระบบ
สารสนเทศ 5 ขั้นตอน จํานวน 48 ขอ มีจํานวนแบบสอบถามในแตละดาน
ดานการรวบรวมขอมูล
จํานวน 12 ขอ
ดานการตรวจสอบขอมูล
จํานวน 8 ขอ
ดานการประมวลผลขอมูล
จํานวน 9 ขอ
ดานการนําเสนอขอมูล
จํานวน 12 ขอ
ดานการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ
จํานวน 7 ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ
มาตรการสวนประมาณคา (Rating Scales) ประมาณคา 5 ระดับตามวิธีของลิเคอรท (Likert Scales) ในแตละขอมีคําตอบ
ใหเลือก 5 คําตอบ กําหนดในการวัดออกเปน 5 ระดับซึ่งครอบคลุมกลุมงานตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
ทั้งหมด 4 กลุมงาน คือ วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป จํานวน 10 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้นําหนังสือจากวิทยาเขตเชียงรายมหาวิทยาลัยพะเยา
ถึง ผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อขอความอนุเ คราะหใหครูที่ปฏิบัติง านตอบแบบสอบถาม จากนั้น สงแบบสอบถามไปยัง
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานในการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นที่
โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามสามารถดําเนินการเก็บขอมูล
ดวยตนเองโดยรับแบบสอบถามคืนทั้งหมดจํานวน 106 ฉบับคิดเปนรอยละ 100 นําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาเรียงลําดับ
จัดหมวดหมู แลวดําเนินการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งผู
ศึกษาไดแยกการวิเคราะหขอมูลตามลักษณะของแบบสอบถามดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพการปฏิบัติงานวุฒิการศึกษา
ประสบการณในการทํางานการอบรมดานคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ
(Percentage) แลวรายงานเปนความเรียง
2. ปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการ
พัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงราย ผูศึกษานํามาวิเคราะหโดยนําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย (µ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(σ) ของรายขอแตละขอ
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3. ระดับการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานในการใชงานระบบสารสนเทศของโรงเรียน
กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ผูศึกษานํามาวิเคราะหโดยนําคะแนนที่ไดมา
หาคาเฉลี่ย (µ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ) ของรายขอแตละขอ

ผลการศึกษา
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง คิดเปนรอยละ 56.60 อยูในชวงอายุ 31–40 ป
คิดเปนรอยละ 43.40 มีสถานภาพการปฏิบัติงานผูบริหารสถานศึกษาคิดเปนรอยละ 8.50 และครูผูปฏิบัติงานในโรงเรียน
คิดเปนรอยละ 97.00 มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการจัดการระบบสารสนเทศ ต่ํากวา 5 ป คิดเปนรอยละ
51.90 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 90.00 เคยไดรับการอบรมดานคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ
90.60
ปญหาการจัดระบบสารสนเทศ พบวา ปญหาการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย โดยรวมพบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง (µ=3.12) เมื่อ
พิจารณาคาเฉลี่ยรายขอ พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลางทุกขอ เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก การจัดเก็บขอมูล
และสารสนเทศ (µ=3.17) จึงมีปญหามากที่สุด การรวบรวมขอมูล (µ=3.12) การนําเสนอขอมูล(µ=3.11) การตรวจสอบ
ขอมูล (µ=3.09) และที่มีปญหานอยที่สุด ไดแก การประมวลผลขอมูล (µ=3.12)
ระดับการปฏิบัติ ง านของบุคลากร พบวา ความคิด เห็น ของบุ คลากรที่มีตอการใชระบบสารสนเทศในการ
ปฏิ บั ติ ง านโดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก (µ=3.93) เมื่ อ พิ จ ารณาค า เฉลี่ ย รายข อ พบว า มี ป ญ หาอยู ใ นระดั บ มากทุ ก ข อ
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก สารสนเทศของงานวิชาการของโรงเรียน มีการนําโปรแกรมประยุกต ระบบขอมูล
ออนไลนมาใชงานระบบสารสนเทศ (Microsoft Office, Student2551 โปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผลและสารสนเทศ
นักเรียน, Bookmark2551 โปรแกรมวัดผลรายวิชา, DMC-ระบบจัดเก็บขอมูลบนเว็บไซต ฯลฯ) (µ= 4.07) จึงมีการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด มีการนําเสนอขอมูล ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง โรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของ (µ=
4.01) และที่มีการปฏิบัติงานนอยที่สุด ไดแก มีการประมวลผลขอมูล ดวยเครื่องมือ และอุปกรณที่ทันสมัย (µ= 3.76)
ตามลําดับ

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน
กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
1. ปญหาการจัดระบบสารสนเทศ ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง
จังหวัดเชียงราย วิเคราะหรายดานและโดยรวม
จากการศึกษาพบวา ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาการจัดระบบสารสนเทศ ของโรงเรียนกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ปญหาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศการรวบรวมขอมูลการนําเสนอขอมูลการตรวจสอบ
ขอมูล และการประมวลผลขอมูล เมื่อสรุปผลเปนรายดานพบวา
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1.1 ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล ปรากฏวาสถานศึกษามีปญหาอยูในระดับปานกลางเมื่อวิเคราะหขอมูลรายขอ
พบวาทุกขอมีปญหาอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีปญหาเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก อันดับแรก กําหนด
บุคลากรผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูล อันดับสอง กําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล และอันดับสาม
สรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหขอเสนอแนะไววา ควรกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเก็บรวบรวมขอมูลใหครบทุกกลุมงาน จัดใหเปนหมวดหมู และใหความรูกับบุคลากรในการเก็บรวบรวมขอมูล
1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูล ปรากฏวาสถานศึกษามีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะหขอมูลราย
ขอ พบวาทุกขอมีปญหาอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีปญหาเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก อันดับแรก
ตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูล อันดับสองกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูล และอันดับสาม
จําแนกขอมูลออกเปนหมวดหมู ตามลักษณะขอมูลโดยใหขอเสนอแนะไววาควรใหความรูการอบรมเรื่องการดําเนินงาน
ระบบสารสนเทศแกบุคลากรใหเห็นความสําคัญในการรวมมือกันจัดระบบการตรวจสอบขอมูลโดยมีการกําหนดระยะเวลา
1.3 ขั้นตอนการประมวลผลขอมูล ปรากฏวาสถานศึกษามีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะหขอมูลราย
ขอ พบวาทุกขอมีปญหาอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีปญหาเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก อันดับแรก
กําหนดวางแผนแนวทางปฏิบัติในการประมวลผลขอมูลจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา อันดับสอง บุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการประมวลผลขอมูลกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบที่มีความรูความสามารถในการประมวลผลขอมูล
จําแนกขอมูลตามลักษณะและประเภทของสารสนเทศ (การจัดหมวดหมู, การเรียงลําดับ, การแจงนับ, การใชสูตรทาง
คณิตศาสตร)และอันดับสามประมวลผลขอมูลดวยมือและเครื่องคอมพิวเตอรโดยใหขอเสนอแนะไววาควรดําเนินงานอยาง
เปนระบบ และรวบรวมใหเปนปจจุบันและเปนระเบียบกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบและใหความรูกับบุคลากรในการ
ประมวลผลขอมูล
1.4 ขั้นตอนการนําเสนอขอมูล ปรากฏวาสถานศึกษามีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะหขอมูลรายขอ
พบวาทุกขอมีปญหาอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีปญหาเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก อันดับแรก นําขอมูล
สารสนเทศใชในการประกันคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินจากหนวยงานภายนอก อันดับสอง นําเสนอขอมูลสารสนเทศ
ผ า นระบบอิ น เทอร เ น็ ต เผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ใ นโรงเรี ย น และอั น ดั บ สาม มี ห อ งปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ นํ า เสนอข อ มู ล
สารสนเทศ นําขอมูลสารสนเทศใชในการประกันคุณภาพภายในโดยใหขอเสนอแนะไววาควรมีหองสําหรับการนําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศนําเสนอขอมูลสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลายและใหทันตามเหตุการณปจจุบัน
1.5 ขั้นตอนการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ปรากฏวาสถานศึกษามีปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห
ขอมูลรายขอ พบวาทุกขอมีปญหาอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีปญหาเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก อันดับ
แรก มีหองสําหรับศูนยขอมูลสารสนเทศและวัสดุครุภัณฑที่ใชจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ อันดับสอง จัดระบบการคนหา
ขอมูลและสารสนเทศที่รวดเร็ว และอันดับสาม กําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบที่มีความรูความสามารถรับผิดชอบประจํา
ศูนยขอมูลสารสนเทศ เก็บรักษาขอมูลสารสนเทศโดยใชแฟมเอกสารขอมูล
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โดยใหขอเสนอแนะไววาควรจัดหองขอมูลสารสนเทศวางแผนการจัดเก็บอยางเปนระบบ และกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบ
ที่มีความรูความสามารถ
2. การใชระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากร ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญใหขอมูลไววา การใช
สารสนเทศของงานวิชาการของโรงเรียน มีการนําโปรแกรมประยุกต ระบบขอมูลออนไลนมาใชงานระบบสารสนเทศ
(Microsoft Office,Student2551 โปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผลและสารสนเทศนักเรียน, Bookmark 2551 โปรแกรม
วัดผลรายวิชา, DMC-ระบบจัดเก็บขอมูลบนเว็บไซต ฯลฯ) และการนําเสนอขอมูล ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง
โรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของโดยที่ตองทําการประมวลผลขอมูล ดวยเครื่องมือ และอุปกรณที่ทันสมัย
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบถึงการศึกษาปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงซึ่งผูศึกษาไดนําประเด็นที่สําคัญมาอภิปราย ดังนี้
1. ปญหาการจัดระบบสารสนเทศ ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง
จังหวัดเชียงราย โดยรวมและรายดานทั้ง 5 ขั้นตอน พบวา มีปญหาการจัดระบบสารสนเทศอยูที่ในระดับปานกลางทุกดาน
มีปญหาดานตาง ๆ ดังนี้
1.1 ดานการรวบรวมขอมูล พบวา มีปญหาการกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมขอมูลกําหนด
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล และสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสอดคลองกับผลวิจัยของ วิสุทธิศักดิ์
เครือสาร (2554) ที่ไดศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนในเครือขายรองเคาะ อําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง พบวา ผูบริหารและบุคลากรใหความสําคัญกับระบบสารสนเทศนอยมากและขาดการจัดระบบที่ดีโดยให
ขอเสนอแนะไววาควรแตงตั้งผูรับผิดชอบและใหความรูกับเจาหนาที่เก็บรวมรวมขอมูลตลอดจนจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินงานและทุกฝายควรใหความสําคัญกับระบบสารสนเทศสอดคลองกับผลวิจัยของ วรรณา เอกตะ (2550) ศึกษา
สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3
พบวา บุคลากรที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไมเพียงพอ ขาดแคลนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล การรวบรวมขอมูลยัง
ไมเปนระบบ ขาดแคลนเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอรในการรวบรวมขอมูล และขาดงบประมาณในการรวบรวมขอมูล
สอดคลองกับผลวิจัยของ จันทรพร เสงี่ยมพักตร (2549) ไดศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาในอําเภอ
เมืองเชียงใหมพบวา บุคลากรมีจํากัด มีภาระงานมาก ขาดความรูความชํานาญและไมมีผูรับผิดชอบโดยตรงแหลงขอมูลไม
ครบสมบูรณ ไมครอบคลุมในบางเรื่อง และขอมูลที่ตองการมาจากหลายแหลงทําใหใชเวลานานในการเก็บรวบรวม
สําหรับขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา คือ จัดหางบประมาณสนับสนุน จางบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และความ
ชํานาญมาทํางาน แยกจากงานการสอน หรือแตงตั้งผูรับผิดชอบหนาที่โดยตรง และลดเวลาสอนลงจัดอบรมใหความรู
เกี่ยวกับความสําคัญของสารสนเทศใหทุกฝายที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานศึกษาตองมีการกําหนดผูรับผิดชอบเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา
ทุกขนาดไมวาขนาดเล็ก ขนาดปานกลาง หรือขนาดใหญ ควรจัดทําคําสั่งมอบหมายงานใหชัดเจน ใหเปนไปตามความ
เหมาะสมกับบริบท สภาพแวดลอม และจํานวนบุคลากร ทั้งนี้ควรมีการกําหนดระยะเวลา เครื่องมือ วิธีการที่หลากหลาย
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ระบุใหชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค
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1.2 ด า นการตรวจสอบข อ มู ล พบว า มี ป ญ หาตรวจสอบความเป น ป จ จุ บั น ของข อ มู ล กํ า หนดบุ ค ลากร
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูล และจําแนกขอมูลออกเปนหมวดหมู ตามลักษณะขอมูล สอดคลองกับผลวิจัยของ
จันทรพร เสงี่ยมพักตร (2549) พบวา บุคลากรมีจํากัด มีภาระงานมาก ขาดความรูความชํานาญ ไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง
และขอมูลบางอยางไมเปนปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง ขาดความตอเนื่อง สอดคลองกับผลวิจัยของ สุชีรา จินดาวงศ
(2550) พบวา ขั้นตรวจสอบขอมูล ไมมีการตรวจสอบขอมูลที่ไดรับมาในเรื่องคุณภาพ ความถูกตอง ความสมบูรณของ
ขอมูล และการตรวจสอบขอมูลไมเปนปจจุบัน สวนขอเสนอแนะในการตรวจสอบขอมูล พบวา ควรจัดตั้งคณะกรรมการใน
ตรวจสอบขอมูลในโรงเรียนเพื่อใหมีการตรวจสอบขอมูลอยางเปนระบบและควรมีการเผยแพรขอมูลที่ สอดคลองกับผล
วิจัยของ วิสุ ทธิศักดิ์ เครื อสาร (2554) พบวา ผูบริห ารและบุคลากรไมใหความสําคัญกับระบบสารสนเทศ ขาดการ
วางแผน การตรวจสอบ และติด ตามข อมู ล ไดใ หขอเสนอแนะไวว า ควรกํา หนดผูรับ ผิด ชอบในการตรวจสอบขอมู ล
บุคลากร ควรใหความสําคัญกับการดําเนินงานระบบสารสนเทศและควรรวมมือกัน
ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการ
กรอกข อ มู ล และปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ให เ ป น ป จ จุ บั น ทํ า การตรวจสอบความถู ก ต อ งสมบู ร ณ ข องข อ มู ล สารสนเทศที่ ท าง
สถานศึกษาไดจัดทําขึ้นกอนนําไปใชเพื่อใหเกิดผลดีตอสถานศึกษา
1.3 ดานการประมวลผลขอมูล พบวา มีปญหากําหนดวางแผนแนวทางปฏิบัติในการประมวลผลขอมูล จัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการประมวลผลขอมูลกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบที่มี
ความรูความสามารถในการประมวลผลขอมูลจําแนกขอมูลตามลักษณะและประเภทของสารสนเทศ (การจัดหมวดหมู,
การเรียงลําดับ, การแจงนับ, การใชสูตรทางคณิตศาสตร) และประมวลผลขอมูลดวยมือและเครื่องคอมพิวเตอร
สอดคล อ งกั บ ผลวิ จั ย ของ วรรณา เอกตะ (2550) พบว า การขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ค วามสามารถในการ
ประมวลผลขอมูล บุคลากรขาดทักษะในการประมวลผลขอมูล ขาดแคลนเทคโนโลยีในการประมวลผลขอมูล ขาดแคลน
โปรแกรมการประมวลผลขอมูล สอดคลองกับผลวิจัยของ จันทรพร เสงี่ยมพักตร (2549) พบวาบุคลากรมีจํากัด มีภาระ
งานมาก ขาดความรูความชํานาญ และไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง และโปรแกรมที่ใชจากหนวยงานตนสังกัดไมสมบูรณและ
มีการเปลี่ยนแปลงบอย สวนขอเสนอแนะ คือ ควรจัดหางบประมาณสนับสนุน จางบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและ
ความชํานาญมาทํางาน แยกจากงานสอน หรือแตงตั้งผูรับผิดชอบทําหนาที่โดยเฉพาะ และลดเวลาสอนลง และควรมีการ
ใหความรูเพิ่มเติม โดยวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ และผูรับผิดชอบควรศึกษาโปรแกรมและวิธีการใชใหเขาใจอยางละเอียด
สอดคลองกับผลวิจัยของ สุชีรา จินดาวงศ (2550) ไดศึกษาการดําเนิน งานระบบสารสนเทศของโรงเรียนดอกคําใต
วิท ยาคม จั ง หวัด พะเยา สํ า หรั บป ญ หาในการประมวลผลขอ มู ล พบว า ขาดบุค ลากรในการประมวลผลข อมู ล การ
ประมวลผลขอมูลยังไมเปนระบบและไมชัดเจน ขอเสนอแนะ ควรขอความรวมมือจากทุกฝายในการประมวลผล ควรจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการประมวลผล แสดงในรูปแผนภูมิ แผนภาพ หรือกราฟ ในรูปแบบตางๆ และควรพัฒนา soft
ware ใหม เพื่อมาประมวลผลขอมูลหรือจัดหา soft ware มาเพิ่มเติม
ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานศึกษาควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ขอมูลสารสนเทศใหมีหนาที่จัดทําขอมูลตามระบบการใชโปรแกรมขอมูลสารสนเทศใหเขารับการอบรมในโปรแกรมตาง ๆ ที่
หนวยงานตนสังกัดจัดขึ้นโดยที่บุคลากรในดานนี้จะตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่จึงควร
ให ก ารสนั บ สนุ น บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาให ไ ด รั บ การอบรมพั ฒ นาทั ก ษะด า นการใช น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ข อ มู ล
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สารสนเทศในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง
1.4 ดานการนําเสนอขอมูล พบวา มีปญหานําขอมูลสารสนเทศใชในการประกันคุณภาพเพื่อรองรับการประเมิน
จากหน วยงานภายนอก นํ าเสนอขอ มู ล สารสนเทศผ านระบบอิ นเทอร เ น็ต เผยแพรป ระชาสั ม พัน ธ ในโรงเรี ยน และมี
หองปฏิบัติการสําหรับนําเสนอขอมูลสารสนเทศ นําขอมูลสารสนเทศใชในการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งตรงกับ สํานัก
ทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ไดกลาววาการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศของสถานศึกษานับวามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งจะ
นําไปสูการบรรลุเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่ตองการและครอบคลุมภารกิจ ดานการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ สถานศึกษาจึงตองมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่นําไปสูคุณภาพ
ของผูเรียนรวมถึงระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เปนระบบ ถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบันและสามารถเรียกใชขอมูล
สารสนเทศไดตลอดเวลาสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรพร เสงี่ยมพักตร (2549) ศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศไมตรงประเด็น ไมสมบูรณ ไมเปนระบบที่
ชัดเจนเกิดความซ้ําซอน และไมมีความหลากหลาย และบุคลากรมีจํากัด มีภาระงานมาก ขาดความรูความชํานาญ และไม
มีผูรับผิดชอบโดยตรง สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณา เอกตะ (2550) ศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็กเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวา การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ
ไมเปนปจจุบัน การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศยังไมมีความหลากหลาย และไมมีวัสดุ อุปกรณ ในการนําเสนอขอมูล
และสารสนเทศ สวนขอเสนอแนะ คือ ควรจัดการอบรมการนําเสนอขอมูลและสารสนเทศใหกับบุคลากร ผูบริหารควรให
ความสําคัญของการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ และสนับสนุนใหโรงเรียนไดนําการเสนอขอมูลและสารสนเทศไปใชใหเกิด
ประโยชนอยางเต็มที่สอดคลองกับงานวิจัยของ วิสุทธิศักดิ์ เครือสาร (2554) พบวา ไมมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานโดยตรง
และการนําเสนอขอมูลยังมีรูปแบบจํากัด โดยมีขอเสนอแนะ คือ ควรจัดบุคลากรรับผิดชอบ ควรจัดระบบการนําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศ ในรูปแบบตางๆ ใหทันตามเหตุการณ และควรนําเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เปนระบบ ถูกตอง สมบูรณ เปนปจจุบันและสามารถ
เรียกใชขอมูลสารสนเทศไดตลอดเวลาโดยผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําไปใชในการตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ ตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนําเสนอไดในหลายรูปแบบ เชน ตาราง
แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยายเปนความเรียง และมีการประชาสัมพันธที่ดี จะตองประชาสัมพันธทุกดาน ในดาน
วิชาการจะตองประสานสัมพันธกับผูปกครองอยางตอเนื่องการพัฒนาดานอื่น เชน การพัฒนาแหลงเรียนรู การจัดภูมิ
ทัศนโรงเรียน การจัดบริการที่ดี เชน โครงการอาหารกลางวัน ซึ่งจําเปนตองประชาสัมพันธใหทั่วถึงและตอเนื่อง
1.5 ดานการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ พบวา มีปญหาหองสําหรับศูนยขอมูลสารสนเทศและวัสดุครุภัณฑที่ใช
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ จัดระบบการคนหาขอมูลและสารสนเทศที่รวดเร็ว และกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบที่มีความรู
ความสามารถรับผิดชอบประจําศูนยขอมูลสารสนเทศ เก็บรักษาขอมูลสารสนเทศโดยใชแฟมเอกสารขอมูล สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วรรณา เอกตะ (2550) ปญหาที่พบโดยมาก คือ ขาดแคลนงบประมาณในการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ
การจัด เก็บขอมูลและสารสนเทศไมเปนสัด สวน ไมมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ ขาดแคลนวัส ดุ
อุปกรณ เครื่องมือในการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ และระบบจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศไมดี สวนขอเสนอแนะ คือ
ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ ควรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล
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และสารสนเทศ ควรสนับสนุนใหโรงเรียนมีระบบการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศที่ดี และควรสงเสริมใหบุคลากรเห็นถึง
ความสําคัญในการจัด เก็บขอมูล และสารสนเทศ สอดคลองกับงานวิจัยของ วิสุทธิศักดิ์ เครื อสาร (2554)ศึกษาการ
ดําเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนในเครือขายรองเคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง พบวา ไมมีสถานที่จัดเก็บ
ขอมูลและสารสนเทศ และขาดระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศที่ดี โดยใหขอเสนอแนะไววา ควรวางแผนการจัดเก็บ
ขอมูลและสารสนเทศอยางเปนระบบ ควรจัดสถานที่เพื่อจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศและดําเนินงานระบบสารสนเทศ
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุชีรา จินดาวงศ (2550) พบวา การจัดเก็บขอมูลยังไมเปนระบบ ทําใหขอมูลอาจสูญหายได
ขอมูลที่มีอยูไมมีการจัดระเบียบขอมูลที่เปนปจจุบัน และขอมูลตางๆ กระจัดกระจาย จัดเก็บไมเปนหมวดหมู ยากตอการ
คนหา สวนขอเสนอแนะ คือ ควรแตงตั้งคณะกรรมการที่มีความรู ความสามารถ ทําหนาที่รับผิดชอบในการจัดระเบียบ
ขอมูลหรือคลังขอมูลเพื่อจัดระเบียบขอมูลและคลังขอมูลใหมันระบบที่ดีขึ้น
ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานศึกษาจําเปนตองมีการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู
ครอบคลุม เปนปจจุบันสะดวกตอการเขาถึงและการใหบริการ สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรูและ
สามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศที่ทางสถานศึกษาจัดทําขึ้นไดดวยตนเองโดยมีการจัดทําหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ไว
ใหบริการและใหผูที่เปนเจาหนาที่จัดทําขอมูลสารสนเทศในดานตาง ๆ เปนผูแนะนําขั้นตอนการสืบคนขอมูลสารสนเทศ
และควรจัดเก็บผลการดําเนินงานของสถานศึกษาใหครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและควรจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศยอนหลังอยางนอย 3 ป ซึ่งจะทําใหไดขอมูลสารสนเทศที่สมบูรณ มีความเปนอัตลักษณของสถานศึกษานําไปสู
ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและเตรียมความพรอมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยาง
แทจริงโดยไมแยกสวนจากภารกิจประจําหรือเพิ่มภาระงาน
2. ระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในการใชระบบสารสนเทศ ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และ
ครูผูปฏิบัติงานในโรงเรียน ที่มีความคิดเห็นโดยรวมสามารถปฏิบัติไดตามหลักและกระบวนการจัดระบบสารสนเทศไดใน
ระดับมากโดยมีปจจัยมาจากกลุมงานตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน มีการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการในสวนงานสารสนเทศของงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป ของโรงเรียน
มีการนําโปรแกรมประยุกต ระบบขอมูลออนไลนมาใชงานระบบสารสนเทศ ตามกระบวนการจัดระบบสารสนเทศมีการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยใชรูปแบบวิธีการที่ หลากหลาย และเหมาะสมทําการตรวจสอบขอมูล โดยใชวิธีการที่มีความถูกตอง
และเชื่อถือไดจัดการประมวลผลขอมูล ดวยเครื่องมือ และอุปกรณที่ทันสมัยและมีการนําเสนอขอมูล ที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนาตนเอง โรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งมีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศในรูปแบบของแฟมเอกสาร
ขอมูล หรือฐานขอมูลทางคอมพิวเตอรซึ่งตรงกับ สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2553) ไดกลาววาเมื่อพิจารณาภารกิจของสถานศึกษาทั้ง 4 งาน พบวาแมจะมีการกําหนดภารกิจเกี่ยวกับขอมูล
สารสนเทศไวอยางชัดเจนในงานบริหารทั่วไปแลวก็ตามเพื่อใหการบริหารและจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สถานศึ ก ษาควรจั ด ให ทุ ก งานมี ร ะบบข อ มู ล สารสนเทศของแต ล ะงานไว ด ว ยสอดคล อ งกั บ ผลวิ จั ย ของ เทพฤทธิ์
วรรณมะกอก (2550) ไดศึกษาการดําเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนในเครือขายสามัคคี อําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดปฏิบัติงานทุกดานของการดําเนินงานระบบสารสนเทศ คือ ดานการเก็บ
รวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล การประมวลขอมูล การจัดหนวยหรือคลังขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนํา
ข อ มู ล ไปใช ส ว นป ญ หาที่ พ บ บุ ค ลากรมี จํ า กั ด ภาระงานมาก ขาดความรู ความสามารถ และความชํ า นาญ ได รั บ
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งบประมาณในการดําเนินงานระบบสารสนเทศไมเพียงพอ ขาดอุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัยและไมมีศูนยสารสนเทศ
สอดคลองกับผลวิจัยของ กิตติศักดิ์ เจริญศรี (2550) ไดศึกษาการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ลําปาง พบวา ไดแตงตั้งบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเพื่อดูแลระบบเครือขายในการเก็บรวบรวมขอมูล ตรวจสอบ
ข อ มู ล ด ว ยวิ ธี ก ารเก็ บ ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งจํ า แนกข อ มู ล เป น หมวดหมู ต ามลั ก ษณะงาน เตรี ย มวั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ อุ ป กรณ
คอมพิวเตอรที่ใชในการจัดเรียงขอมูลคํานวณผลขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร กําหนดเวลารายงานการเก็บรวบรวม
ขอมูลของโรงเรียนเปนปจจุบัน จัดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถรับผิดชอบประจําในการจัดเก็บขอมูล ทําสําเนาขอมูล
ทุกครั้ง ที่เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล และนําขอมูลสารสนเทศไปเผยแพรประชาสัมพันธงานของของโรงเรียน
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากการบริ ห ารงานสถานศึ ก ษาตามโครงสร า งภารกิ จ งาน จะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค อ ย า งมี
ประสิทธิภาพไดตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาการปฏิบัติงานตองไดรับความรวมมือ
อยางดีจากบุคลากรที่มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองอยางแจมชัด จึงจะชวยนํามาซึ่งความสําเร็จของการ
จัดระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ นโยบายในการนําระบบสารสนเทศมาใชในงานของโรงเรียนตองมีความชัดเจน
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบ มีการกําหนดระยะเวลาในการทํางาน และสรางเครื่องมือในรูปแบบ
ตางๆ
2. ควรมีการจําแนกขอมูลออกเปนหมวดหมู ตามลักษณะขอมูล และตรวจสอบความเปนปจจุบันของขอมูลทํา
การประมวลผลขอมูลดวยมือและเครื่องคอมพิวเตอร
3. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
4. ควรนําขอมูลสารสนเทศ มาใชนําเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ
5. ควรมีหองสําหรับศูนยขอมูลสารสนเทศและวัสดุครุภัณฑที่ใชจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ จัดระบบการคนหา
ขอมูลและสารสนเทศที่รวดเร็ว
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนใน
เครือขายอื่นๆ ที่มีพื้นที่หรือลักษณะของกลุมเครือขายที่ใกลเคียง
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บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคเฉพาะ คือ 1) เพื่อ
ศึกษาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาผลการศึกษาพบวาภาพรวมอยูในระดับ
นอย ยกเวนประเมินคุณภาพภายใน การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อยูใน
ระดับปานกลาง ตามลําดับ มีขอเสนอแนะควรสงเสริม และใหความรู ความเขาใจในเรื่องการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถาน ใหแกคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็ก
คําสําคัญ: การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 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
โลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันในเรื่องของคุณภาพโดยเฉพาะความเจริญ กาวหนาทางดาน
เทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย สิ่งที่จะทําใหมนุษยเราอยูรอดไดในสังคมปจจุบัน มีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาคุณภาพของมนุษยในทุก ๆ ระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการศึกษาซึ่งเปนรากฐานสําคัญ
ของการดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน สถาบันการศึกษาเปนสถาบัน
ที่สองรองจากสถาบันครอบครัวที่เปนแหลงพัฒนาคนใหมีความรู ออกไปใชชีวิตในสังคม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพเปนเรื่องจําเปนที่รัฐจะตองดําเนินการ โดยจะตองใหการศึกษาที่มีคุณภาพแกประชาชน เพื่อทําให
ศักยภาพที่มีอยูในตัวผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจัก
เรี ย นรู ด ว ยตนเองและสามารถปรั บตั ว ให ทั นกั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้น อย า งรวดเร็ ว มี จ ริ ย ธรรม คุ ณ ธรรม รู จั ก
พึ่งตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข (สุภาวดี ตรีรัตน, 2555) ดังนั้น คุณภาพการศึกษาจึงสะทอน
ถึงคุณภาพของคนที่เปนผลิตผลของการจัดการศึกษา อยางไรก็ตาม ในสถานการณปจจุบันสถานศึกษาสวนใหญยังมี
ความเหลื่อมล้ําและแตกตางกัน ทั้งในดานงบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรือแมแตปจจัยดานผูเรียน รวมทั้งปจจุบันเอื้อ
อื่นๆ เชน ความรวมมือของกรรมการสถานศึกษา การสนับสนุนจากชุมชน หนวยงานหรือองคกรที่อยูใกลเคียงสถานศึกษา
และการติดตามชวยเหลืออยางใกลชิดจากหนวยงานตนสังกัด สิ่งเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษา
อีกทั้งปจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาดวยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเอง คุณภาพ
ผูเรียนและคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา (คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2554, หนา 1)
จากเหตุผลดังกลาว จึงไดมีการกําหนดเปาหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ขึ้น
เพื่อมุงเนนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู และการสงเสริมการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งนี้เพื่อใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงเปน
สิ่งที่สําคัญที่ทุกฝายที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษาตองตระหนักและดําเนินการจนบรรลุผลในที่สุด ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 ไดกําหนดความมุงหมายและ
หลักการเรื่องการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา กําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา โดยหมวด 6 ไดกลาวถึงมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระบบประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และมาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัด
ใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงาน ตนสังกัด หนวยงานที่
รับผิดชอบและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แมวาการพัฒนาใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจะผานไปแลวชวงระยะหนึ่ง คือ รอบ
ทศวรรษที่ผานมา (พ.ศ.2552-2551) กระแสสังคมก็ยังมีการวิพากษวิจารณวาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษายังไมเขมแข็งสถานศึกษาไมไดสรางระบบคุณภาพใหเกิดอยางจริงจัง มุงเนนการปรับปรุงเพื่อใหผานเกณฑการ
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ประเมินคุณภาพภายนอกเทานั้น ดวยเหตุนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2553 ที่กําหนดใหสถานศึกษาตองพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาดวยการมีสวนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และตองมีการดําเนินงาน 8 ประการ
โดยเริ่มตนตั้งแต 1) กําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดําเนินงานตามแผน 5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 6) ประเมินคุณภาพภายใน 7) จัดทํารายงานประจําปเสนอบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของจนถึง 8) มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมขององคกรที่ยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อใหเขาสูการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางแทจริง(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2553)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ซึ่งไดรับการถายโอน
เขาสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว องคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อป 2557 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ปจจุบันศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแมลาวมีทั้งหมด 6 แหง ไดแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงเย็น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดผาลาด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกาญจนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
สบทุ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแฮะ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ํามิน 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
การประกันคุณภาพตามขั้นตอนที่กฎกระทรวงกําหนดเทาที่ควร จึงทําใหการประกันคุณภาพภายในประสบปญหาและ
อุปสรรคหลายดาน ซึ่งจะนําไปสูการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินภายนอกตอไป
จากปญหาที่กลาวมา ผูศึกษาไดตระหนักและมีความสนใจในการจะศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานใน
การประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
เพื่อเปนแนวทางการแกไขปญหาการดําเนินงานในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยผลการศึกษาที่ไดจะ
นําไปเปนขอมูลใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา นําไปใชใน
การปรับปรุงพัฒนาและแกไขปญหาการดําเนินงานในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก และไดรับการรับรองวาเปนสถานศึกษาที่มีคุณภาพตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและ
คณะการการสถานศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ความคิดเห็นของผูบริหาร ครูและ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตอการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง
1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
7. การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง“ศึกษาปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา” ผูวิจัยใชระเบียบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ผูบริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา จํานวน 70 คน
ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาปญหาการดําเนินงานและการหาแนวทางการพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ตามหลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2553 ประกอบดวย
1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่จะใชในการศึกษาครั้งนี้ มีลักษณะเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับปญหาการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยมี
ทั้งหมด 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check List)
ขอคําถาม 3 ดาน ไดแก อายุ ตําแหนง ประสบการณทํางาน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ“ปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา” แบบสอบถามมีลักษณะแบบมาตรการสวน
ประมาณคา (Rating Scales) ประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert Scales) ซึ่งแบงเปน 8 ขั้นตอน ไดแก
1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับ“ขอเสนอแนะในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา”

การสรางเครือ่ งมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบสํารวจรายการ มีคา 5
ระดับ ตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒ นาเด็กเล็ก
เพื่อกําหนดขอบเขตและกรอบแนวคิด แนวทางในการสราง
แบบสอบถาม
2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงคของการวิจัย
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3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาการคนควาดวยตนเองเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
4. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ นางพีรนันท กันทะมาลา และ
นายสุวัฒน กาติ๊บ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หนทอความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นใน
แบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยใชวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามโดยใชสูตร
โดยผูเชี่ยวชาญลงความคิดเห็นและใหคะแนน ดังนี้
+ 1 หมายถึง แนใจวาคําถามไดตรงกับนิยามศัพทเฉพาะที่ระบุไว
0 หมายถึง ไมแนใจวาคําถามไดตรงกับนิยามศัพทเฉพาะที่ระบุไว
- 1 หมายถึง แนใจวาวาคําถามไมไดตรงกับนิยามศัพทเฉพาะที่ระบุไว
โดยคัดเลือกขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยตั้งแตคา 0.05 ขึ้นไปซึ่งในการวิจัยครั้งนี้แบบสอบถามมีคา IOC ระหวาง 0.6-1
5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out ) กับกลุมที่ไมใชกลุมประชากรที่ใชศึกษา จํานวน 30 คน
เพื่อหาความเที่ยงของขอคําถามแลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามตาม
วิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) เพื่อใหไดความเชื่อมั่นแบบสอบถามเทากับ 0.74
7. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงสมบูรณแลวนําเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาคนควา
ดวยตนเอง เพื่อตรวจสอบและขอความเห็นชอบกอนนาไปใชในการเก็บขอมูล
8. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรที่เปนผูบริหาร ครูและคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล แมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายถึงผูบริหาร ครู และคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม
2. สงแบบสอบถามไปยังผูบริหาร ครู และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลแมลาว ที่เปนกลุมประชากรเพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม
3. การสงและการติดตามแบบสอบถามจากกลุมประชากร ผูว ิจัยปฏิบัติดังนี้
3.1 ลงรหัสของแบบสอบถามเพื่องายตอการตรวจสอบและติดตามคืน
3.2 ผูวิจัยดําเนินการจัดสงดวยตนเอง
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลกลับ ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง
3.4 ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนทั้งหมด จํานวน 70 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
เพื่อการวิเคราะหในการศึกษาใชสถิติตางๆ ดังนี้
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ผูศึกษาวิเคราะหโดยแจกแจงความถี่ (frequency) และหาคารอยละแลว
นําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตามตารางประกอบคําบรรยาย
2. ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
แมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (𝜇) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) แลวนําเนอผลการ
วิเคราะหในรูปตามตารางประกอบคําบรรยายเกณฑที่ใชในการแปลความหมายคาเฉลี่ย (𝜇) มีดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีปญหาการดําเนินงานฯ อยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีปญหาการดําเนินงานฯ อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีปญหาการดําเนินงานฯ อยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีปญหาการดําเนินงานฯ อยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีปญหาการดําเนินงานฯ อยูในระดับนอยที่สุด
3. ขอเสนอแนะในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
แมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา 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 การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินภายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง และการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1.2 ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมอยูในระดับนอย
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาขอที่มีปญหาขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับ
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มากที่สุด ไดแก คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการศึกษาขาดการวิเคราะหความสอดคลองกันในมาตรฐานการศึกษา
จุดเนน บริบท ความตองการ และอัตลักษณของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รองลงมา ไดแก สาระสําคัญที่กําหนดในมาตรฐาน
การศึกษาไมมีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และขอที่อยูในระดับนอยที่สุด ไดแก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไมมีการประกาศใชมาตรฐานการศึกษาดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
1.3 พบวาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
แมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในภาพรวมอยูใน
ระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาขอที่มีปญหาขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อยูในระดับมากที่สุด ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กไมไดจัดทําแผนพัฒนาที่ยึดสภาพปญหา ความตองการและขอมูลสารสนเทศ
เปนหลัก รองลงมา ไดแก คณะกรรมการจัด ทําแผนพัฒนาการศึกษา ขาดการประชุมวางแผนการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และขอที่อยูในระดับนอยที่สุด ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษารวมกับผูบริหารและครูผูดูแลเด็ก
1.4 พบวาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
แมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในขั้นตอนการจัดระบบบริหารและสารสนเทศในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอแลวพบวาขอที่มีปญหาขั้นตอนการจัดระบบบริหารและสารสนเทศอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ผูบริหารไมได
กํ า หนดให มีผู รั บ ผิ ด ชอบและจั ด ระบบสารสนเทศให ส ะดวกต อ การเข า ถึ ง และการให บ ริ ก ารของศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
รองลงมา ไดแก คณะกรรมการ และ องคการบริหารสวนตําบลยังไมไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาทั้ง
ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป และขอที่อยูในระดับนอยที่สุด ไดแก ครูผูดูแลเด็กไมได
จัดทําขอมูลสารสนเทศผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษายอนหลังอยางนอย 3 ป
1.5 พบวาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
แมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาขอที่มีปญหาขั้นตอน การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับมากที่สุด ไดแก คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขาดการมีสวนรวม
กับครูในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน รองลงมา ไดแก ผูบริหารขาดการดูแล
กํากับ ติดตาม และนิเทศงานบุคลากรเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่อง และขอที่อยูในระดับนอยที่สุด ไดแก ผูบริหารขาดการสนับสนุน
ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.6 พบวาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
แมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในขั้นตอนการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาขอที่มีปญหาขั้นตอนการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมากที่สุด
ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมมีการแตงตั้งคณะทํางานติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
รองลงมา ไดแก องคการบริหารสวนตําบลขาดการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางนอย 1 ครั้ง
ใน 3 ป และขอที่อยูในระดับนอยที่สุด ไดแก องคการบริหารสวนตําบลไมไดเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมใน
การเปนกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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1.7 พบวาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
แมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาขอที่มีปญหาขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับมากที่สุด ไดแก คณะกรรมการประเมินขาดเครื่องมือการประเมิน
ตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ที่มีคุณภาพ รองลงมา ไดแก คณะกรรมการประเมินไมมีการกําหนดวัตถุประสงคและแนวทางการประเมิน
อยางชัดเจน และขอที่อยูในระดับนอยที่สุด ไดแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมไดสรางความเขาใจใหแกบุคลากรเกี่ยวกับ
การประเมินคุณภาพภายใน
1.8 พบวาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
แมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในขั้นตอนการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในในภาพรวมอยูใน
ระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาขอที่มีปญหาขั้นตอนการจัด ทํารายงานประจําปที่เ ปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายในอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมไดวิเคราะหและแปรผลนําเสนอทั้งขอมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ รองลงมา ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ใหองคการบริหารสวนตําบลและสาธารณชนทราบทุก 1 ป และขอที่อยูในระดับนอยที่สุด ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมได
นํารายงานการประเมินเสนอคณะกรรมการศูน ยพัฒ นาเด็กเล็กพิจารณาใหความเห็น ชอบเพื่อรับรองผลการประกัน
คุณภาพภายใน
1.9 พบวาปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
แมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องในภาพรวมอยูในระดับนอย
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาขอที่มีปญหาขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องอยูในระดับมากที่สุด
ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมมีการปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในทางที่ดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ รองลงมา ไดแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมไดมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาเปนฐานวางแผนพัฒนาทุกระยะ และขอที่อยูในระดับนอยที่สุด
ไดแ ก กระบวนการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของศูน ยพัฒ นาเด็กเล็กขาดคุณภาพไมมีความสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติและมาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมดังนี้
ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมลาว
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูในระดับนอยสอดคลองกับการศึกษาของลมบล บุญมานะ (2550) ที่ไดทํา
การศึกษาสภาพการบริหารระบบการประกันคุณภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ
เขต 1 พบวาโดยภาพรวมพบวา มีสภาพปญหาในระดับนอย
ทั้ง นี้เ นื่องมาจากการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูน ยพัฒนาเด็กเล็ก สัง กัด องคการบริห าร
สว นตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ไดปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐานการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นอยางเครงครัดซึ่งมีรูปแบบการดําเนินงานสอดคลองกับ
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หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 จึงทําใหมีเอกสารหลักฐานการดําเนินงานครบถวน
ขั้นตอนที่มีปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในระดับมากที่สุด คือ ขั้นตอน
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสอดคลองกับการศึกษาของเขมจิรา บริภารักษ
(2554) ที่ไดศึกษาการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียน
ในฝน จังหวัดลําพูนพบวา ดานการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาไวอยางชัดเจนแตปญหาสําคัญที่พบคือ การประเมินคุณภาพการศึกษายังไมสะทอนความสามารถของ
นักเรียนไดอยางแทจริง และขาดรูปแบบการประเมินที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งนี้เนื่องมาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขาดประสบการณในดานการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา และไมไดมีการประชุมเพื่อกําหนดรูปแบบและเกณฑการประเมินใหเหมาะสมตามสภาพจริงศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
และขั้นตอนการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ สอดคลองกับการศึกษาของ เขมจิรา บริภารักษ (2554) ได
ศึกษาการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการกศึกษาภายในของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน
จังหวัดลําพูน ผลการศึกษาพบวา สารสนเทศยังไมเปนปจจุบันไมไดจัดหมวดหมูที่ดีจึงไมสามารถนําขอมูลสารสนเทศมา
เปนทรัพยากรได
ทั้งนี้เนื่องมาจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีบุคลากรไมเพียงพอตอภาระงานดานสารสนเทศที่มีมากมายรวมถึงไมเขาใจ
ระบบงานการจัดเก็บเอกสาร และระบบขอมูล ที่ตองมีการรวบรวมและการจัดเก็บขอมูลที่เปนหมวดหมู การกําหนดฟอรม
การเก็บที่เปนรูปแบบหรือเปนมาตรฐานเดียวกัน
ขั้นตอนที่มีปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในระดับนอยที่สุด คื อ
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสอดคลองกับการศึกษาของแสงเพียร งานดี (2553)
ที่ ไ ด ทํ า การศึ ก ษาสภาพการดํ า เนิ น การป จ จุ บั น และป ญ หาการดํ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย น
ประถมศึกษาขนาดเล็กในเขตอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีขอคนพบที่ปรากฎคือ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ที่มุงเนนคุณภาพการศึกษานั้นมีปญหาอยูในอันดับนอย
ทั้งนี้เนื่องมาจากบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่องและมีการถายทอดความรูสูคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กจึงทําใหการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอบสนองปญหาและความตองการ การพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดดี
ขอเสนอแนะ
ควรกําหนดสาระสําคัญและตัวบงชี้ที่สะทอนอัตลักษณและเอกลักษณของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางชัดเจน
สอดคลองกับบริบทของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหบุคลากรและผูที่มีสวนเกี่ยวของเขามารวมคิดรวมจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษารวมกับผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยวิเคราะหบริบทของสถานศึกษา (SWOT
Analysis) และกําหนด
ผูรับผิดชอบจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีการประชุม
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ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน วัตถุประสงคของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และความกาวหนาดานปจจัย
ดานกระบวนการ และดานผลผลิต/ผลลัพธใหคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อสรางความตระหนักถึงคุณคา
ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใยตามมาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและการทํางานเปนทีมโดยใช
กระบวนการบริหารงานอยางมีคุณภาพครบวงจร (PDCA) ของเดมมิ่ง และจัดทํารายงานประจําปของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกปใน
รูปแบบการวิเคราะหแปลผลนําเสนอทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
พิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไป
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บทคัดยอ
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แสดงออกถึงทักษะการบริหารทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ทักษะดานมนุษยสัมพันธ
ทักษะดานมโนทัศน และทักษะดานเทคนิควิธีตามลําดับ สวนแนวทางการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สรุปไดดังนี้
ดานมโนทัศน คือ ผูบริหารโรงเรียนวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและจุดมุงหมายของหลักสูตร เพื่อกําหนดคุณภาพของผูเรียน
และ วางแผนหาวิธีการหลากหลายไวลวงหนา ดานมนุษยสัมพันธ คือ ใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผน และ
ใหทุกฝายแสดงความคิดเห็นและกระจายอํานาจ ดานเทคนิควิธี คือผูบริหารตองวางแผนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การทํางาน รวมถึงการแกไขปญหาที่เกิดจากการจัดการศึกษาไดอยางถูกตอง แมนยําและรวดเร็ว
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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 มีเพียงระดับประถมศึกษาเพียงระดับเดียวที่เปนการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ซึ่งบังคับใหคนไทยทุกคนตองไดรับการศึกษาระดับนี้ ดังนั้น ภาระหนาที่ของรัฐจะตองเปนผูดําเนินการใหทุกทองที่มี
โรงเรียนและบังคับใหผูปกครองพาบุตรหลานของตนไดเขาเรียน โดยรัฐเปนผูออกคาใชจายให
ในการบริหารโรงเรียนเพื่อใหเกิดคุณภาพ จําเปนตองอาศัยปจจัยหลาย ๆ ดาน บุคคลที่สําคัญคือ ผูบริหาร
โรงเรียน ซึ่งเปนผูนําหรือเปนหัวหนา จะตองเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการบริหารงานตาง ๆ จึง
ถือวาเปนหัวใจของโรงเรียน เปนผูชี้นําและตัดสินใจเด็ดขาด เพื่อใหการบริหารและการจัดการโรงเรียนดําเนินไปไดดวย
ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด เพื่อตอบสนองตอภารกิจการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน ตลอดจนขอบขายและภาระหนาที่ของผูบริหาร ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา และมีอํานาจและหนาที่ ในการควบคุม ดูแลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา กําหนด เพื่อใชเปนขอมูลในการ
ขอเสนอพิจารณาเสนอความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของตน รวมถึงการสงเสริม
สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง แตในปจจุบัน มีผูบริหารที่
ยังขาดภาวการณเปนผูนํา รวมถึงการมีความสัมพันธใกลชิดของตําแหนงผูบริหารและรองผูบริหาร ทําใหการควบคุมและ
การบริหารจัดการมีความคาบเกี่ยวกันมากขึ้น พฤติกรรมของผูบริหารอาจถูกครอบงําหรือถูกจํากัดดวยความคาดหวัง
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การตัดสินใจหรือการทํางานจึงไมเปนตัวของตัวเองและบริหารงานไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรจะเปน ในขณะเดียวกัน
พฤติกรรมในการบริหารที่มีลักษณะปลอยตามสบาย ก็สรางภาระอันหนักหนวงใหกับรองผูบริหาร และสรางความขัดแยง
และความไมมั่นคงใหเกิดขึ้นในองคกรดวย กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา 5) สาระสําคัญของ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 2542 นั้นไดเสนอแนวคิดและ วิธีการจัดการศึกษาที่ทาทายหลายดาน จึงเปนเสมือนกฎหมาย
ปฏิรูปการศึกษา ดังจะเห็นไดวาใน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตินี้ใหความสําคัญกับการปฏิรูปในดานตาง ๆ คือ
ปฏิรูประบบ การศึกษา ใหสอดรับซึ่งกันและกันทั้งระบบ ปฏิรูปแนวการจัดการศึกษาโดยใหยึดผูเรียนเปนสําคัญ ปฏิรูป
หลักสูตรและเนื้อหาสาระ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ปฏิรูประบบการบริหารและ
การจัดการศึกษาทั้งหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองทองถิ่น และเอกชนโดยเนนเรื่อง การกระจายอํานาจและการมีสวน
รวม ปฏิรูประบบครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา มุงเนนใหมีการยกระดับสถานภาพของวิชาชีพครู การพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพครู ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรมาใหเพื่อการศึกษา
ปฏิรูประบบประกัน คุณภาพการศึกษา เนนเรื่องของการประกัน คุณภาพภายในและใหมีการรับรองและประเมินผล
มาตรฐานจากองคกรภายนอก และปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มุงใหมีการผลิตใชสื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบที่
หลากหลายที่มีคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู. (2535, หนา 80)
การปฏิรูปการศึกษามุงใหเกิดคุณภาพทั้งในดานผลผลิต กระบวนการจัดการ และปจจัยตาง ๆ โดยมุงหวังให
การจัดการศึกษา พัฒนาทั้งระบบ ( Whole School Approach : WSA) บุคคลที่มี ความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดการ
เปลี่ย นแปลงดั ง กลา วได ก็คื อ ผูบ ริห ารสถานศึ กษา เพราะต อง เปน ผู นํา และผู ประสานความร ว มมื อ จากทุ กฝ ายที่ มี
ความสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียน การสอน และการเรียนรู รวมทั้งประสานสัมพันธ ระดมและ
จัดสรรทรัพยากรไดอยางมี ประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปรียบไดวาเปนจอมทัพสําคัญที่จะนําพาองคกรใหกาว
ไปในกระแสแหง การปฏิรูปไดอยางมีเ กียรติ และศักดิ์ศรี ผูบริหารสถานศึกษาในยุคแหง การเปลี่ยนแปลงทางบริบท
(Context) หลากหลายสวนนั้น นาจะเปรียบไดกับ“ ผูบริหารมืออาชีพ ”จึงจะเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันที่จะทํา
หนาที่สําคัญใหไปสูเปาหมายที่พึงประสงคโดยการกําหนดเปนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติที่แสดงใหเห็น
ศักยภาพ คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาแหงนั้น
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 1 มี โ รงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 108 โรงเรียน มีผูบริหารโรงเรียน จํานวน 108 คน ในการ
บริหารโรงเรียนดังกลาวไดพบปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอยูไมนอย โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง พฤติ ก รรมในการบริ ห ารที่ แ สดงออกมาไม ส อดคล อ งหรื อ ไม เ ป น ไปตามความคาดหวั ง ของตนเองและของ
ผูใตบังคับบัญชาซึ่งสงผลกระทบตอภาระหนาที่โดยตรง กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา บุคลากรในโรงเรียนขาด
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ชุมชนและหนวยงานภายนอกไมใหความรวมมือรวมใจในการพัฒนาโรงเรียน เกิดความ
ขัดแยงในองคกร จากปญหาตาง ๆ ที่กลาวขางตน ทําใหผูศึกษาเห็นวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน เปน
ปจจัยที่สงผลโดยตรงตอพฤติกรรมการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน และสงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ทั้งจากสภาพที่รองผูบริหารมีบทบาทมากกวาและใกลชิดกับครูและบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียนมากกวาผูบริหาร
ดังนั้น ผูศึกษาจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนจะเปนผลสะทอน
การทํางานของผูบริหารไดชัดเจน และผลที่ได จะชวยใหผูบริหารเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองไดดีขึ้น และสามารถ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารงานภายในโรงเรียนอยางพึงประสงค และเอื้อตอการจัดการศึกษา กอใหเกิดขวัญและ
กําลังใจและทุกคนในองคกร
วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2. เพื่อหาแนวทางในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึ ก ษา เรื่ อ ง พฤติ ก รรมการบริ ห ารงานของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ที่ทําการศึกษาไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ย งราย เขต 1 โดยมี ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานตามลํ า ดั บ ดั ง นี้ ประชากรและกลุ ม ตั ว อย า ง การพั ฒ นาและการสร า ง
แบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาจากผูบริหารโรงเรียนหรือผูรักษาการในตําแหนงผูบริหารโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 108 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามชนิดประมาณคา 5 ระดับ โดยแยกเปนพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
เกณฑสําหรับพิจารณาเลือกตอบแบบสอบถามมีดังนี้
5 หมายถึง การแสดงออกของพฤติกรรมการบริหารในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง การแสดงออกของพฤติกรรมการบริหารในระดับมาก
3 หมายถึง การแสดงออกของพฤติกรรมการบริหารในระดับปานกลาง
2 หมายถึง การแสดงออกของพฤติกรรมการบริหารในระดับนอย
1 หมายถึง การแสดงออกของพฤติกรรมการบริหารในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open end) ที่ใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนวทางการบริหารงานดาน
มโนทัศน ดานมนุษยสัมพันธและดานเทคนิควิธี ของผูบริหารโรงเรียน
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนของการวิจัย
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นํามาใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม
2. กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางขอคําถามใหครอบคลุมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนคือ 1) ดานมโน
ทัศน 2) ดานมนุษยสัมพันธ 3) ดานเทคนิควิธี
3. ผูศึกษาสรางแบบสอบถามจากขอมูลที่รวบรวมทั้งหมด ใหครอบคลุม กรรมการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียน นําเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและการใชภาษา
4. นําแบบสอบถามฉบับที่ปรับปรุง จากขอ เสนอแนะของอาจารยที่ป รึก ษา สอบถามความคิด เห็น และ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา ความสมบูรณและความ
ควบคุมของเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้
ขอคําถามแตละขอมีความสอดคลองหรือไม มีเกณฑใหคะแนนดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาขอรายการสอดคลองกับนิยาม ตัวแปรที่ศึกษา
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอรายการสอดคลองกับนิยาม ตัวแปรที่ศึกษา
-1 หมายถึง แนใจวาขอรายการไมสอดคลองกับนิยาม ตัวแปรที่ศึกษา
แลวนํามาหาคาเฉลี่ย เลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ไดคา IOC ระหวาง 0.67 – 1.00

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูศึกษาไดทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหจาก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความ
อนุเคราะหเขาทําการสํารวจขอมูล
2. แจกแบบสอบถามไปยังบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เปนกลุมตัวอยางตามที่กําหนดโดยขอ
ความรวมมือ แลวอธิบายรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม
3. เก็บแบบสอบถามคืนตัวตนเองจากแบบสอบถามที่สงไป 108 ฉบับ
4. นํา แบบสอบถามที่ไ ดรั บคื นจากกลุม ตัว อย างมาตรวจสอบความสมบู รณ แ ละความถูก ตอ งในการตอบ
แบบสอบถาม
5. นําขอมูลที่ไดมาลงรหัส จัดลําดับขอมูล และนําไปประมวลผลตอไป

วิธีการวิเคราะหขอมูล
1. วิ เ คราะห ข อ มู ล พฤติ ก รรมการบริ ห ารงานของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 โดยนํามาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบของ
ตารางพรอมคําบรรยายประกอบ
2. วิเคราะหขอมูลแนวทางการบริหารงานดานมโนทัศน ดานมนุษยสัมพันธและดานเทคนิควิธี ของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เปนคําถามปลายเปดใชวิธีแจกแจงความถี่ของ
ขอความและคารอยละ นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย
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เกณฑการแปลความหมาย
เกณฑการแปลความหมายจาก คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จําแนกเปนราย
ขอ รายดานและภาพรวม ตามเกณฑ ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการบริหารงานที่แสดงออกอยูในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการบริหารงานที่แสดงออกอยูในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการบริหารงานที่แสดงออกอยูในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการบริหารงานที่แสดงออกอยูในระดับนอย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการบริหารงานที่แสดงออกอยูในระดับนอยที่สุด

ผลการศึกษา
พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนที่แสดงออกถึงทักษะการบริหารทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมาก
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ( µ = 4.18 ) ทักษะดานความคิดรวบยอด ( µ = 4.10 ) และ
ทักษะดานเทคนิควิธี ( µ = 4.09 )
สรุปผลและอธิปรายผล
การศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 สรุปไดดังนี้
1. พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
1.1 ดานมโนทัศนพบวาพฤติกรรมงานบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนที่แสดงออกถึงทักษะดานมโนทัศน
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในดาน ไดแกเขาใจวิธีการพัฒนาคุณภาพของ
ครู โดยสนั บสนุน ให ครู เ ข ารั บการอบรมประชุ ม สั ม มนาทางวิ ชาการ และข อที่ มีค าเฉลี่ ยต่ํ าสุ ด ในด าน ไดแ ก กํา หนด
ยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางชัดเจน
1.2 ดานมนุษยสัมพันธพบวาพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนที่แสดงออกถึงทักษะดานมนุษย
สัมพันธโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในดาน ไดแก ชี้แจงใหบุคลากรทราบ
ถึงการปฏิบัติงานดวยความเขาใจซึ่งกันและกันและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดในดาน ไดแก ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแก
บุคลากรอยางเปนกันเอง
1.3 ดานเทคนิควิธีพบวาพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนที่แสดงออกถึงทักษะทางดาน
เทคนิควิธี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในดาน ไดแก แนะนําและให
คําปรึกษาแกครูในการเลือกใชสื่อการเรียนไดอยางเหมาะสมและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดในดาน คือ กําหนดวิธี กํากับและ
ควบคุมการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหครูปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาดวยความเต็มใจ
1.4 พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 โดยรวมพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนที่แสดงออกถึงทักษะการบริหารทั้ง 3 ดาน อยูใน
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ระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะดานความคิดรวบยอด และทักษะดาน
เทคนิควิธีตามลําดับ
2. แนวทางการจัดการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 สรุปไดดังนี้
2.1 ดานมโนทัศน พบวาแนวทางการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1ที่พบมากที่สุดในการแกปญหาทักษะดานมโนทัศนคือ วิเคราะหขอมูลพื้นฐานและจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร เพื่อกําหนดคุณภาพของผูเรียน (Frequency=43) และ วางแผนหาวิธีการหลากหลายไวลวงหนา คาความถี่
ต่ําสุดคือ (Frequency=2)
2.2 ดานมนุษยสัมพันธ พบวาแนวทางการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1ที่พบมากที่สุดในการแกปญหาทักษะดานมนุษยสัมพันธ คือใหทุกฝายที่เกี่ยวของมี
สวนรวมในการวางแผน และใหทุกฝายแสดงความคิดเห็นโดยมีคาความถี่สูงสุด (Frequency=54 )และกระจายอํานาจ ใช
ศักยภาพของบุคลากรใหเกิดประโยชนคาความถี่ต่ําสุดคือ (Frequency=5)
2.3 ดานเทคนิควิธี พบวาแนวทางการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1ที่พบมากที่สุดในการแกปญหาดานเทคนิควิธีคือวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนอยาง
ถูกตองและเปนขั้นตอนโดยมีคาความถี่สูงสุด(Frequency=54)และผูบริหารตองมีวางแผนหาวิธีการหลากหลายไวลวงหนา
เกี่ ย วกั บ กั บ การแก ไ ขป ญ หาที่ เ กอดจากการใช ห ลั ก สู ต รได อ ย า งถู ก ต อ ง แม น ยํ า และรวดเร็ ว ค า ความถี่ ต่ํ า สุ ด คื อ
(Frequency=2)
อภิปรายผลการวิจัย
ในการศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมการบริ ห ารงานของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย
เขต 1
1.1. พฤติ ก รรมการบริ ห ารงานของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น ด า นมโนทั ศ น จากผลการศึ ก ษาพบว า พฤติ
กรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนที่แสดงออกถึงทักษะดานนี้อยูระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารโรงเรียนมี
ทักษะดานมโนทัศนเกี่ยวกับการบริหารงานอยูในระดับมาก นับวาเปนเรื่องที่ดี เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนตองมองภาพรวม
ของการปฏิบัติงานอยางชัดเจน และการที่ผูบริหารโรงเรียนมีทักษะดานมโนทัศนเกี่ยวกับการบริหารงานอยูในระดับมาก
เพราะผูบริหารโรงเรียนไดรับการกระตุนอยูเสมอโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จะเนนย้ํา
ในการประชุมประจําเดือนผูบริหารโรงเรียน และประกอบกับโรงเรียนไดจัดทําแผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือในการบริหาร
จึงทําใหผูบริหารโรงเรียนมองเห็นภาพรวมการบริหารงานของผูบริหารไดคอนขางชัดเจน
อยางไรก็ตาม ผูบริหารโรงเรียนควรที่จะมีการพัฒนาทักษะดานดานมโนทัศนเกี่ยวกับการบริหารงานนี้ใหถึง
เกณฑระดับมากที่สุด เพราะทักษะดานนี้มีความสําคัญตอผูบริหารที่จะทําใหมองเห็นภาพรวมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ความสําคัญของทักษะดานมโนทัศนนี้ ไดมีนักการศึกษากลาวถึง ดังเชน พนัส พันนาคินทร (2546, หนา 68-69)
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กลาววา ทักษะที่ผูบริหารจําเปนตองสรางขึ้นใหเปนสมบัติประจําตัว คือ ทักษะในดานกลวิธีทํางาน ทักษะในดานดานมโน
ทัศน และทักษะดานมนุษยสัมพันธ
เชนเดียวกับ สันต ธรรมบํารุง (2532, หนา 232-233) ไดกลาวถึงหนาที่บทบาทของครูใหญในการบริหารงานไวหลาย
ประการ เชน เปนผูนําครูใหรูจักหลักสูตร ประมวลการสอน โครงการสอน แผนการสอน การวัดผลประเมินผล และ
วิเคราะหขอสอบ เปนผูนําครูในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหแกนักเรียน การจัดหองเรียนพิเศษตาง ๆ เพื่อเสริมการ
สอนใหเกิดประสิทธิผล สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดในทักษะดานนี้ ไดแก กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนอยางชัดเจน รองลงมา ไดแก จัดทําแผนการพัฒนาโรงเรียน ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวไดอยาง โดยยังมอง
วาผูบริหารโรงเรียนยังมีความรู ความเขาใจในหนาที่ และบทบาทการบริหารงานของตนไมดีพอ ดังนั้นผูบริหารโรงเรียน
ควรที่จะตระหนักและทําความเขาใจในหนาที่และบทบาทการบริหารงานใหชัดเจน ดังที่ไดมีนักการศึกษาบางทานได
กลาวถึงหนาที่และบทบาทการบริหารงานทัศนีย เอี่ยมผอง (2535, หนา 74-75) วา ผูบริหารตองมีความสามารถในการ
กําหนดนโยบายและรูจักวิเคราะหงานของตนเองและผูรวมงานไดอยางชัดเจน
1.2. พฤติ ก รรมการบริ ห ารงานของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นด า นมนุ ษ ย สั ม พั น ธ จ ากผลการศึ ก ษาพบว า พฤติ
กรรมการบริหารงานผูบริหารโรงเรียนที่แสดงออกถึงทักษะดานนี้อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาการที่ผูบริหารโรงเรียน
มีพฤติกรรมการบริหารงานที่แสดงออกถึงทักษะดานมนุษยสัมพันธอยูในระดับมาก นับวาเปนสิ่งที่ดี เพราะทักษะดาน
มนุษยสัมพันธเปนทักษะที่มีความสําคัญตอผูบริหารงานโรงเรียนที่จะตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากบุคลากรหลายฝาย
ตลอดจนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูรวมงาน เพื่อจะใหงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และการที่
ผูบริหารโรงเรียนมีทักษะดานนี้อยูในระดับมาก อาจจะเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนสวนใหญ เปนผูที่ผานการฝกอบรมกอน
เขาสูตําแหนงผูบริหารโรงเรียน จึงนําความรู ความเขาใจในหลักการบริหาร และความรู ความเขาใจในหลักมนุษยสัมพันธ
มาใชในการบริหารโรงเรียน เปนผลใหพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรีย นที่แสดงออกถึงทักษะดานนี้อยูในระดับ
มาก ในเรื่องนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาของ ทัศนีย เอี่ยมผอง (2534,หนา 85-86) ไดทําการศึกษาศึกษาเรื่อง ความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดานมนุษยสัมพันธอยู
ในระดับมาก อยางไรก็ตามจากผลการศึกษาที่พบนี้ พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนที่แสดงออกถึงทักษะ
ดานนี้ ยังไมถึงเกณฑระดับมากที่สุด จึงเห็นวาผูบริหารโรงเรียนควรพัฒนาตนเองใหมีทักษะดานนี้ใหสูงยิ่งขึ้น
1.3. พฤติ ก รรมการบริ ห ารงานของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น ด า นเทคนิ ค วิ ธี จ ากผลการศึ ก ษาพบว า พฤติ
กรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนที่แสดงออกถึงทักษะดานเทคนิควิธีอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา เนื่องจาก
ผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจในการบริหารงานเปนอยางดี และการที่ผูบริหารโรงเรียนมีทักษะดาน
เทคนิควิธีเ กี่ยวกับการบริห ารงาน ในระดับมากนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนไดรับ การพัฒ นาจากการจัด อบรม
ประชุมสัมมนาตามโครงการตางๆที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งไดจัดขึ้นอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษาที่พบนี้ พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนที่แสดงออกถึงทักษะดานนี้ ยังไม
ถึงเกณฑระดับมากที่สุด เห็นวาผูบริหารโรงเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีทักษะดานนี้ใหถึงขีดสูงสุด ซึ่งถาหากผูบริหาร
โรงเรียนมีทักษะเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียน ในระดับมากที่สุดแลว จะเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนดังที่ ธงชัย สันติวงษ (2535, หนา 238-239)ทั้งนี้ถือวาการจัดองคการนับเปนทักษะดานเทคนิคที่
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจําเปนตองมีความรูความเขาใจอยางชัดเจน
2252

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในทักษะดานนี้ ไดแก แนะนําและใหคําปรึกษาแกครูในการ
เลือกใชสื่อการเรียนไดอยางเหมาะสม รองลงมา ไดแก แนะนําการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแกครูให
เขาใจงายได การกําหนดใหครูมีการเตรียมการสอนลวงหนา นับวาเปนเรื่องที่ดี เพราะการเตรียมการสอนเปนการเตรียม
ความพรอมของครู กอนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และการที่ผูบริหารโรงเรียนมี
ทักษะเรื่องนี้อยูในระดับมาก อาจจะเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนมีความเขาใจในหนาที่และบทบาทการบริหารการศึกษา
เปนอยางดี โดยเฉพาะในเรื่องการสงเสริมการสอนของครู ประกอบกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 ไดเนนใหผูบริหารทุกระดับมีหนาที่ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน ไดติดตามการเตรียมการสอนของครู จึงเปน
ผลใหผูบริหารโรงเรียนไดใหความสําคัญของเรื่องนี้ สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ กําหนดวิธี กํากับและควบคุมการ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อใหครูปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาดวยความเต็มใจ รองลงมา ไดแก แนะนําและปฏิบัติเปนตัวอยางในการเขียน
แผนการสอนแกครูไดโดยสวนมากผูบริหารมีเพียงการแนะนําแตไมมีตัวอยางที่ชัดเจนมาชี้แนะครูผูสอน จึงทําใหในขอนี้มี
คาเฉลี่ยนอยและการปฏิบัติเปนตัวอยางในการเขียนแผนการสอนแกครูก็ยังไมครอบคลุมความตองการของครูผูสอน
2. แนวทางการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1
2.1.การบริห ารงานของผูบริห ารโรงเรียนดานมโนทัศนคือ วิเ คราะหขอมูล พื้นฐานและจุด มุงหมายของ
หลักสูตร เพื่อกําหนดคุณภาพของผูเรียนและ วางแผนหาวิธีการหลากหลายไวลวงหนา ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารโรงเรียน
ได รั บ การกระตุ น อยู เ สมอโดยสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 1 จะเน น ย้ํ า ในการประชุ ม
ประจําเดือนผูบริหารโรงเรียน และประกอบกับโรงเรียนไดจัดทําแผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือในการบริหาร จึงทําให
ผูบริหารโรงเรียนมองเห็นภาพรวมการบริหารงานของผูบริหารไดคอนขางชัดเจนดังที่สันต ธรรมบํารุง (2532, หนา 232233) ไดกลาวถึงหนาที่บทบาทของครูใหญในการบริหารงานไวหลายประการ เชน เปนผูนําครูใหรูจักหลักสูตร ประมวลการสอน
โครงการสอน แผนการสอน การวัดผลประเมินผล และวิเคราะหขอสอบ เปนผูนําครูในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ใหแกนักเรียน การจัดหองเรียนพิเศษตางๆ เพื่อเสริมการสอนใหเกิดประสิทธิผล เชนเดี่ยวกับทัศนีย เอี่ยมผอง (2535,
หนา 74-75) วา ผูบริหารตองมีความสามารถในการกําหนดนโยบายและรูจักวิเคราะหงานของตนเองและผูรวมงานได
อยางชัดเจน
2.2. การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนดานมนุษยสัมพันธ คือใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการ
วางแผน และใหทุกฝายแสดงความคิดเห็นและกระจายอํานาจ ใชศักยภาพของบุคลากรใหเกิดประโยชนทั้งนี้เปนเพราะวา
ทั ก ษะดา นมนุ ษย สั ม พั นธ เ ป น ทัก ษะที่ มีค วามสํ า คัญ ตอ ผู บริ ห ารงานโรงเรีย นที่ จะต องอาศั ยความร ว มมื อร ว มใจจาก
บุ ค ลากรหลายฝ า ยตลอดจนการสร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจให กั บ ผู ร ว มงาน เพื่ อ จะให ง านบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค อ ย า งมี
ประสิทธิภาพดังที่ทัศนีย เอี่ยมผอง (2534,หนา 85-86) ไดทําการศึกษาศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผูบริหารและครู
อาจารยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดานมนุษยสัมพันธอยูในระดับมาก
2.3. การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน ดานเทคนิควิธี คือวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนอยาง
ถูกตองและเปนขั้นตอนและผูบริหารตองมีวางแผนหาวิธีการหลากหลายไวลวงหนาเกี่ยวกับกับการแกไขปญหาที่เกิดจาก
การใชหลักสูตรไดอยางถูกตอง แมนยําและรวดเร็วทั้งนี้เปนเพราะวาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแกครูให
เขาใจงายได การกําหนดใหครูมีการเตรียมการสอนลวงหนา นับวาเปนเรื่องที่ดี เพราะการเตรียมการสอนเปนการเตรียม
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ความพรอมของครู กอนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ ธงชัย สันติวงษ
(2535, หนา 238-239 )ทั้งนี้ถือวาการจัดองคการนับเปนทักษะดานเทคนิคที่ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจําเปนตองมี
ความรู ค วามเข า ใจอย า งชั ด เจน สอดคล อ งกั บ บุ ญ เลี ย ว หิ น ศรี สุ ว รรณ (2535) พบว า ป ญ หาและอุ ป สรรคที่ มี ต อ
กระบวนการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน คือ ขาดการนิเทศ ควบคุม กํากับและติดตามผล
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
ขอคนพบจาการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนดังตอไปนี้
1. ควรพัฒนาทักษะของผูบริหารโรงเรียนในดานความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในอยางเปน
ระบบ
2. ควรพัฒนาทักษะของผูบริหารโรงเรียนในดานเทคนิควิธีเกี่ยวกับการจัดระบบการใชหองสมุดโรงเรียน
3. ควรพัฒนาทักษะของผูบริหารโรงเรียนในดานเทคนิคเกี่ยวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
1. เนื่องจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูศึกษา ศึกษาเฉพาะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ผลการศึกษาที่ไดมามีขอบเขตจํากัด ดังนั้น จึงควรไดศึกษาเรื่องนี้ในระดับจังหวัด หรือระดับ
ภาคเพื่อที่จะไดขอมูลที่กวางยิ่งขึ้น
2. ควรจัดใหมีแบบสอบถามแบบปลายเปด เพื่อเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการศึกษามากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความกรุณาของ ดร.กัมพล ไชยนันท ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่กรุณา
ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ จนทําให วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณ
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกทาน ที่กรุณาใหคําแนะนํา แกไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
คนควา จนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ขอขอบพระคุณผูบริห ารโรงเรียน สัง กัด สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จัง หวัด
เชียงราย ที่ไดใหความอนุเ คราะห อํ านวยความสะดวกและใหความรว มมื อ เปนอยางยิ่ง ในการเก็บขอมูล และตอบ
แบบสอบถาม ทําใหการเก็บขอมูลเปนไปดวยความเรียบรอย
ผูวิจัยจึง ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ ผลงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องตอบแทน
พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจที่สําคัญที่สุด ทําใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จไปดวยดี
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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย 2) เปรียบเทียบภาวะความเครียดในการทํางานของครู
มัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 330 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม 5 ตัวเลือก จํานวน 46 ขอ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติหาคาความถี่ (f) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S .D. ) และ
สถิติทดสอบคาเอฟ (F-Test) พบวา
1. ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัด
เชียงราย มีภาวะความเครียดในการทํางานทั้ง 2 ดาน ไดแก ภาวะความเครียดภายในองคการและภาวะความเครียด
ภายนอกองคการ อยูในระดับปานกลาง
2. การเปรียบเทียบภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา มีภาวะความเครียดในการทํางานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา ครูที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความเครียดในการ
ทํางานสูงกวาครูที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ
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
สังคมไทยปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากผูคนมีการเบี่ยงเบนความสัมพันธจากเดิมจากสังคมชนบทพัฒนา
เปลี่ยนเปนสังคมเมือง สังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรม มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในขณะเดียวกันเมื่อสังคมไทย
เจริญกาวหนาไปเทาไหรก็จะสงผลใหมีปญหาตาง ๆ มากขึ้นเทานั้น ไมวาจะเปนปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม หนาที่การ
งาน ปญหาทางการเมือง ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เปนตน ปญหาเหลานี้จึงสงผลใหมนุษยมีความเครียด และ
สาเหตุหนึ่งของความเครียดก็คือความเครียดจากการทํางาน
ความเครียดจากการทํางานสงผลเสียใหสุขภาพทางรางกาย จิตใจ เสื่อมโทรม ประสิทธิภาพในการทํางานลด
นอยลงสงผลกระทบตอตนเอง คนรอบขาง และสังคม สาเหตุของความเครียดจากการทํางานอาจเกิดจากปจจัยภายใน
ตนเอง สภาพสิ่งแวดลอมในการทํางาน และการมีสวนรวมในสังคม นักวิชาการหลายทานมีความเห็นตรงกันวา งานเปน
ปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดความเครียด 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)
ครูเปนอาชีพหนึ่งที่เสี่ยงตอการมีความเครียดในการทํางาน เนื่องจากครูมีภาระงานที่รับผิดชอบมากและตองมี
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับตัวนักเรียน ประสานกับผูปกครองของนักเรียนอยูเสมอ ใหความรวมมือกับองคกรภายนอก
สัมพันธชุมชน เปนตน อีกทั้งครูยังตองปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีให กับนักเรียนอยู
ตลอดเวลา นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนใหครูผูสอนใชแนวทางการสอนแบบเนน
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ผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center) ซึ่งวิธีนี้ผูสอนตองใชเวลานานในการจัดเตรียมการสอนและในทางปฏิบัติสามารถทํา
ไดยาก มีการเปลี่ยนหลักสูตรใหมทําใหครูตองทํางานหนักยิ่งขึ้น เนื่องจากครูจะตองใชเวลาในการจัดเตรียมหลักสูตร
สถานศึกษา จัดทําแผนการจัดการเรียนรู เปลี่ยนแปลงแบบการวัดและประเมินผลของนักเรียนใหตรงตามหลักสูตร และ
การประกันคุณภาพการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ทําใหครูตองปรับเปลี่ยนตนเองใหเขา
กับรูปแบบการทํางานใหม นอกจากนี้ ครูยังมีงานพิเศษที่ตองรับผิดชอบที่นอกเหนือจากงานการสอน ก็คือ งานดานตาง ๆ
ภายในโรงเรียนไมวาจะเปนงานบริหารงานดานวิชาการ การเงินและพัสดุ บุคลากร และบริหารทั่วไป เนื่องจากครูใน
ปจจุบันตองรับภาระงานมาก และมีหนาที่ตองรับผิดชอบ จึงทําใหครูเกิดภาวะความเครียดในการทํางานสงผลทําใหเกิด
ปญหาทางสุขภาพจิตตาม ปจจัยที่ทําใหครูเกิดความเครียด ไดแก การทํางาน ไมมีเวลาพักผอน ความสัมพันธกับบุคคล
อื่น พฤติกรรมนักเรียน โรจนรินทร โกมลหิรัญ (2551 อางถึงใน ธีรศักดิ์ อัครบวร 2542) ไดกลาวถึงความประพฤติของ
นักเรียนเปนปจจัยที่ทําใหครูเกิดความเครียด กลาววา ครูตองมีความอดทนตอการประพฤติตนของศิษย ซึ่งหากศิษย
ประพฤติตนไมดีครูบางคนอาจมีความอดทนไมเ พียงพอ กอใหเกิด อาการเครียดตามมาได จากรายงานผลการวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบความเครียดของขาราชการ กลุมตาง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม พบวา ครูมีความเครียดสูงถึงระดับ
รุนแรง รอยละ 9.3 อยูในระดับสูง รอยละ 28.0 (โรจนรินทร โกมลหิรัญ, 2551 อางถึงใน ธีรศักดิ์ อัครบวร, 2542)
จะเห็นวา การปฏิบัติงานของครูนั้น สิ่งที่อาจทําใหครูเกิดความเครียดในการทํางานมาจาก 2 ดาน คือ ดาน
ภายในองคการ เชน ภาระงานมีมาก ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความสัมพันธกับผูบริหาร และดานภายนอกองคการ
เชน ฐานะทางเศรษฐกิจ ครอบครัว และสังคม ครูเปนบุคลากรที่สําคัญในการจัดการศึกษา มีหนาที่ใหการศึกษาเพื่อ
พัฒนานักเรียนอันเปนกําลังสําคัญของประเทศ ใหเติบโตเปนบุคคลที่มีศักยภาพสูงสุด มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ ชวยใหคนได
พัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ตลอดชวงชีวิตตั้งแตการวางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถดานตาง ๆ ที่จะดํารงชีวิตและประกออบอาชีพอยางมีความสุข ทันตอการเปลี่ยนแปลงและเปนพลัง
สรางสรรคการพัฒนาประเทศใหยั่งยืนไดหากครูมีความเครียดในการทํางานระดับสูงก็สงผลตอรางกายและจิตใจ และ
ยอมสงผลไปถึงประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหงานไมบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว ดังนั้น ครูจึงเปนบุคคลที่สมควร
ไดรับการสงเสริมใหเปนผูมีสุขภาพจิตดี ไมเครียด จะสงผลใหนักเรียนมีสุขภาพจิตดีและการพัฒนาการศึกษา ก็จะบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไวในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนกําลังในการพัฒนาประเทศชาติตอไป (ลุกมาน หะยีกาเล็ง, 2554,
หนา 3)
จากขอมูลที่ไดศึกษามาจะเห็นวาภาวะความเครียดในการทํางานของครูอาจสงผลในดานตาง ๆ ตอนักเรียนและ
สังคม ครูจึงเปนกลุมเสี่ยงที่จะมีความเครียดในการทํางานอยูในระดับสูง ดังนั้น ในฐานะที่ผูวิจัยเปนขาราชการ ครูที่
ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จึงมีความสนใจ ที่จะ
ศึกษาระดับภาวะความเครียดในการทํางานของครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยผูวิจัยมีความประสงคจะศึกษา ภาวะความเครียดในการทํางานของครูอยูในระดับใด
เมื่อเปรียบเทียบภาวะความเครียดในการทํางานของครู โดยจําแนกตาม เพศ ประสบการณในการทํางาน ตําแหนง และ
ขนาดของโรงเรียน วาแตกตางกันหรือไม ทั้งนี้ผลการวิจัยจะเปนขอมูลที่สําคัญสําหรับครู ผูบริหารโรงเรียน และผูที่มีสวน
เกี่ยวของในการปรับปรุงหรือลดแหลงที่กอใหเกิดความเครียดในการทํางานของครู ซึ่งจะชวยใหครูปฏิบัติงานไดอยางมี
ความสุขและมีประสิทธิภาพได
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วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา

สมมติฐานการศึกษา
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงรายทํางานในสถานศึกษาที่มีขนาด
ตางกัน มีระดับความเครียดในการทํางานแตกตางกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 จํานวน 1,812 คน (งานสารสนเทศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557)
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 จํานวน 330 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Yamane ดวยคาความเชื่อมั่น
95 เปอรเซ็นต และทําการสุมกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิ(Stratified Random Sampling) ใชขนาดของโรงเรียนเปนชั้น
(Strata)
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นจากการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ตองการศึกษา โดยแบบสอบถาม ดังกลาว แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียดในการทํางานของครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย เปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นโดยอาศัยการศึกษา
คนควาจากเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภาวะความเครียดในการทํางานของครู 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 ดานเศรษฐกิจ จํานวน 6 ขอ
2.3 ดานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานอื่นๆ จํานวน 5 ขอ

ผลการศึกษา
ผลการศึ ก ษาเรื่ อ งภาวะความเครี ย ดในการทํ า งานของครู มั ธ ยมศึ ก ษาในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
1. การศึกษาระดับภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย สรุปผลไดดังนี้
1.1 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมพบวา ครูมีภาวะความเครียดในการทํางานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ครูมีภาวะความเครียดอยูในระดับปานกลางทั้ง 2 ดาน โดยมีภาวะความเครียดในการทํางานดานภายในองคการมีคาเฉลี่ยสูง
กวาภาวะความเครียดในการทํางานของครูดานภายนอกองคการ
1.2 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย ภาวะความเครียดภายในองคการ ในภาพรวมพบวา ครูมีภาวะความเครียดในการทํางานอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานครูมีภาวะความเครียดอยูในระดับปานกลาง โดยดาน ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ดานลักษณะงานและบทบาทของาน ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานโครงสราง การจัดการและบรรยากาศในองคการ
1.3 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย ภาวะความเครียดภายนอกองคการ ในภาพรวม พบวา ครูมีภาวะความเครียดในการทํางานอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูมีภาวะความเครียดอยูในระดับปานกลาง จํานวน 2 ดาน โดยดานที่มี
คาเฉลี่ยสู ง สุ ด คื อ ดานความสัม พันธระหวางครอบครัว และดานที่ครูมีภาวะความเครียดอยูในระดับนอย คื อ ดาน
เศรษฐกิจ
1.4 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 จังหวัดเชียงราย ภาวะความเครียดภายในองคการ ดานลักษณะงานและบทบาทของงาน พบวา ครูมีภาวะความเครียด
ในการทํางานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีภาวะความเครียดสวนใหญอยูในระดับมาก โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ วิตกกังวลเมื่องานเสร็จไมทันตามเปาหมายที่กําหนด และมี 4 ขอ ที่ครูมีภาวะความเครียดอยูใน
ระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ไดรับมอบหมายงานไมตรงกับความรูความสามารถ
1.5 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย ภาวะความเครียดภายในองคการ ดานความสัมพันธกับผูรวมงานและผูบังคับบัญชา พบวา ครูมีภาวะ
ความเครียดในการทํางานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีภาวะความเครียดสวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เพื่อนรวมงานรายงานการทํางานแกผูบังคับบัญชาที่ไมตรงความจริง ซึ่งทํา
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ใหเสื่อมเสีย และมี 3 ขอ ที่ครูมีภาวะความเครียดอยูในระดับนอย โดยขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบังคับบัญชามีอคติตอ
ผูใตบังคับบัญชา
1.6 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย ภาวะความเครียดภายในองคการ ดานโครงสราง การจัดการ และบรรยากาศในองคการ ในภาพรวม
พบว า ครู มี ภ าวะความเครี ย ดในการทํ า งานอยู ใ นระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิจ ารณาเป น รายข อ พบว า ทุก ข อ ครูมี ภ าวะ
ความเครียดอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีองคการที่มีการบริหารจัดการไมชัดเจนและขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ แนวความคิดในการทํางานขัดแยงกับแนวทางขององคการ
1.7 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย ภาวะความเครียดภายนอกองคการ ดานความสัมพันธระหวางครอบครัว ในภาพรวม พบวา ครูมีภาวะ
ความเครียดในการทํางานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอครูมีภาวะความเครียดอยูในระดับ
ปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ตองรับผิดชอบภาระงานในครอบครัว และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สมาชิกใน
ครอบครัวไมมีเวลาในการทํากิจกรรมรวมกัน
1.8 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย ภาวะความเครียดภายนอกองคการ ดานเศรษฐกิจ ในภาพรวม พบวา ครูมีภาวะความเครียดในการ
ทํางานอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ครูมีภาวะความเครียดอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน 3 ขอ โดย
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รายไดไมเพียงพอตอการใชจายในครอบครัวและครูมีภาวะความเครียดอยูในระดับนอย มีจํานวน
3 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การกูเงินนอกระบบเพื่อเปนคาใชจายในครอบครัว
1.9 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย ภาวะความเครียดภายนอกองคการ ดานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน หนวยงานอื่น ๆ ในภาพรวม
พบวา ครู มีภ าวะความเครียดในการทํ างานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน รายขอ พบว า ทุกขอ ครูมีภาวะ
ความเครียดอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การไดรับความรวมมือจากผูปกครองนักเรียนในการเขา
รวมกิจกรรมของโรงเรียน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ประสบปญหาเรื่องการติดตอประสานงานกับชุมชนและจาก
หนวยงานอื่น
2. การเปรียบเทียบภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ผลการวิเคราะหโดยใช F-Test ปรากฏดังนี้
2.1 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ใน
ภาพรวม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวมดานภายในองคการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาด
ใหญพิเศษ ในภาพรวม ดานภายในองคการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวมดานภายนอกองคการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาด
ใหญพเิ ศษ ในภาพรวม ดานภายนอกองคการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดานลักษณะงานและบทบาทของงาน มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญพิเศษ ดานลักษณะงานและบทบาทของงาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดานความสัมพันธกับผูรวมงานและผูบังคับบัญชา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด
ใหญ และขนาดใหญพิเศษ ดานความสัมพันธกับผูรวมงานและผูบังคับบัญชา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2.6 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดานโครงสราง การจัดการ และบรรยากาศในองคการ มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษา
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด
ใหญ และขนาดใหญพิเศษ ดานโครงสราง การจัดการ และบรรยากาศในองคการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2.7 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดานความสัมพันธระหวางครอบครัว มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด
ใหญ และขนาดใหญพิเศษ ดานความสัมพันธระหวางครอบครัว มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.8 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดานเศรษฐกิจ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายคู พ บว า ภาวะความเครี ย ดในการทํ า งานของครู มั ธ ยมศึ ก ษาในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
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มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ดาน
เศรษฐกิจ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.9 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ดานความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน หนวยงานอื่นๆ มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา ภาวะความเครียดในการทํางานของครู
มัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญพิเศษ ดานความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน หนวยงานอื่น ๆ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวัดเชียงราย ผูศึกษาไดเล็งเห็นการอภิปราย 2 ประเด็น คือ ระดับภาวะความเครียดในการทํางานของครู
มัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย และผลเปรียบเทียบภาวะความเครียด
ในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาด
สถานศึกษา ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้
1. การศึ ก ษาระดั บ ภาวะความเครี ย ดในการทํ า งานของครู มั ธ ยมศึ ก ษาในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ผูศึกษาไดนําประเด็นที่นาสนใจมาอภิปราย ดังนี้
1.1 ภาวะความเครียดภายในองคการ ผลการศึกษาพบวา ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษา
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกเปนรายดาน ประกอบดวย ดานลักษณะงาน
และบทบาทของงาน ดานความสัมพันธกับผูรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานโครงสราง การจัดการ และบรรยากาศใน
องคการ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะวาครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36
จังหวัดเชียงราย มีความคิดเห็นตอภาระงานที่ตองทําในแตละวันมีมาก นอกจากภาระงานสอนแลว ครู
มัธยมศึกษายังตองทํางานอื่น ๆ อีก เชน งานธุรการ งานการเงิน งานบุคคล งานวิชาการ งานแนะแนว งานกิจการนักเรียน
เปนตน ลักษณะงานมีความเรงดวน มีภาระงานที่รับผิดชอบหลายอยางในเวลาเดียวกัน ขาดความรวมมือในการทํางาน ซึ่ง
เหตุตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่สามารถทําใหครูเกิดความเครียดในการทํางานได สอดคลองกับงานวิจัยของ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2552, หนา 118-119) สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนในดานครู พบวา ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากภาระงานสอนมาก ครูมีศักยภาพไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการ
สอน ครูตองสอนหลายกลุมสาระการเรียนรู ครูใชเวลาในการทําผลงานทางวิชาการมากทําใหสนใจในการสอนนอยลง ครู
ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน การพัฒนาอบรมครูไมสอดคลองกับความตองการของครู อยางไรก็ตาม ถึงแมวา
ภาระงานครูจะมีม ากแตดว ยประสบการณการทํางานที่ ครูไดปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนเคยชินกับปญหาและสามารถ
แกปญหาดังกลาวได สงผลใหครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย มี
ความเครียดในระดับปานกลาง ซึ่งความเครียดระดับนี้ทําใหบุคคลตื่นตัวและรางกายเกิดปฏิกิริยาตอตานในระยะเริ่มตน
เมื่อเวลาผานไปการปฏิบัติงานจะดีขึ้น เพราะความเครียดจะชวยกระตุนใหบุคคลทํางานตามสิ่งทาทายนั้น สามารถพัฒนา
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งานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ดวยเหตุดังกลาวนี้ จึงทําใหครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย มีความเครียดในการทํางานอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ลุกมาน หะยีกาเล็ง (2554, หนา 58) พบวา ความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดปตตานี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 พบวา ครูมีความเครียดในการทํางาน ดานภายในองคการ อยูในระดับ
ปานกลาง
1.2 ภาวะความเครี ย ดภายนอกองค ก าร ผลการศึ ก ษาพบว า ภาวะความเครี ย ดในการทํ า งานของครู
มัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกเปนรายดาน ประกอบดวย
ความสัมพันธระหวางครอบครัว ดานเศรษฐกิจ ดานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน หนวยงานอื่น ๆ ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะวาครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย
มองวาดวยภาระงานที่ตองรับผิดชอบในแตละวันทําใหไมมีเวลามากนักในการใหเวลากับครอบครัวหรือพบปะสังสรรคกับ
เพื่อนฝูง ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหครูมีความเครียดได สอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจมาศ จงกล (2551 อางถึง
ใน ลุกมาน หะยีกาเล็ง, 2554, หนา 62) ไดศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง
ภัยของครู สัง กัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปต ตานี เขต 1
พบวา ดานความไมส งบในพื้นที่เ สียงภัย และดาน
ความสัมพันธระหวางครูกับผูปกครอง มีความสัมพันธตอระดับความเครียดของครู และสอดคลองกับงานวิจัยของ ลุกมาน
หะยีกาเล็ง (2554, หนา 61) พบวา ความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดปตตานี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 พบวา ครูมีความเครียดในการทํางาน ดานภายนอกองคการ อยูในระดับปานกลาง
1.3 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม พบวา ครูมีภาวะความเครียดในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะวาครู
มัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย สวนใหญเปนผูที่มีประสบการณในการ
ทํางานมานานพอสมควร อีกทั้งครูสวนใหญเปนคนที่อยูในพื้นที่ จึงทําใหมีความเขาใจในบริบทและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานไดเปนอยางดี เมื่อตองเผชิญกับภาวะความเครียด จึงสามารถปรับตัวไดดี ไมกอใหเกิดความเครียดในระดับสูง
เกินไป ซึ่งความเครียดระดับนี้เปนความเครียดที่เหมาะสม กอใหเกิดผลดีในการทํางานทําใหการทํางานมีการพัฒนา ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ Worechel และ Wayne (1980 อางถึงใน วนิดา รัตนมงคล, 2542, หนา 32) ที่กลาววา
ความเครียดเปนทั้งคุณและโทษ ระดับความเครียดมีความสัมพันธทั้งทางบวกและทางลบกับสัมฤทธิผลของการทํางาน คือ
ระดับความเครียดที่เหมาะสม (Eustress) จะมีสัมฤทธิผลของการทํางานสูงสุด ซึ่งจะอยูจุดสูงสุดของตัวยูหัวกลับ ถา
ความเครียดสูงกวานี้ สัมฤทธิผลของการทํางานจะลดลงอยางรวดเร็ว และยังเสนอวา ความเครียดนอยก็ทําใหผลงานต่ํา
และผลของงานกับระดับความเครียดจะผันแปรอยูระหวางคนกับองคการ ผลการวิจัยในครั้งนี้ถือเปนสิ่งที่นายินดี เพราะ
ครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย มีความเครียดอยูในระดับปานกลาง
ซึ่งเปนระดับที่เหมาะสม หากมีนโยบายที่ชัดเจน มีแนวปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมก็จะประสบความสําเร็จ ดังที่ Janis (1952
อางถึงใน ลุกมาน หะยีกาเล็ง, 2554 หนา 60) ไดกลาววา ความเครียดในการทํางานระดับปานกลาง เมื่อความเครียด
เพิ่ ม ขึ้ น การปฏิ บั ติ ง านจะดี ขึ้ น เพราะความเครี ย ดจะช ว ยกระตุ น ให บุ ค คลทํ า งานตามสิ่ ง ท า ทายนั้ น ไปถึ ง ระดั บ หนึ่ ง
ผูปฏิบัติงานจะทํางานไดดีที่สุด ภายใตปริมาณความเครียดที่เหมาะสมความเครียดในระดับนี้จะเปนการกระตุนหรื อ
สงเสริมใหบุคคลนั้นสามารถคิดคนวิทยาการใหม ๆ ทําใหรูจักคิดแกปญหา หรือทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ปรับสภาพตนเองใหสามารถเผชิญกับสิ่งที่มาคุกคาม ปรับสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
อยางไรก็ตามความเครียดในระดับนี้ไมกอใหเกิดผลดีถาหาวาเกิดขึ้นเปนระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป ดังที่ กรมสุขภาพจิต
(2541 อางถึงใน ลุกมาน หะยีกาเล็ง, 2554, หนา 60) ไดกลาวไววา ความเครียดระดับต่ําและไมเกิดขึ้นเปนระยะเวลาที่
ยาวนานจะชวยกระตุนบุคคลกระทําสิ่งตาง ๆ อยางกระตือรือรน มีประสิทธิภาพในการทํางาน การแกปญหา แตถาหาก
ความเครียดอยูในระดับสูงขึ้น และเกิดขึ้นเปนระยะเวลายาวนาน ก็จะเกิดผลเสียตอตนเอง ครอบครัวและองคการได ทั้งนี้
ในทุก ๆ องคการยอมมีปญหาเกิดขึ้นซึ่งปญหาเหลานั้นอาจจะมาจากดานภายในองคการเอง เชน รูสึกอึดอัดเมื่อทํางาน
ลาชา งานมีความเรงดวนตองแขงขันกับเวลาทําใหทํางานเสร็จไมทันตามเปาหมายที่กําหนด ลักษณะงานที่มากเกินไป
2. เปรียบเทียบภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ผูศกึ ษาไดนําประเด็นที่นาสนใจมาอภิปราย ดังนี้
2.1 ภาวะความเครียดในการทํางานของครูมัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมประกอบดวย 2 ดาน คือ ภาวะความเครียดภายในองคการและภาวะความเครียดภายนอก
องคการ ในภาพรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความเครียด
ในการทํางานสูงกวาครูที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ทั้งนี้เปนเพราะวา สถานศึกษา
ขนาดเล็กมักมีภาระงานมากมาย ไมสามารถรับบุคลากรเขาทํางานใหสมดุลกับภาระงานได มีโครงสราง การจัดการ
และบรรยากาศในองคการ ที่ไมชัดเจน มีงบประมาณนอยไมเพียงพอในการจัดบรรยากาศในองคการใหนาอยู เปนกันเอง
และมีพื้นที่ไมเพียงพอในการอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรในการทํางานได และดวยครูหนึ่งคนมีภาระงานหลายดาน
มากกวาครูที่สอนในสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษดวยภาระงานที่มากแตเวลาอันจํากัด ครูที่
สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กอาจจะนํางานที่ยังทําไมแลวเสร็จกลับไปทํา ที่บานสงผลใหครูไมมีเวลาในการดูแลเอาใจใส
ครอบครัวไดอยางเต็มที่ ประกอบกับครูที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็กทํางานในปริมาณมากตองทํางานในเวลางานและ
นอกเวลางานจึงสงผลใหครูไมมีเวลาในการติดตอสื่อสารทํากิจกรรมรวมกันกับผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานอื่น ๆ ได
เปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของ ลุกมาน หะยีกาเล็ง (2554, หนา 59) ไดวิจัยเรื่อง ความเครียดในการทํางานของ
ครูมัธยมศึกษาในจังหวัดปตตานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 พบวา ความเครียดในการทํางาน
ของครูมัธยมศึกษาในจังหวัดปตตานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จําแนกตามขนาดตัวแปร
ขนาดของโรงเรียนในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กมี
ความเครียดในการทํางานสูงกวาครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ
2.2 ภาวะความเครี ย ดภายในองค ก าร ผลการศึ ก ษาพบว า ภาวะความเครี ย ดในการทํ า งานของครู
มัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกเปนรายดาน ประกอบดวย ดาน
ลักษณะงานและบทบาทของงาน ดานความสัมพันธกับผูรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานโครงสราง การจัดการ และ
บรรยากาศในองคการ ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่ทํางานในสถานศึกษาขนาด
เล็กมีความเครียดในการทํางานสูงกวาครูที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ทั้งนี้เปน
เพราะวา สถานศึกษาขนาดเล็กมักมีงบประมาณดําเนินการที่จํากัด แตภาระงานมากมาย จึงไมสามารถรับบุคลากรเขา
ทํางานในจํานวนมากได ทําใหประสบปญหาจํานวนบุคลากรและปริมาณงานที่ไมสมดุล สถานศึกษาขนาดเล็กมีรายไดนอย
ตามจํานวนนักเรียนที่นอยกวาสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ทําใหสถานศึกษาไมมีกําลังทรัพย
2265

เพียงพอที่จะรับครูเขาทํางานในจํานวนที่เพียงพอกับปริมาณงานได ครูหนึ่งคนจึงมีภาระงานหลายดานมากกวาครูที่สอน
ในสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ซึ่งมีกําลังทรัพยเพียงพอในการรับครูเขาทํางานใหสมดุลกับ
ปริมาณงานที่มีอยู สงผลใหครูมีภาระงานนอยกวาครูที่สอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก สอดคลองกับงานวิจัยของ รจเรข
วีรยวรรธน (2544) ไดวิจัยเรื่อง ความเครียดในการทํางานของครูศึกษาโรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ผลการวิจัยพบวา ครูที่สอนโรงเรียนขนาดเล็กมีความเครียดในการทํางานสูงกวาครูที่สอนในโรงเรียนขนาดใหญ
2.3 ภาวะความเครี ย ดภายนอกองค ก าร ผลการศึ ก ษาพบว า ภาวะความเครี ย ดในการทํ า งานของครู
มัธยมศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย จําแนกเปนรายดาน ประกอบดวย
ความสั ม พั นธระหวางครอบครัว ดานเศรษฐกิจ ดานความรวมมื อกับผู ปกครอง ชุม ชน หนวยงานอื่น ๆ ในภาพรวม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยครูที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดเล็กมีความเครียดในการทํางานสูงกวา
ครูที่ทํางานในสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ทั้งนี้เปนเพราะวา สถานศึกษาขนาดเล็กมักมีภาระ
งานมากมาย ไมสามารถรับบุคลากรเขาทํางานใหสมดุลกับภาระงานได ครูหนึ่งคนจึงมีภาระงานหลายดานมากกวาครูที่
สอนในสถานศึกษาขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ดวยภาระงานที่ม ากแตเ วลาอัน จํากัด ครูที่ส อนใน
สถานศึกษาขนาดเล็กอาจจะนํางานที่ยังทําไมแลวเสร็จกลับไปทําที่บาน สงผลใหครูไมมีเวลาในการดูแลเอาใจใสครอบครัว
ไดอยางเต็มที่ สอดคลองกับงานวิจัยของ รจเรข วีรยวรรธน (2544) ไดวิจัยเรื่อง ความเครียดในการทํางานของครูศึกษา
โรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ครูที่สอนโรงเรียนขนาดเล็กมีความเครียดในการ
ทํางานสูงกวาครูที่สอนในโรงเรียนขนาดใหญ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการศึกษานําผลการศึกษาไปใช ดังนี้
1. ภาวะความเครียดภายในองคการ ผูบริหารควรจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาใหมีความพรอมและ
เปนปจจุบันอยูเสมอ เมื่อมีห นังสือสั่งการจากสํานักงานเขตพื้น ที่ตนสังกัด หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองการขอมูลของ
สถานศึ ก ษา บุ ค ลากร และนั ก เรี ย นอย า งเร ง ด ว นแล ว ครู ส ามารถที่ จ ะนํ า ข อ มู ล ต า ง ๆ จากระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ทันกับเวลาที่กําหนด
2. ภาวะความความเครียดภายนอกองคการ ผูบริหาร และคณะครูควรจัดทําโครงการที่สามารถใหผูปกครอง
ชุมชน และหนวยงานอื่น ๆ เขารวมกิจกรรมกับสถานศึกษา ซึ่งสามารถทําใหครูมีโอกาสพบปะ ประชุม ปรึกษาหารือ กับ
ผูปกครอง ในการสงเสริมหรือแกไขปญหาของนักเรียนได ผูบริหารควรสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน
และหนวยงานอื่น ๆ ในการสงเสริมสนับสนุน แนวทางปองกันและแกไขปญหานักเรียน
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะในการศึกษานําผลการศึกษาไปใช ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความเครียดในการทํางานเชิงลึก โดยการศึกษาเชิงคุณภาพเปนรายกรณีของ
สถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง เพื่อใหผลการศึกษาชัดเจนและชี้เฉพาะสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง
2. ควรมีการปรับแบบวัดที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อนําไปศึกษาความเครียดในการทํางานขององคการใน
รูปแบบอื่น เชน ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน เปนตน
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การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.กัมพล ไชยนันท
อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุกทานที่ไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไข ขอบกพรองตาง ๆ ดวย
ความเอาใจใสยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณ ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 นายปราโมทย นพวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 นายสนิท ไชยลวง ผูอํานวยการโรงเรียนบานขุนแมบง ตชด. สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ไดกรุณาตรวจสอบ ใหคําแนะนําแกไข และตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา จน
ทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณะครู สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ใหความ
อนุเคราะหอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางยิ่ง
ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และสมาชิกในครอบครัว ทุกคน ที่สนับสนุนเปนกําลังใจ และชวยเหลือใน
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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การศึกษาภาวะผูนําการเปลีย่ นแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานนิเทศ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
กลุมยอยที่ 2
A Study of Transformation Leadership in Administrators with Internal of Basic
Education School of The Secondary Educational Service Area 36 Group 2
สาวิตรี จิตเผือก 1* และสันติ บูรณะชาติ 2
Sawitree Jitphuak1* and Santi Buranachart2
15

16

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา การดําเนินงานนิเทศ
ภายในและความสั มพั นธ ระหว างภาวะผู นํ าการเปลี่ ยนแปลงของผู บริ หารสถานศึ กษากั บการดํ าเนิ นงานนิ เทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ไดแก ครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่ในปการศึกษา 2557 จํานวน 201 คน จาก 11 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถาม สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน
ผลการวิจัย พบวา (1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 ในภาพรวม 4 ดาน อยูในระดับมาก 2) การดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 ในภาพรวม 5 ดาน มีการปฏิบัติ อยูในระดับ
มาก และ 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงาน นิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
r=0.90
คําสําคัญ: ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การดําเนินงานนิเทศภายใน
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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
โลกปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ทั้งยังเปนยุค
แหงขอมูลขาวสารและการแขงขัน การบริหารองคการใหประสบความสําเร็จ ผูบริหารและผูปฏิบัติจึงตองทําความเขาใจ
ปญหาและบริบทขององคกรในการกําหนดเปาหมาย ขอบเขตการทํางาน การดําเนินกิจกรรมและกลยุทธอยางเหมาะสม
ผูนําในยุคโลกาภิวัตนจึงตองมีทักษะและความสามารถในการบริหารองคการและแกไขปญหาความขัดแยงในหนวยงาน
เพื่ อ นํ า พาให ห น ว ยงานสามารถรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 บัญญัติวา การจัดการ
ศึกษา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเปนตองอาศัย
กระบวนการปฏิบัติอยางหลากหลาย ซึ่งประกอบดวย กระบวนการที่สําคัญคือ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการ
จัดการเรียนรูและกระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2544)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติ ใหเปน
มนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลเมืองโลก ยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่
จําเปนตอการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
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เนื่องจาก ผูนํามีความสําคัญจึงมีแนวคิดและทฤษฎีการศึกษาในเรื่องการพัฒนาความเปนผูนําหรือภาวะผูนํา
(Leadership) เกิดขึ้น แนวคิดและทฤษฎีใหมที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับกันมากในปจจุบันคือ แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลง (Transformation Leadership Theory) ซึ่งเปนทฤษฏีภาวะผูนําแนวใหม ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้
จะพิจารณาลักษณะของผูนําที่ พฤติกรรม อํานาจ รวมทั้งตัวแปรสถานการณที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนแนวทางที่กวางกวา
แนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําอื่น ๆ และผลจากการวิจัยเชิงประจักษและการฝกอบรมพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถ
ทําใหประสิทธิผลของงานและองคการสูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) การบริหารสถานศึกษาของผูอํานวยการสถานศึกษา
มีภาระงานที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา 2553 ที่มอบใหผูอํานวยการมีหนาที่ นิเทศ กํากับ
ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของคณะครูทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเนนการนิเทศการเรียนการสอน การดําเนินงาน
นิเทศการศึกษานับวา มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพครู ใหครูสามารถจัดการเรียนรูใหบรรลุตามจุดหมายของ
หลักสูตรได การนิเทศการศึกษาดําเนินการได 2 ลักษณะ คือ การนิเทศภายนอกและการนิเทศภายใน แตเดิมนั้นการนิเทศ
การศึกษาเปนหนาที่ของศึกษานิเทศก และผูบริหารการศึกษา ครูเปนเพียงผูรับการนิเทศ แตในปจจุบันงานนิเทศการศึกษา
มีความสําคัญมากขึ้น บุคลากรในโรงเรียนตองชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหสูงขึ้น
อันเนื่องมาจากศึกษานิเทศก มีจํานวนจํากัดไมสามารถสนองตอบความตองการของโรงเรียนแตละแหงไมเหมือนกัน
จึงเปนการยากที่ศึกษานิเทศกซึ่งอยูภายนอกสถานศึกษาจะรูสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของโรงเรียนและ
โรงเรียนสวนใหญ ในปจจุบันมีบุคลากรในโรงเรียนที่มีความรูความสามารถเพียงพอและ บางคนยังมีความชํานาญเฉพาะ
สาขาอีกดวย จึงควรใชทรัพยากรเหลานี้ใหเกิดประโยชนมากที่สุด และการนิเทศภายในโรงเรียนสอดคลองกับปรัชญา
หลักการ และวิธีการนิเทศสมัยใหมที่สุด (สงัด อุทรานันท, 2550)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เปนหนวยงานและองคกรแหงการเรียนรู ที่มุงสงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหผูเรียนอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และมีกลยุทธ คือสรางความเสมอภาค เพิ่มโอกาสและการ
พัฒนาผูเรียนเรงพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดมและจัดการ
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการองครวม ดวยเจตนาใหบรรลุตามเปาหมาย
คือ ผูเรียนทุกคนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม ผูเรียนทุกคนไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูคูคุณธรรมและใชทักษะชีวิตอยู ในสังคม อยางมี
ความสุข ครูและบุคลากรทางการศึกษานํา ICT ไปใชในการพัฒนาการเรียนรูสูสังคมอยางมีประสิทธิภาพ มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก มีการออกแบบ (Design concept) และมีฐานขอมูลพรอมสําหรับการพัฒนาผูเรียน โดยการมีสวนรวมของผูปกครอง
กรรมการสถานศึกษา ชุมชนและองคกรปกครอง สวนทองถิ่น เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ใหผูเรียนเปนบุคคลที่มีความรู
ความสามารถ มีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนสูระดับประเทศ
จากขอมูลขางตน แสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนหัวใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะ
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง จึงมีความสําคัญและจําเปน
อยางยิ่งตอการบริหารการดําเนินงานนิเทศภายใน เพื่อใหสถานศึกษามีความพรอมในการพัฒนาการดําเนินงานนิเทศ
ภายในดานการใหความชวยเหลือแกครูโดยตรง การเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการทํางานกลุม
การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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เขต 36 กลุมยอยที่ 2 เพื่อเปนขอสนเทศในการวางแผนพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและมี
แนวทางสงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร รวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 กลุมยอยที่ 2
2. เพื่อศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 กลุมยอยที่ 2
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานนิเทศ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่นํามาทําการวิจัย เรื่องการศึกษาภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยที่ 2 จึงไดกรอบแนวคิด ดังนี้
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 4 ดาน
1. ดานการมีอิทธิผลอยางมีอุดมการณ
2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ
3. ดานการกระตุนการใชปญญา
4. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจก
บุคคล

1.
2.
3.
4.
5.

การดําเนินงานนิเทศภายใน
ดานการพัฒนาหลักสูตร
ดานการจัดการเรียนรู
ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ
ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม
ดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

สมมติฐานการวิจัย
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 กลุมยอยที่ 2 อยูในระดับมาก
2. การดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
กลุมยอยที่ 2 อยูในระดับมาก
3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยที่ 2 มีความสัมพันธกัน
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วิธีวิทยาการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 ปการศึกษา 2557 ซึ่งไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครซี่และ
มอรแกน (Krejcie & Morgan) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 201 คน และกําหนดผูใหขอมูลโดยการสุมอยางงาย (Simple
Random Sampling)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่จะใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเปนแบบสอบถาม (Questionnaire)
การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ทั้ง 4 ดาน ดังนี้
1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ
3. ดานการกระตุนการใชปญญา
4. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 5 ดาน ดังนี้
1. ดานการพัฒนาหลักสูตร
2. ดานการจัดการเรียนรู
3. ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ
4. ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม
5. ดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการทําวิจัยในครั้งนี้ ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งผูวิจัยไดแยก
การวิเคราะหขอมูล ตามลักษณะของแบบสอบถามดังนี้
1. วิเคราะหแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติ คือ ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentile)
ตอนที่ 2 ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย
(Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ตอนที่ 3 การดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคา
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยใชวิธีหาคาสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearsonn’s moment product correlation Coefficient) และนําคาที่ได
มาเปรียบเทียบกับเกณฑของแนวทาง (Pallant, 2005, หนา 126 อางอิงใน Cohen, 1988, หนา 115)

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา การดําเนินงานนิเทศ
ภายในและความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนิน งานนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 กลุมยอยที่ 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล ดานการกระตุน การใชปญญา
และดานการสรางแรงบันดาลใจ โดยในแตละดานสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1.1
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยที่ 2 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารยึดหลักธรรมศาสนา และจรรยาบรรณวิชาชีพ รองลงมา
คือ ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานพรอมอุทิศตนในการทํางานและยึดถือคานิยมของหนวยงานตามที่ผูบริหารกระตุน และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารทําใหผูรวมงานรูสึกวาตนเองมีคุณคาและมุงปฏิบัติงานไปตามที่ผูบริหารคาดหวัง
1.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยที่ 2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารมีความเสียสละ อุทิศตน ทํางานใหบรรลุเปาหมาย
ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมาย รองลงมาคือ ผูบริหารกระตุนและสรางแรงจูงใจ
ใหครูผูสอนเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารสรางความเชื่อมั่นใหแกครูผูสอน
1.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยที่ 2 ดานการกระตุนการใชปญญา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารสงเสริมใหครูผูสอนใชดุลยพินิจกอนที่จะลงมือปฏิบัติ
รองลงมาคือ ผูบริหารกระตุนใหครูผูสอนเกิดการเปลี่ยนแปลง ตระหนักถึงปญหา และผูบริหารสงเสริมใหครูผูสอนแสดง
ความคิด เห็น และมองถึง ป ญหาในแงมุ ม ตา ง ๆ และขอ ที่มี คาเฉลี่ย ต่ําสุ ด คื อ ผูบ ริห ารส ง เสริม สนับ สนุน ให กําลั ง ใจ
ครูผูสอนใหเกิดความเชื่อมั่นวาปญหาทุกอยางมีการแกไข
1.4 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยที่ 2 ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารแสดงพฤติกรรมตอครูผูสอน โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล รองลงมาคือ ผูบริหารมีการติดตอสื่อสารสองทาง และปฏิสัมพันธกับครูผูสอนเปนรายบุคคล และขอที่มี
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คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารใหความสนใจ เอาใจใสตอครูผูสอน
2. การดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
กลุมยอยที่ 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยดังนี้ ดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ดานการจัดการเรียนรู ดานการเสริมสรางประสบการณ
ทางวิชาชีพ ดานการพัฒนาหลักสูตร และดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม โดยในแตละดานสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
2.1 การดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 กลุมยอยที่ 2 ดานการพัฒนาหลักสูตร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารสงเสริมการจัดทําหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู รองลงมา คือ
ผูบริหารสงเสริมใหดําเนินการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรกําหนด และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือ ผูบริหารนําผลการประเมินการใชหลักสูตรไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
2.2 การดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 กลุมยอยที่ 2 ดานการจัดการเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารใหคําแนะนําในการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู
รองลงมาคื อ ผูบริห ารใหคําแนะนําเกี่ยวกับการควบคุม ชั้น เรียนและการแกปญหานักเรียนและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือ ผูบริหารใหขอมูลยอนกลับจากการนิเทศการสอน
2.3 การดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 กลุมยอยที่ 2 ดานการเสริมสรางประสบการณวิชาชีพ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ผูบริหารใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักเรียน รองลงมาคือ
ผูบริหารสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารสงเสริมการจัดทําแฟมสะสมงาน
2.4 การดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 กลุมยอยที่ 2 ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อยูในระดั บมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแ ก บริห ารสรางความเขาใจและความตระหนักในการทํางานเปนทีม
รองลงมาคือ ผูบริหารสงเสริมใหครูรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบและรวมแสดงความชื่นชม ยินดี และขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ ผูบริหารมีวิธีการลดความขัดแยงภายในกลุมโดยกระบวนการทํางานเปนทีม
2.5 การดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 กลุมยอยที่ 2 ดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแ ก ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน รองลงมาคือ
ผูบริหารสงเสริมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทําวิจัยในชั้นเรียน และขอที่มีคาเฉลี่ ยต่ําสุดคือ ผูบริหารสนับสนุน จัดสรร
งบประมาณ การทําวิจัยในชั้นเรียน
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานนิเทศภายใน ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยที่ 2 พบวา ในภาพรวม
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อยูในระดับสูงมาก โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ ดานการคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคล ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนการใชปญญา และดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
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โดยในแตละดานสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
3.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณมีความสัมพันธ
กับการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มี
ความสัมพันธกันสูง ที่สุด ไดแ ก ดานการพัฒ นาหลักสูต ร รองลงมาคื อ ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ
ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม ดานการจัดการเรียนรู และดานที่มีความสัมพันธกันต่ําสุด ไดแ ก ดานการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
3.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาดานการกระตุนการใชปญญามีความสัมพันธกับการ
ดํ า เนิ น งานนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ สู ง มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น พบว า
ดานที่มีความสัมพันธกันสูงสุด ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร รองลงมาคือ ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม และ
ดานที่มีความสัมพันธกันต่ําสุดไดแก ดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
3.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาดานการสรางแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธกับ
การดํ าเนินงานนิเ ทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน ในภาพรวมอยูในระดับสูง มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบว า
ดานที่มีความสัมพันธกันสูงสุด ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร รองลงมาคือ ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ
ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม และดานที่มีความสัมพันธกันต่ําสุดไดแก ดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
3.4
ภาวะผูนํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บริ ห ารสถานศึ กษาดา นการคํ านึ ง ถึง ความเปน ป จเจกบุ ค คล
มีความสัมพันธกับการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยูในระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ด า นพบว า ด า นที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั น สู ง สุ ด ได แ ก ด า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร รองลงมาคื อ ด า นการจั ด การเรี ย นรู
ดานการเสริมสราง ประสบการณทางวิชาชีพ และดานที่มีความสัมพันธกันต่ําสุดไดแก ดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสําคัญจาก
การคนพบในการวิจัยครั้งนี้
1. ผลการศึ ก ษาภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล ดานการกระตุนการใชปญญา และดานการสรางแรงบันดาลใจ ทั้งนี้เนื่องจาก
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตอผูตาม การทําใหผูตามเคารพนับถือ ศรัทธา ผูนําที่มองเห็น ความแตกตางระหวาง
บุคคล สามารถสรางแรงบันดาลใจและจูงใจผูตามใหเกิดแนวคิดใหม มีความกระตือรือรน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค หา
วิธีการทํางานแนวใหมอยางสม่ําเสมอ และมีความมุงมั่นทุมเทเพื่อใหงานประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยมีปจจัย
แหงความสําเร็จ คือ ผูบริหารตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล มีการพัฒนาตนเอง ใหทัน ตอเหตุการณและทันตอยุคสมัย
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ดังนั้น ผูบริหารที่ดีจึงมีความตระหนักในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดผลดีตอ
ตนเอง ตอบุคลากร และองคกร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ นิรันดร ตันจอย (2553) ศึกษาภาวะผูนําความเปลี่ยนแปลง
ของผูบริห ารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ผลการวิจัย พบวา ระดับภาวะผูนําความ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบโดยจําแนกตามเพศ
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อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และขนาดของโรงเรียนที่สังกัด พบวา โดยภาพรวมไมพบความแตกตาง
และเมื่อจําแนกตามอายุพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และขอเสนอแนะตอภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงสามารถสรุปในแตละดานไดดังนี้ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ผูบริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงการ
สรางวิสัยทัศนมีความเชื่อมั่นในเองตลอดจนการประพฤติตัวเปนแบบอยางที่ดี ดานการสรางแรงบัลดาลใจ ผูบริหาร
สถานศึกษาแสดงออกหรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการโนมนาว จูงใจหรือกระตุน ใหบุคคลากรเกิดความเขาใจตอ
วิสัยทัศน ดานการกระตุนทางปญญา ผูบริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เปนการกระตุนใหบุคคลากรตระหนัก
ถึงวิธีการหรือแนวทางใหมในการแกปญหา สงเสริมใหบุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและเกิดโอกาสในการเรียนรู
ดานการคํานึงถึงความเปนเอกัตถะบุคคล ผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงการเอาใจใสเปนพิเศษแกบุคคลากรมีการ
วิเคราะหความตองการ ความสามารถโดยผูบริหารสถานศึกษาเปนทั้งผูใหคําปรึกษาแนะนําผูฝกสอน
2. ผลการศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 กลุมยอยที่ 2 พบวา โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ดานการจัดการเรียนรู ดานการเสริมสรางประสบการณทางวิชาชีพ ดานการพัฒนาหลักสูตร
และดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม อาจเปนเพราะวาปจจุบันโลกมีการแขงขันกันทางวิชาการ ความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยี และการสื่อสารดานการศึกษาไดมีการพัฒนาอยางกวางขวางทําใหผูนิเทศและผูรับการนิเทศ สวนมาก
ศึกษาหาความรูไดงายดวยวิธีการหลาย ๆ อยาง นอกจากนี้โรงเรียนไดดําเนินกิจกรรมการนิเทศภายในมากขึ้น โดยมีการ
จัดอบรมสัมมนาทั้งผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน พรอมทั้งมีการจัดทําคูมือและเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการนิเทศ
ภายใน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมนิเทศ พรอมทั้งใหโรงเรียนวางแผนการนิเทศภายใน อยางเปนระบบโดยมี
การติดตามการดําเนินงานนิเทศภายในอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลใหโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีการปฏิบัติกิจกรรม
การนิเทศภายในอยางตอเนื่องและครบกระบวนการซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัยของ นารา ธํารงสุข
(2548, บทคัดยอ) การศึกษาความตองการของครูในการนิเทศภายในจากผูบริหาร สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จัง หวัด จัน ทบุ รี การวิ จัย ครั้ ง นี้ มีวั ตถุ ประสงค เพื่อศึกษาความตองการของครูในการนิเทศภายในจากผูบริหาร สั งกั ด
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) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
ความตองการของครูในการนิเทศภายในจากผูบริหาร ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา จํานวน 45
ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98 โดยผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง จากนั้นไดนํามาวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t - test และทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว ผลวิจัยพบวา 1. ความตองการของครูในการนิเทศภายในจากผูบริหาร อยูในระดับมาก ทั้ง 5 งาน
2. ความตองการของครูในการนิเทศภายในจากผูบริหารเมื่อเปรียบเทียบตามสถานภาพ พบวา 2.1 ครูชายและครูหญิงมี
ความตองการในการนิเทศภายในจากผูบริหารแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 5 งาน 2.2 ครูที่มีประสบการณ
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สอนมากและครูที่มีประสบการณการสอนนอย มีความตองการในการนิเทศภายในจากผูบริหารแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติทั้ง 5 งาน 2.3 ครูที่อยูในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีความตองการในนิเทศภายใน
จากผูบริหารแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 5 งาน ขอเสนอแนะ ผูบริหารควรนําผลการวิจัยไปดาเนินการ
นิเทศภายในโรงเรียน โดยเรียงลําดับตามความตองการที่ไดนําเสนอ
3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการดําเนินงาน
นิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยที่ 2 พบวา ในภาพรวม
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อยูในระดับสูงมากโดยเรียงลําดับดังตอไปนี้ ดานการคํานึงถึง
ความเป น ป จ เจกบุ ค คล ด า นการสร า งแรงบั น ดาลใจ ด า นการกระตุ น การใช ป ญ ญา และด า นการมี อิ ท ธิ พ ลอย า งมี
อุดมการณ เมื่อภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีมากก็สงผลใหการดําเนินงานนิเทศภายในของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดทําระบบขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ใหคําแนะนําในการวางแผนการนําหลักสูตรไปใชในการอออกแบบการจัดการเรียนรู ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการทําผลงาน
ทางวิชาการ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พิมพัฑรา เมืองอินทร
(2553,บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษาในภาพรวม 4 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และประสิทธิผลของโรงเรียนในภาพรวม 4 ดาน อยูในระดับมาก
และสมมติฐานของการวิจัยไดรับการยอมรับ กลาวคือ ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน โดยภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ r= 0.78
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการศึก ษาภาวะผูนํ า การเปลี่ ยนแปลงของผู บ ริห ารสถานศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน พบวา ดา นการสร า ง
แรงบันดาลใจของผูบริหารสถานศึกษา เปนดานที่ผูบริหารมีระดับคาเฉลี่ย การปฏิบัติเปนลําดับสุดทาย ดังนั้น ผูบริหาร
สถานศึ ก ษา แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความกระตื อ รื อ ร น ความเสี ย สละ อุ ทิ ศ ตน มี ค วามตั้ ง ใจแน ว แน มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตาม
ใหความสําคัญในการสรางแรงจูงใจใหครูผูสอนเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน สรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก
ใหเห็นความเชื่อมั่นและความตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได เพื่อวิสัยทัศนและภารกิจขององคกร และ
เพื่อประโยชนในการบริหารโรงเรียนใหบรรลุเปาหมาย
2. จากผลการศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 พบวา ดานการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม คือ ดานที่ผูบริหารมีระดับการปฏิบัติมาก
เปนลําดับสุดทาย ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษา จึงควรสรางความเขาใจตอครูผูสอนในการตระหนักถึงการทํางานเปนทีม
มีการวางแผน ตั้งเปาหมายการทํางานรวมกัน เสริมสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน เพื่อลดความขัดแยง ภายในทีม
สงเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค สรางความพึงพอใจ ใหครูรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบและ
รวมแสดงความชื่นชมยินดี เพื่อใหงานที่วางไวสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. จากผลการศึ ก ษา ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ
การดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยที่ 2
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โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันทางบวก ซึ่งภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงถือเปนแบบอยางแนวทางในการปฏิบัติของผูบริหาร
เพื่อความสําเร็จและบรรลุจุดมุงหมายขององคกร
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ที่ ส ง ผลต อ
การดําเนินงานฝายตาง ๆ ภายในโรงเรียน
2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็ จลุลวงไดดวยดี เพราะไดรับความอนุ เคราะหชวยเหลื อเป นอยางดีจาก
ดร. สั นติ บู รณะชาติ อาจารย ที่ ปรึ กษาและคณะผู เชี่ ยวชาญที่ ได ให คํ าแนะนํ า ปรึ กษา ประกอบด วย นายพิ เศษ อาษา
ผูอํานวยการโรงเรียนแมลาววิทยาคม ดร. สมเกียรติ จรเกตุ รองผูอํานวยการโรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม และนายชัยรินทร
ชัยวิสิทธิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงมาน ซึ่งมีสวนสําคัญที่ทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเอง มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ คณะครูโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 2 ทุกทาน ที่ได
ใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล
หากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ มีคุณคาและมีประโยชน ตอวงการศึกษา ผูวิจัยขออุทิศ คุณความดีที่
ไดรับจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ มอบใหแกทานที่ไดชวยเหลือ เกื้อกูล สนับสนุนและเปนกําลังใจในการทํางานจนเปน
ผลสําเร็จ ขอระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา ครู อาจารยที่ไดใหชีวิต ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ใหผูวิจัยไดมีโอกาส
ศึกษา และประสบความสําเร็จในวิชาชีพมาจนถึงทุกวันนี้

เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). รายงานการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
กระทรวงศึกษาธิการ.(2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.
นารา ธํารงสุข. (2548). การศึกษาความตองการของครูในการนิเทศภายในจากผูบริหาร
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ ค.ม., สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี, จันทบุรี.
นิรันดร ตันจอย. (2553). ภาวะผูนําความเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครนายก.วิทยานิพนธ, ศษ.ม., มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย, ปทุมธานี.
พิมพพัฑรา เมืองอิทร. (2555). ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย.
วิทยานิพนธ กศ.ม., มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา.
2279

เอกสารอางอิง (ตอ)
สงัด อุทรานันท. (2550). การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎีและการปฏิบัติ, กรุงเทพฯ : มิตรสยามการพิมพ.
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. (2544). การบริหารโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
Pallant, Julie F. (2005) SPSS survival manual: a step by guideto data analysis using SPSS. 2nd ed. Crows Nest,
N.S.W. : Allen & Unwin.

2280
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย ปญหาและขอเสนอแนะประชากรที่ใชในการวิจัยจํานวน419
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จํานวน 419 ชุด วิเคราะหขอมูลโดยความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แปลผล และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายผลการวิจัยพบวา
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยที่ 4
จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมและรายดานมีระดับความคิดเห็นดวยในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ดานภูมิหลังทางสังคม
ดานคุณลักษณะทางกายภาพ ดานคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับงานดานสติปญญา ดานคุณลักษณะทางสังคม และดาน
บุคลิกภาพ ตามลําดับ
ปญหา พบวา ผูบริหารขาดความเปนผูนําดานการเปลี่ยนแปลง ขาดวิสัยทัศน ขาดความคิดสรางสรรค มีความรู
ทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ นอย แกไขปญหาอยางไมเปนระบบ และไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ขอเสนอแนะ คือ
ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูนํา มีวิสัยทัศนกวางไกล กําหนดแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ควรพัฒนาตนเองและเรียนรูอยางสม่ําเสมอ รับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะการพัฒนาจากผูใตบังคับบัญชา มีความรับผิดชอบ ยอมรับขอบกพรองของตนเอง ควรปฏิบัติตนเปน
แบบอยางเปนที่ยอมรับทั้งในและนอกโรงเรียน
คําสําคัญ: ภาวะผูนํา/ผูบริหารสถานศึกษา
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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
ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของประเทศ เนื่องจากความสามารถดานศักยภาพในการพัฒนาประเทศขึ้นอยูกับองคความรูของ
คนในชาติ ประเทศที่พลเมืองมีการศึกษาดี ยอมไดเปรียบในการแขงขันเสมอ ดวยเหตุที่การศึกษามีความสําคัญตอการ
พัฒ นาทรัพ ยากรมนุษยการศึกษาจึง เปนพื้นฐานที่จะนําไปสูการพัฒ นาตนเองของคนเรา คนที่ไดรับการศึกษาอยาง
เหมาะสมก็คือคนที่จะสามารถใชชีวิตไดอยางถูกตองตามธรรมนองครองธรรมและไดรับสิ่งดี ๆ การศึกษามิใชเปนเพียงกา
รมใชชีวิตระยะหนึ่งในโรงเรียนเทานั้น แตเปนปจจัยในการดํารงชีวิตที่ทุกคนแสวงหาและเพิ่มพูนอยูตลอดเวลา เพื่อพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว หนาที่การงาน ตลอดจนความกาวหนา และความมั่นคงของประเทศ ยิ่งในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมเปนไปอยางรวดเร็วในกระแสโลกาภิวัฒนที่นําเอาเทคโนโลยีใหมๆมาใชการศึกษายังเปนปจจัย
สํ า คั ญ ในการช ว ยให คนมี ห ลั ก คิ ด รู จั ก ใคร ค รวญ เลื อ กสรร ปรั บ ตั ว กั บ เหตุ ก ารณ และสิ่ ง ใหม ๆ ที่ จ ะเข า มาในชี วิ ต
ตลอดเวลาระบบการศึ ก ษาจะต อ งตอบสนองการทํ า งานที่ เ ป น มาในอดี ต บทบาทของผู บ ริ ห ารและผู ส อนจะต อ ง
เปลี่ยนแปลง
ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีบทบาทสําคัญในการบริหารและจัดการศึกษาและมีคุณลักษณะที่สําคัญทั้งใน
ดานวิชาชีพและสวนตัว เพื่อดําเนินการใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายและจุดมุงหมายของการศึกษา ในยุคโลกาภิวัฒน
นี้ การบริหารกิจการใด ๆ เกี่ยวกับสาธารณะมีความจําเปนตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพ จึงจะทําใหธุรกิจตาง ๆ เหลานั้น
ดําเนินการไปดวยดี และบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว

2282

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542แกไขเพิ่มเติมป พ.ศ. 2545 และ ป พ.ศ. 2553มาตรา 53 ได
กําหนดใหผูบริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการบริหาร
การศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่องคกรวิชาชีพ ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา ซึ่งจะตองเปนไปตาม
เกณฑ และวิธีการองคกรวิชาชีพชั้นสูง นั้นคือจะตองเปนผูบริหารมืออาชีพ ดวยเหตุนี้ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตอง
ดําเนินการบริหารเพื่อใหจัดการศึกษาตามแนวทาง หลักการ และมาตรฐานการศึก ษา ที่กํา หนดไวใ นพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแหง ชาติพ .ศ. 2542 แกไขเพิ่ม เติมป 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 และการที่จะดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองเปนมืออาชีพและเปนผูนําทางวิชาการ จึงจําเปนตองมีสมรรถภาพทั้งความรู ทักษะ และตองมีคุณธรรมจริยธรรม
จึงจะนําไปสูความสําเร็จอยางแทจริง
จากที่ ก ล า วไว ข า งต น ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจการศึ ก ษาภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารในสถานศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงรายเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศและนําขอมูลที่
ไดใชเปนแนวทางในการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําผูบริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะภาวะผูนําผูบริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน
ผูบริหารสถานศึกษา
1. เพศ
2. อายุ
3. ประสบการณการทํางาน
4. ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม
ภาวะผูนํา
1.คุณลักษณะทางกายภาพ
2.ภูมิหลังทางสังคม
3.สติปญญา
4.บุคลิกภาพ
5.คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน
6.คุณลักษณะทางสังคม
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย มีวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปดวย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
36 กลุมยอยที่ 4 จัง หวัดเชียงราย จํานวน 11 โรงเรียน ในปการศึกษา 2557 รวมจํานวนประชากร 419 คนเปนการ
คัดเลือกประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) (สมคิด พรมจุย, 2555, หนา 80)
การพัฒนาและการสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
1. ศึกษาหนังสือ ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เ กี่ยวของ จากหองสมุดของสถาบัน การศึกษาตาง ๆ และ
เว็บไซตเกี่ยวกับภาวะผูนําการบริหารสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานภาวะผูนําสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. นําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อนํามาออกแบบสอบถาม เพื่อใหครอบคลุมคําถาม วัตถุประสงค
และกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ประสบการณการทํางานระดับการศึกษา
ตอนที่ 2ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยที่ 4
จังหวัดเชียงราย ไดแก คุณลักษณะทางกายภาพ ภูมิหลังทางสังคม สติปญญา บุคลิกภาพ คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน
และคุณลักษณะทางสังคม
ตอนที่ 3ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑของ
Likert (Likert’s Rating Scale) (อางอิงจาก พิสณุ ฟองศรี, 2550, 242) คือ
ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด
ใหน้ําหนักคะแนน 5
ระดับ 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยมาก
ใหน้ําหนักคะแนน 4
ระดับ 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง
ใหน้ําหนักคะแนน 3
ระดับ 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยนอย
ใหน้ําหนักคะแนน 2
ระดับ 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุด
ใหน้ําหนักคะแนน 1
3. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบและปรับแกตามคําแนะนําเพื่อความสมบูรณของเนื้อหา
รวมทั้งการใชภาษาที่เหมาะสม
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงจากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลว เสนอตอผูเชี่ยวชาญอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ดวยการหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ไดแก
คาความสอดคลองระหวางขอถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหาหรือดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of item Objective
Congruence) พรอมทั้งปรับปรุงขอคําถามที่คัดเลือกไวตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งไดคาดัชนีความสอดคลองเกิน
0.50 ทุกขอ แสดงวาเปนที่ยอมรับและสามารถนําไปใชได
2284

5. นําขอคิดเห็นและคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไปดําเนินการแกไขขอคําถามกอนนําไปทดลองใช (Try Out)
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปตรวจสอบคุณภาพ โดยนําไปทดลองใชกับกลุมทดลองที่ไมใชประชากรที่
ใชในการวิจัย จํานวน 30 คน และนํามาวิเคราะหขอมูลหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient – α) ดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งแสดงความสัมพันธของคําตอบจากแบบสอบถาม โดย คาที่ไดอยูระหวาง 0 ถึง
1 และมีคา ≥ 0.50 แสดงวา คําตอบของแบบสอบถามมีคาความสัมพันธและมีความนาเชื่อถือ จึงสามารถนําไปใชได
(พิสณุ ฟองศรี. 2550 : 287) ผลการวิเคราะหไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ .86
7. นําแบบสอบถาม ไปใชกับกลุมประชากรจริง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการคนควาดวยตนเอง คือแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ประสบการณการทํางานระดับการศึกษา
ตอนที่ 2ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยที่ 4
จังหวัดเชียงราย ไดแก คุณลักษณะทางกายภาพ ภูมิหลังทางสังคม สติปญญา บุคลิกภาพ คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน
และคุณลักษณะทางสังคม
ตอนที่ 3ปญหาและขอเสนอแนะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. ผูวิจัยไดจัดทําหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึง โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย จํานวน 11 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวม
ขอมูลแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามเสนอตอครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย จํานวน 11 โรงเรียน เพื่อขอความรวมมือในการกรอกรายละเอียดในแบบสอบถาม
3. ผูวิจัยขอรับแบบสอบถามคืนตามวันเวลาที่กําหนด โดยไดแบบสอบถามคืนครบ ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของขอมูลทั้งหมดและลงรหัสแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
4. นําแบบสอบถามทั้งหมดมาพิจารณาคัดเลือกความถูกตอง ครบถวนสมบูรณในการกรอกแบบสอบถาม
บันทึก และวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย(µ)สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ)และการบรรยาย
5. ผูรายงานไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best,1981, p.182) มีรายละเอียด ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แสดงวา ระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุด
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 ระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด
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วิธีการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติพื้นฐานดวยเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย(µ)สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ)(พิสณุ ฟองศรี, 2550, หนา 270-272) เพื่อการวิเคราะห ดังนี้
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ประสบการณการทํางานระดับการศึกษา สถิติที่ใช คือ
ความถี่ และรอยละ
2. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยที่ 4 จังหวัด
เชียงราย ไดแก คุณลักษณะทางกายภาพ ภูมิหลังทางสังคม สติปญญา บุคลิกภาพ คุณลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน และ
คุณลักษณะทางสังคมสถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเปนคําถามปลายเปด สถิติที่
ใช คือ รอยละ

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย สรุปไดดังนี้
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 41 - 50 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
ประสบการณการทํางาน 16 - 20 ป
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยที่ 4
จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมครูผูสอนมีระดับความคิดเห็นดวยในภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาแตละดาน พบวา ทุกดานมีความคิดเห็นดวยในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ดานภูมิหลังทางสังคม ดาน
คุ ณลั กษณะทางกายภาพ ดานคุณ ลักษณะที่เ กี่ยวข องกับงาน ด านสติปญญา ดา นคุณลักษณะทางสัง คม และดา น
บุคลิกภาพ ตามลําดับ
ดานคุณลักษณะทางกายภาพ พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยในภาพรวมและแตละรายการในระดับมาก
โดยขอที่มีความความคิดเห็นดวยมากที่สุด คือ ผูบริหารมีคุณวุฒิทางการศึกษา และขอที่มีความคิดเห็นดวยต่ําที่สุด คือ
ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม
ดานภูมิหลังทางสังคม พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยในภาพรวมและแตละรายการในระดับมาก โดยขอที่
มีความความคิดเห็นดวยมากที่สุด คือ ผูบริหารประพฤติปฏิบัติในทางที่ไมขัดตอศีลธรรมคําสั่งสอนของศาสนา และขอที่มี
ความคิดเห็นดวยต่ําที่สุด คือ ผูบริหารใหความถูกตองและยุติธรรมในการปฏิบัติงาน
ดานสติปญญา พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยในภาพรวมใระดับมาก โดยขอที่มีความความคิดเห็นดวยสูง
ที่สุด คือ ผูบริหารริเริ่มจัดทําและใชหลักสูตรใหเหมาะสมกับความตองการจําเปนของนักเรียนและทองถิ่น มีความคิดเห็น
ดวยในระดับมากที่สุด และขอที่มีความคิดเห็นดวยต่ําที่สุด คือ ผูบริหารนําผลงานวิจัย จากแหลงเรียนรูตาง ๆ มาพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน มีความคิดเห็นดวยในระดับปานกลาง
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ดานบุคลิกภาพ พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยในภาพรวมใระดับมาก โดยขอที่มีความความคิดเห็นดวยสูง
ที่สุด คือ ผูบริหารแตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับรูปแบบวัฒนธรรมและคานิยม มีความคิดเห็นดวยในระดับมาก
ที่สุด และขอที่มีความคิดเห็นดวยต่ําที่สุด คือ ผูบริหารไมเห็นแกตัว มีความคิดเห็นดวยในระดับปานกลาง
ดานคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยในภาพรวมใระดับมาก โดยขอที่มีความ
ความคิดเห็นดวยสูงที่สุด คือ ผูบริหารกํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายในกรอบระยะเวลาที่
กําหนด มีความคิดเห็นดวยในระดับมากที่สุด และขอที่มีความคิดเห็นดวยต่ําที่สุด คือ ผูบริหารบริหารงบประมาณไดอยาง
มีประสิทธิภาพ มีความคิดเห็นดวยในระดับปานกลาง
ดานคุณลักษณะทางสังคม พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยในภาพรวมระดับมาก โดยขอที่มีความความคิด
เห็นดวยสูงที่สุด คือ ผูบริหารพัฒนาพฤติกรรมความเปนผูนําของตนเองโดยการฝกปฏิบัติ ศึกษาตอ อบรมประจําการจาก
สถานที่ชํานาญการทางดานการบริหาร มีความคิดเห็นดวยในระดับมาก และขอที่มีความคิดเห็นดวยต่ําที่สุด คือผูบริหาร
พัฒนาตนเองในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ อยูเสมอ มีความคิดเห็นดวยในระดับปานกลาง
ปญหา พบวา ผูบริหารขาดความเปนผูนําดานการเปลี่ยนแปลง ขาดวิสัยทัศน ขาดความคิดสรางสรรค มี
ความรูทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ นอย แกไขปญหาอยางไมเปนระบบ และไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ขอเสนอแนะ คื อ ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูนํา มีวิสัยทัศนกวางไกล กําหนดแนวนโยบายการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม ควร
พัฒนาตนเองและเรียนรูอยางสม่ําเสมอ รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะการพัฒนาจากผูใตบังคับบัญชา มีความ
รับผิดชอบ ยอมรับขอบกพรองของตนเอง ควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางเปนที่ยอมรับทั้งในและนอกโรงเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัยดังกลาวขางตน สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอยที่ 4
จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมและรายดานมีระดับความคิดเห็นดวยในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ดานภูมิหลังทางสังคม
ดานคุณลักษณะทางกายภาพ ดานคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับงานดานสติปญญา ดานคุณลักษณะทางสังคม และดาน
บุคลิกภาพ ตามลําดับ ซึ่งในการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารตองแสดงความเปนผูนําในบทบาทตางๆ เชน บทบาทการ
เปนผูมีความรู ความสามารถ กําหนดทิศทางการปฏิบัติงาน ผูประสานงาน ผูสื่อสาร ผูแกปญหา รวมถึงเปนผูมีบุคลิกภาพ
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีในการบริหารและการจัดการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการครอง
ตน ครองคน ครองงาน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ (สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา มีการประชุมปฏิบัติการ
ระหวางผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และผูทรงคุณวุฒิทางการบริหาร, 2544 อางอิงใน จันทรานี สงวนนาม. 2553,
หนา141) ผลการศึกษานี้ใกลเคียงกับผลการศึกษาของเมทิญา นนทศรี (2555)พบวา ครูมีการรับรูวาผูบริหารสถานศึกษา
ที่แสดงออกถึงภาวะผูนําในดานมุงงานในระดับการปฏิบัติอยางบอยมาก และผลการศึกษา ของวรัญญา ปอมฝน (2555)
ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ภาคเหนือตอนบน พบวา ครูที่มีความ
คิดเห็นตอระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในระดับมาก
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ดานคุณลักษณะทางกายภาพ พบวาครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยตอผูบริหารมีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับมาก
เนื่องจากคุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูมีความรูความเขาใจในหลักการบริหารการศึกษา ไดแก ความรู
ทั่ว ไปในการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการศึกษา และความรูเฉพาะตําแหนงตามภารกิจของสถานศึกษา รวมถึงการเปนผูมี
วิสัยทัศนในการบริหารและจัดการศึกษา ไดแก การวิเคราะหสภาพปจจุบันและสรางความมุงหวังในอนาคต มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและแนวทางพั ฒนาการศึกษา (สถาบันพั ฒนาผู บริหารการศึ กษา มี การประชุมปฏิบัติการระหวางผู บริหาร
สถานศึ กษา ศึ กษานิ เทศก และผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ทางการบริ หาร, 2544 อ างอิ งใน จั นทรานี สงวนนาม. 2553, หน า 141)
คุณลักษณะดังกลาวสอดคลองกับการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน
ก.พ.) (2553, หนา 7-10) ไดระบุไวเพื่อใหผูนําในระบบราชการจําเปนตองมีคุณสมบัติที่มีความสอดคลองและสนับสนุนตอ
การขับเคลื่อนนโยบายที่มีผลตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ดานภูมิหลังทางสังคม พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยตอผูบริหารประพฤติปฏิบัติในทางที่ไมขัดตอศีลธรรม
คําสั่งสอนของศาสนาในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับคุณสมบัติดานภาวะผูนําสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) (2553, หนา 7-10) ที่ระบุวาผูนําตองมีคุณธรรม จริยธรรม
คือ การครองตนและการประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและหลักคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
หลักการในวิชาชีพของตนเองโดยมุงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนสวนตน เพื่อสนับสนุนและผลักดันใหภารกิจ
หลักขององคกรบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ดังที่ผลการศึกษาของThompson (2008) ไดกลาวไววาพื้นฐานทางอารมณ
ความเชื่อใจในภาวะผูนํามีอิทธิผลตอความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธที่เกิดจากการ
ทํางานของผูตาม
ดานสติปญญา พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยตอการที่ผูบริหารริเริ่มจัดทําและใชหลักสูตรใหเหมาะสมกับ
ความตองการจําเปนของนักเรียนและทองถิ่น ในระดับมากที่สุด สอดคลองกับภาวะผูนําสําหรับผูบริหารสถานศึกษาที่ระบุ
วาผูบริหารตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของโรงเรียนและชุมชุน ทั้งสองฝายตอง
รวมมือกันจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน ซึ่งเปนหนาที่สําคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่นอกจากการใหสาระความรูที่จําเปน
แกผูเรียนและควรทําใหผูเรียนมีทักษะชีวิต ที่สอดคลองกับการดํารงชีวิตในโลกสมัยใหมไดอยางชาญฉลาดและอยางมี
ความสุข การรูเทาทันโลก การรูจักทางเลือก การรูจักแกปญหา การไดรับการพัฒนาทักษะและนิสัยใฝรูใฝเรียนอยางไม
ยอมจบสิ้น (Life-long Learner) รวมถึงผูบริหารตองพัฒนาแหลงเรียนรูใหหลากหลายและทันสมัยเรียกวา การเรียนรูแบบ
ไรพรมแดนโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ ซึ่งอาจเปนที่บาน ที่ทํางาน ศูนยการคา รวมทั้งที่โรงเรียนเองก็ได (สุนทร โครต
บรรเทา, 2552)
ดานบุคลิกภาพ พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยตอผูบริหารแตงกายสุภาพเรียบรอย เหมาะสมกับรูปแบบ
วัฒนธรรมและคานิยม ในระดับมากที่สุด ซึ่งคุณสมบัติที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของภาวะผูนําทางการศึกษาหรือการเปนผูนําที่
มีประสิทธิภาพคือการเปนตนแบบ คือ การเปนตัวแบบหรือตัวอยางของความสําเร็จในการทํางานและมีคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อใหทีมงานไดนําไปเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตและการทํางานใหประสบผลสําเร็จ รวมถึงการมีบุคลิกภาพหรือการ
วางตั ว ที่ ดี เป น การสร า งความประทั บ ใจในเรื่ อ งบุ ค ลิ ก ภาพ การวางตั ว และความประพฤติ มี ค วามสุ ภ าพ นุ ม นวล
หลีกเลี่ยงการใชคําพูดดวยถอยคําหยาบคาย สอเสียดหรือเหยียดหยามผูอื่น เปนบุคคลที่มีความสงาผาเผย ควบคุมตนเอง
ไดทั้งในการปฏิบัติตนและอารมณ รวมถึงการแตงกายที่สะอาดเรียบรอยถูกตองตามระเบียบที่กําหนด ทําใหผูบริหาร
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สถานศึกษาเปนที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน
ก.พ.), 2553, หนา 7-10)
ดานคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยตอผูบริหารกํากับดูแล ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายในกรอบระยะเวลาที่ในระดับมากที่สุด ผลการศึกษานี้สอดคลองกับผลเมทิญา
นนทศรี (2555) ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนพญาวัง สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลําปาง เขต 35 พบวา ครูมีการรับรูวาผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงภาวะผูนําในดานมุงงานในระดับการ
ปฏิบัติอยางบอยมาก ไดแก ผูบริหารไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนใหครูทราบอยางชัดเจน การขอความ
รวมมือใหครูปฏิบัติงานตามกฎขอบังคับและระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา และการปกครองอยางเขมงวด
ดานคุณลักษณะทางสังคม พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นดวยต่ําที่สุด คือผูบริหารพัฒ นาตนเองในการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ อยูเสมอ มีความคิดเห็นดวยในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของจักร
พันธ ไชยยิ่งกฤษศิริ (2553) ที่ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของขาราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบวาขอที่ผูนํามีภาวะผูนํานอยที่สุด คือ การจัดการความรูและความรูใน
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานความสามารถในการบริหาร มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ซึ่งผลการศึกษาของ
พรมลือ แกวคําใจ (2551) ไดสรุปพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมสมบูรณ สังกัดแผนกศึกษาแขวงพงสาลี
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป. ลาว) ดานการเปลี่ยนแปลง ดานความกลาและเปดเผย ดานการใชคุณคา
เปนแรงผลักดัน ดานการเรียนรูตลอดชีวิต และดานความสามารถเผชิญกับความสลับซับชอน เปนสิ่งที่ผูเกี่ยวของควร
พิจารณาพัฒนาพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหารใหสูงขึ้น
ปญหา พบวา ผูบริหารขาดความเปนผูนําดานการเปลี่ยนแปลง ขาดวิสั ยทัศน ขาดความคิดสรางสรรค มี
ความรูทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ นอย แกไขปญหาอยางไมเปนระบบ และไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ปญหาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของจักรพันธ ไชยยิ่งกฤษศิริ (2553) ที่พบวาขาราชการครูมีความเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษานอยที่สุด คือ วิสัยทัศนยังไมเปนที่ยอมรับของครู บุคลากร และชุมชน ดานความฉลาด
ทางอารมณ โดยผลการศึกษาของศุภรัตน บัวหลวง (2550) ไดระบุปจจัยที่สัมพันธกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
คือการวิสัยทัศน ความเปนที่เชื่อถือได การตัดสินใจ บุคลิกภาพ และความสามารถในการจูงใจ เปนปจจัยที่สัมพันธกับ
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ดังนั้นการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองมีวิสัยทัศน
มองการณไกลโดยมุงความสําเร็จขององคกร มองเห็นเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คาดคะเนเห็นการเปลี่ยนแปลง กาว
ทันตอเหตุการณและกระแสโลกาภิวัฒน ผูนําจะตองเปนผูกําหนดทิศทางขององคกรใหดําเนินการตามเปาหมายโดยการ
วางแผนการทํางาน การจัดกําลังคนและการลงมือปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่ตั้งไว
ขอเสนอแนะ คื อ ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูนํา มีวิสัยทัศนกวางไกล กําหนดแนวนโยบายการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม ควร
พัฒนาตนเองและเรียนรูอยางสม่ําเสมอ รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะการพัฒนาจากผูใตบังคับบัญชา มีความ
รั บ ผิ ด ชอบ ยอมรั บข อ บกพร อ งของตนเอง ควรปฏิ บั ติ ตนเป นแบบอย า งเป น ที่ ย อมรั บ ทั้ง ในและนอกโรงเรี ย น ซึ่ ง ผล
การศึกษาของนิธิดา บุรณจันทร (2550) ไดพบวาภาวะผูนําของผูบริหารที่สัมพันธกับประสิทธิผลองคการของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน คือ ผูบริหารโรงเรียนแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําทุกดานทั้งภาวะผูนําดานการทาทายและกลาเผชิญกลับ
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กระบวนการ และภาวะผู นํ า ด า นการบํ า รุ ง ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจสั ม พั น ธ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลองค ก รมากที่ สุ ด นอกจากนี้ ผ ล
การศึกษาชีวิน ออนละออ, ประยุทธ ชูสอน และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2553) ที่ระบุวาองคประกอบของภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก คือ การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
การกระตุนการใชปญญา และการสรางแรงบันดาลใจ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญตอการพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองทั้งในดานการมุงเนนการบริหารโดยการใชการตัดสินใจแบบมีสวนรวมการใชภาวะผูนําในการโนมนาวให
ผูใตบังคับบัญชารวมทํางานมากกวาการมุงอํานาจรวมทั้งมีกระบวนการติดตอสื่อสารที่ดีระหวางสมาชิกทุกคนภายใน
โรงเรียน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดคนพบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่ครูผูสอนมีความคิดเห็น
ดวยนอยที่สุดในแตละดาน ดังนี้
1. ดานคุณลักษณะทางกายภาพคือ ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม
2. ดานภูมิหลังทางสังคมคือผูบริหารใหความถูกตองและยุติธรรมในการปฏิบัติงาน
3. ดานสติปญญาคือ ผูบริหารนําผลงานวิจัย จากแหลงเรียนรูตางๆ มาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใน
โรงเรียน
4. ดานบุคลิกภาพ คือ ผูบริหารไมเห็นแกตัว
5. ดานคุณลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน คือ ผูบริหารบริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ดานคุณลักษณะทางสังคม คือ ผูบริหารพัฒนาตนเองในการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ อยูเสมอ
ซึ่งขอคนพบดังกลาวขางตนนี้ ผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมยอย
ที่ 4 จังหวัดเชียงราย จํานวน 11 โรงเรียน ควรไดรับรูและเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนําที่สูงและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผูบริหารควรตระหนักและใหความสนใจตอการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีวิสัยทัศนในการ
บริหารงาน มีความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอโรงเรียนเพื่อจะไดกําหนด
ทิศทางของโรงเรียนและกระบวนการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น และควรใหความสําคัญตอการยกระดับ
คุณภาพของครูผูสอน สงเสริมใหครูผูสอนเพิ่มพูนความรูและทักษะในดานตาง ๆ ใหสูงขึ้นเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงสื่อ
การเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย
2. ควรศึกษาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย เพื่อประโยชนในการพัฒนาภาวะผูนําตอไป

2290

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง “การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 4 จังหวัดเชียงราย” ฉบับนี้สําเร็จดวยดีโดยไดรับความกรุณา ความ
ชวยเหลือใหคําปรึกษาแนะนํา พรอ มทั้ง ตรวจสอบปรับ ปรุง แกไ ขขอ บกพรอ งตา ง ๆ จาก ผูชว ยศาสตราจารยด ร.
ปราณีอยูศิริ อาจารยที่ปรึกษา และนายบุญธรรมดอกสนธิ์ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียนหวยซอวิทยาคมรัชมัง
คลาภิเษกนางแสงพลอยอุตสาหครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษโรงเรียนหวยซอวิทยาคมรัชมังคลาภิเษกและนางสาวภัทร
ธิชวีปนใจตําแหนงครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษโรงเรียนเชียงของวิทยาคมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
36 ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ซึ่งตองกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณผูบริหารและคณะครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 กลุมยอยที่ 4 จังหวัด
เชียงรายจํานวน 11 โรงเรียนทุกทาน ที่ใหการอนุเคราะหต อบแบบสอบถาม และขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมและ
เกี่ยวของในการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้
ขอขอบพระคุณบิด า มารดาและสมาชิกในครอบครัว ที่คอยสนับสนุนและเปนกําลังใจใหดวยดีเสมอมาจน
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
คุ ณ ค า และประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากการศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเองฉบั บ นี้ ขอมอบให แ ด บิ ด า มารดา ผู ใ ห ชี วิ ต
ตลอดจนคณาจารยผูที่ใหการศึกษาอบรมสั่งสอนใหมีความรูอันทรงคุณคาตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน
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การศึกษาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูข องครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
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1

บทคัดยอ
จากการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครู และ 2) เพื่อศึกษา
ข อ เสนอแนะด า นการจั ด การเรี ย นรู ข องครู เ พื่ อ รองรั บ การก า วสู ป ระชาคมอาเซี ย น ของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ครูผูสอน โรงเรียนที่เขารวม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 269 คน ผลการวิจัย
พบวา ดานการวัดผล และประเมินผล ในการจัดการเรียนรูของครูอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: การศึกษา 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
ประเทศไทยจึงตองมีการวางแผนเพื่อใหผูเรียนในประเทศเปนพลเมืองของประชาคมอาเซียนที่มีคุณภาพดวยการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ สํานักคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ สถานศึกษาและการ
จัดการศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงกําหนดใหครูใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
เพื่อเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาเยาวชนของชาติเ ขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยการจัด การเรียนรูบูรณาการ เพื่อ
สงเสริม สนับสนุนใหครูสามารถจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World – Class
Standard School) จึงเปนนวัตกรรม การจัดการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นํามาใชเปน
มาตรการเรงดวน ในการยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล และเปนการรองรับการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และผูที่เปนกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาใหมีคุณภาพคือครู
ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครูในประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตามตัวชี้วัดคุณภาพดานการจัดการเรียนรูของครู
ในประชาคมอาเซียน ทั้งหมด 7 ดาน ไดแก ดานความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารของครู ดาน
ความรู ความสามารถ และประสบการณ ใ นการสอนของครู ด า นการใช ห นั ง สื อ เรี ย น หรื อ ตํ า ราเรี ย นที่ เ ป น
ภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรูของครู ดานการใชสื่อ ICT ในการจัดการเรียนรูของครู ดานเทคนิค และวิธีการสอน
ในการจัดการเรียนรู ของครู ดานการใชวิจัย สื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรูของครู และดานการวัดผล ประเมินผล
ในการจัดการเรียนรู ของครู เพื่อผูบริหารและผูที่เกี่ยวของจะไดนําผลการวิจัยนี้ไปใชในการพัฒนาครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ และยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาสากล เพื่อให
ผูเรียน มีศักยภาพ และความสามารถแขงขันทัดเทียมกับผูเรียนของนานาประเทศ

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาศั ก ยภาพด า นการจั ด การเรี ย นรู ข องครู เ พื่ อ รองรั บ การก า วสู ป ระชาคมอาเซี ย น ของโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะดานการจัดการเรียนรูของครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาศั ก ยภาพด า นการจั ด การเรี ย นรู ข องครู เ พื่ อ รองรั บ การก า วสู ป ระชาคมอาเซี ย น
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยได
กําหนดพื้นที่ที่ทําการศึกษาไดแก โรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 ในจั ง หวั ด เชี ย งราย โดยมี ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานตามลํ า ดั บ ดั ง นี้ ประชากรและกลุ ม ตั ว อย า ง
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอน ปการศึกษา 2557 ในสถานศึกษาที่เขาสูโครงการ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากลสั ง กั ด สํ านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 36 จั ง หวัด เชี ยงราย จํา นวน 884 คน
รวมทั้งสิ้น 10 โรงเรียน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % โดยใชการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 269 คน รวมทั้งสิ้น
10 โรงเรียน
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด ส ร า งและพั ฒ นาจากตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรู ข องครู
ในประชาคมอาเซียน ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด เพื่อนํามาจัดทําเครื่องมือในการสอบถาม เรื่อง การศึกษาศักยภาพดานการ
จัด การเรียนรูข องครูเ พื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซี ยน ของโรงเรียนมาตรฐานสากลสัง กัด สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม ศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครู ทั้งหมด 7
ด า น ได แ ก ด า นความสามารถในการใช ภ าษาต า งประเทศในการสื่ อ สารของครู ด า นความรู ความสามารถ และ
ประสบการณในการสอนของครู ดานการใชหนังสือเรียน หรือตําราเรียนที่เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรูของ
ครู ดานการใชสื่อ ICT ในการจัดการเรียนรูของครู ดานเทคนิค และวิธีการสอน ในการจัดการเรียนรูของครู ดานการใช
วิจัย สื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรูของครู และดานการวัดผล ประเมินผล ในการจัดการเรียนรูของครู

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาวัตถุประสงคของการวิจัย
2. ศึกษาทฤษฏี หลักการ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล
3. ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แบบตรวจสอบ
รายการ และแบบสอบถามปลายเปด
4. สรางแบบสอบถาม การศึกษาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครู โรงเรียนมาตรฐานสากล ของสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มี 3 ตอน
5. นํ า เครื่ อ งมื อ ที่ เ ป น แบบสอบถามที่ ส ร า งเสร็ จ แล ว เสนอต อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาการทํ า วิ จั ย เพื่ อ ตรวจสอบ
พิจารณาความถูกตองและใหขอเสนอแนะ จากนั้นนํามาแกไขปรับปรุงเนื้อหา การใชภาษาใหถูกตองสมบูรณ
6. นํ าเครื่อ งมื อที่เ ปน แบบสอบถามที่ ผา นการแกไขปรั บปรุง เรีย บรอ ยแลว เสนอต อผูเ ชี่ย วชาญ ดานเนื้ อหา
ดานภาษา ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงซึ่ง ไดแก ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความตรงเชิง
โครงสราง (Construct Validity) แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Items Objective Congruence: IOC)
ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา จํานวน 3 ทาน คือ
2295

1. ดร. อนวัช อุนกอง ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3
2. นายคมนสิทธิ์ กันทาสุวรรณ ตําแหนงรองผูอํานวยการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
3. นายสมโภชน ผองใส ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ไดคา IOC ระหวาง 0.67-1.00
7. นําเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของภาษา กับครูผูสอน
จํานวน 30 คน โรงเรียนแมลาววิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางใน
การวิจัยครั้งนี้ และนําไปใชหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาโดยใชวิธีคาสัมประสิทธิ์สัมพันธ
แอลฟา ของ (Conbrach ) ได 0.97
8. ไดเครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามที่สมบูรณนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
9. จัดพิมพแบบสอบถาม การศึกษาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครู โรงเรียนมาตรฐานสากล ของสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ประสานงานกับวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อทําหนังสือ เกี่ยวกับการขอความอนุเคราะหเก็บ
ขอมูลการวิจัย ถึงผูอํานวยการโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดเชียงราย

เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางที่เปนครูผูสอน จํานวน 269 คน
2. นําแบบสอบถามพรอมทั้งหนังสือขอความอนุเคราะห จํานวน 269 ฉบับไปยังกลุมตัวอยางที่เปนครูผูสอน
เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล และกําหนดวัน เวลา ขอรับแบบสอบถาม คืนภายใน 15 วัน
3. เก็บรวบรวมและติดตามแบบสอบถามที่ยังไมไดรับคืน และแจกแบบสอบถามอีกครั้ง ในรายที่ทําแบบสอบถาม
สูญหายหรือไมสมบูรณ โดยขยายเวลาอีก 5 วัน ทําใหไดแบบสอบถามกลับคืนมาครบ 100%

วิธีการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรวบรวมจากกลุมตัวอยาง
มาใชในการวิเคราะหขอมูล จากแบบสอบถามที่สงไปยังกลุมตัวอยางครูผูสอน จํานวน 269 ฉบับ แลวนําขอมูลทั้งหมดมา
ดําเนินการดังนี้
1. นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนแบบสอบถาม ชนิด
เลือกตอบ (Check List) นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เปนรายขอ ใชวิเคราะหคํานวณหาคารอยละ (Percentage)
และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
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นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ขอเสนอแนะในดานการจัดการเรียนรูของครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ของสัง กัด สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จัง หวัด เชียงราย ซึ่ง เป น
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) นํามาตรวจใหคะแนน ตามเกณฑน้ําหนัก 5 ระดับจากนั้นนําไปบันทึก
และวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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
การดําเนินการอยูในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50
การดําเนินการอยูในระดับมาก
2.51 – 3.50
การดําเนินการอยูในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50
การดําเนินการอยูในระดับนอย
1.0 – 1.50
การดําเนินการอยูในระดับนอยที่สุด
2. นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 ขอเสนอแนะดานการจัดการเรียนรูของครู เพื่อรองรับการกาวสูประชาคม
อาเซียน ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ของสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ซึ่ง
เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด มาหาคารอยละของผูตอบขอเสนอแนะและผูไมตอบขอเสนอแนะจากนั้นทําการวิเคราะห
ขอความที่มีผูตอบขอเสนอแนะเขียนมาโดยจับประเด็นที่คลายคลึงกันจัดกลุมเปนกลุมเดียวกันแลวนํามากําหนดคาความถี่
ใหกับขอความ
สถิติที่ใชในการวิจัย
ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดังนี้
1. สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งระหว า งข อ คํ า ถาม และวั ต ถุ ป ระสงค
(Index of item objective congruence :IOC) (วาโร เพ็งสวัสดิ์,2551, หนา 245)
IOC

=
เมื่อ

∑R
N

IOC
∑R

หมายถึง
หมายถึง

ดัชนีความสอดคลอง
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ทั้งหมด
N
หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาความคิดเห็นแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
+1
หมายถึง ขอคําถามมีความตรงตามเนื้อหาในการวิจัย
0
หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามตรงตามเนื้อหาในการวิจัย
1
หมายถึง ขอคําถามนี้ไมตรงตามเนื้อหาในการวิจัย
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2. สถิติที่ใชในการหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิธีคาสัมประสิทธิ์สัมพันธแอลฟา
ของ Conbrach,1990,pp.202-204 อางอิงใน (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หนา 260)

S2 
k 1 − ∑ 2 i 
S t 

α = k −1 

เมื่อ

α
K2

s
s

i
2
t

=
=
=
=

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา ในที่นี้คือคาความเชื่อมั่น
จํานวนขอ
ความแปรปรวนของคะแนนการตอบทีละขอ
ความแปรปรวนของคะแนนการตอบทั้งฉบับ

3. สถิติพื้นฐาน
3.1 คารอยละ (Percentage=%)
3.2 คาเฉลี่ย (Mean : X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD.)

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน ของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 36
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะดานการจัดการเรียนรูของครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน ของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 36

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเรื่อง การศึกษาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครูเพื่อรองรับการกาวสู
ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ตอนที่ 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
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห ศั ก ยภาพด า นการจั ด การเรี ย นรู ข องครู เ พื่ อ รองรั บ การก า วสู ป ระชาคมอาเซี ย น
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.51 , S.D. = 0.98)
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เมื่อพิจารณาเปนดาน พบวา ดานการวัดผล และประเมินผล ในการจัดการเรียนรูของครูมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.01 , S.D.
= 0.80) รองลงมาคือ ดานเทคนิค 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)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะดานการจัดการเรียนรูของครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีขอเสนอแนะที่สําคัญเปนอันดับ
แรก 3 ดาน คือ

ดานความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารของครู มีขอเสนอแนะสําคัญอันดับแรกคือ ควรจัด
กิจกรรม และสงเสริมใหมีการอบรมพัฒนาความรู ทักษะทางดานภาษาตางประเทศของครูผูสอนอยางตอเนื่อง
ดานความรูความสามารถ และประสบการณในการสอนของครู มีขอเสนอแนะสําคัญอันดับแรกคือ ครูสามารถ
นําความรู ความสามารถและประสบการณในการสอนไปปรับใชในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียน และพัฒนา
ความสามารถของตนเองไดมากขึ้น
ดานการใชหนังสือเรียน หรือตําราเรียนที่เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรูของครู มีขอเสนอแนะสําคัญ
อันดับแรกคือ โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียน หรือตําราเรียนที่เปนภาษาตางประเทศ เนื่องจาก
มีราคาแพง
ด า นการใช สื่ อ ICT ในการจั ด การเรี ย นรู ข องครู มี ข อ เสนอแนะสํ า คั ญ อั น ดั บ แรกคื อ โรงเรี ย นควรจั ด สรร
งบประมาณในการจัดหาสื่อ ICT ที่ทันสมัย และเพียงพอกับการใชงานทุกหองเรียน
ดานเทคนิค และวิธีสอน ในการจัดการเรียนรูของครู มีขอเสนอแนะสําคัญอันดับแรกคือ ครูมีเทคนิค และวิธีการ
สอนดี และมีความหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน และกับผูเรียนเปนรายบุคคล
ดานการใชวิจัย สื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรูของครู มีขอเสนอแนะสําคัญอันดับแรกคือ ครูมีการทําวิจัย
และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมใหม ๆ อยางตอเนื่อง อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และนําไปใชในการจัดการเรียนรูของครู
ดานการวั ด ผลประเมิน ผล ในการจัด การเรีย นรูข องครู มีข อเสนอแนะสํ าคั ญอั นดับ แรกคื อ ครู มี การวั ด ผล
ประเมินผลตามสภาพจริง และใชเกณฑการประเมินที่หลากหลายเหมาะสมกับความรู ความสามารถของผูเรียน

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาศักยภาพดานการจัด การเรียนรูข องครูเ พื่อรองรับการกา วสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีประเด็นซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ดานการวัดผล และประเมินผล ในการจัดการเรียนรูของครูพบวา มีระดับการดําเนินการอยูในระดับมาก
และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ครูมีการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนเปนไปตามเกณฑที่ชัดเจนอยูในระดับมาก เนื่องจาก
โรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการพัฒนาระบบการทดสอบการวัดผลประเมินผลที่ไดมาตรฐาน
และเชื่อมโยงกับหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายและกระบวนการดําเนินการ ที่เปนระบบ มีการออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่สอดคลองกับหลักการและแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งผูเรียนจะไดรับการพัฒนาคุณภาพบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู 8
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กลุม สาระ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร ริน ทะ (2554) ศึกษาการบริห ารจัด การศึกษาโรงเรียน ในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล กรณีศึกษา โรงเรียนเมืองคง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ดานผลลัพธ
(Performance Results) โรงเรียนมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนอยางชัดเจนและ
เปนระบบมีความสะดวก รวดเร็ว ในการเรียกใชขอมูลมีความเปนปจจุบัน
2. ดานเทคนิค และวิธีสอน ในการจัดการเรียนรูของครู พบวา มีระดับการดําเนินการอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ครูกระตุนใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง และคนควาเพิ่มเติมอยูในระดับมาก เนื่องจาก โรงเรียนที่
เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน ฝกใหเกิดทักษะทางความคิด การจัดการ คานิยม และคุณลักษณะ ฝกปฏิบัติจากสภาพจริงมีการผสมผสานความรู
ดานตาง ๆ ตลอดจนสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถจัดสภาพตาง ๆ ที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน มีกระบวนการจัดการ
เรียนรูโดยใช “บันได 5 ขั้น”ภายใตสาระ “การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study : IS)” ใหผูเรียนนําสิ่งตาง ๆ
ที่ไดจากการเรียนรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ชุมชน และสังคม ไดตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของเกรียงไกรยศ พันธุไทย (2550) ทําการวิจัยเกี่ยวกับ เครือขายการจัดการความรู พบวา กระบวนการสราง
เครือขายการจัดการความรูตองเริ่มจากการที่องคการใหความสําคัญกําหนดเปนพันธกิจหนึ่งขององคการตองสราง
กิจกรรมใหเกิดเปนของผูรูและผูที่อยากรูในเรื่องตาง ๆ และพัฒนากิจกรรมการจัดการความรูใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้
การสรางเครือขายการจัดการความรูควรดําเนินไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจหลักขององคกร เพื่อเปนเครื่องมือในการ
สงเสริมใหองคการสามารถสรางความรูเพื่อตอยอดเปนนวัตกรรมตอไป
3. ดานการใชวิจัย สื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรูของครู พบวา มีระดับการดําเนินการอยูในระดับมาก
และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ครูมีการใชวัสดุ อุปกรณ และสื่อที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก เนื่องจาก
โรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการดําเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ
ที่ทันสมัย เพื่อใหครูผูสอนนํามาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง และผูบริหารไดเล็งเห็น
ความสํ าคั ญของการใช สื่อ วั ส ดุ อุป กรณที่ ทัน สมั ย ในการยกระดับผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรีย นของนักเรีย นเทีย บเคีย ง
มาตรฐานสากล จึงมีการสนับสนุน ใหครูศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น อบรม สัมมนา ดูงาน ทางดานการใชสื่อประกอบการ
เรียนการสอน เพื่อนํามาพัฒนาตนเอง และพัฒนาในดานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร
รินทะ (2554) ศึกษาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กรณีศึกษา โรงเรียนเมืองคง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ดานการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู โรงเรียนเมืองคงมีการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการเลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการและปรับปรุงขอมูล สารสนเทศ และการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทั้งการทบทวนผลการดําเนินการ และไดนําผลการทบทวนไปใชในการปรับปรุงผลการดําเนินการ ไปใชเพื่อ
ผลักดันใหเกิดการปรับปรุงผลการเรียนรูของผูเรียนและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
4. ดานการใชสื่อ ICT ในการจัดการเรียนรูของครู พบวา มีระดับการดําเนินการอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา ครูมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก เนื่องจาก โรงเรียนที่เขารวม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูบริหารมีการดําเนินการจัด สรรงบประมาณในการจัดหาสื่อ ICT ที่เ พียงพอ และ
เหมาะสมใหกับครูและบุคคลากรทุกฝาย และสนับสนุนใหครูอบรม สัมมนา ดูงาน ทางดานการใชสื่อ ICT ในการจัดการ
เรียนรู เพื่อนํามาพัฒนาตนเอง และพัฒนาในดานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร รินทะ
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(2554) ศึกษาการบริห ารจัด การศึกษาโรงเรีย น ในโครงการโรงเรีย นมาตรฐานสากล กรณีศึ กษา โรงเรี ย นเมื องคง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ดานการจัดกระบวนการ(Process Management) โรงเรียนเมืองคงมีการ
จัดโครงสรางการบริหารจัดการโรงเรียนที่เปนระบบและครอบคลุมงานทุกฝายพรอมทั้งมีการกําหนดแนวทางเพื่อมุง
พัฒนาใหสอดคลองกับเปาประสงคของโรงเรียนอีกทั้งมีขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดนวัตกรรมในโรงเรียน
5. ดานความรู ความสามารถ และประสบการณในการสอนของครู พบวา มีระดับการดําเนินการอยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนรูกับผูเรียนอยาง
ตอเนื่องอยูในระดับปานกลาง เนื่องจาก โรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูบริหารยังขาดการกระตุนให
ครูผูสอนไดรับการฝกฝนอบรมในดานการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารกับชาวตางชาติอยางตอเนื่อง โรงเรียนไมมี
การสอนเสริมภาษาที่สองใหกับครูในกลุมสาระอื่น ๆ นอกเหนือจากครูกลุมในกลุมสาระภาษาตางประเทศ ทําใหครูขาด
ความพรอม และความกลาในดานการใชภาษาในการสื่อสารกับชาวตางชาติ และในการจัดการเรียนการสอนของครูใน
หองเรียนปกติ ครูไมมีการใชภาษาที่สองในการสื่อสารกับผูเรียนเนื่องจากผูบริหารขาดการนิเทศ ติดตามผลการสอนอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัฒนา หมื่นศรีภูมิ (2555) การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกปญหาการ
ดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการ
จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีปญหาการดําเนินงานตามเปาหมายโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
อยูในระดับปานกลาง โดยมีแนวทางในการแกไขปญหา คือ ผูบริหารควรเปนผูนํา สรางความตระหนักและกระตุนใหผูมี
สวนเกี่ยวของทั้งครู ผูปกครอง ชุมชน และนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดอนาคต ทิศทาง และแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนสูการเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล การปฏิบัติที่มุงสงเสริมสรางระบบการบริหารจัดการมุงเนนผลงานที่เปนเลิศ
โดยการใชรูปแบบการมีสวนรวม โดยคํานึงถึงความตองการที่จําเปนของนักเรียนทั้งในปจจุบันและอนาคต บริหารองคกร
โดยมีวิธีปฏิบัติห รื อนําเสนอผลงานที่เ ปนเลิศ เพื่อเปน ตัวอยาง มีการจัดการความรู สรางนวัต กรรม เผยแพร มีการ
ประเมินผลที่แสดงใหเห็นวาโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการความรูเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศ และตางประเทศที่ชัดเจน
และมีการนําวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกดานของโรงเรียน
สงเสริมใหครูผูสอนใชความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานวิชาการ ใชการวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพครูอยางเปนระบบ และตอเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ตอบสนองความตองการของผูเรียน และทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน สงเสริมให
นักเรียนรูจักประเมิน แสวงหา สังเคราะห และใชขอมูลขาวสารอยางมีประสิทธิภาพโดยการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ดําเนินการใหสําเร็จ
6. ดานการใชหนังสือเรียน หรือตําราที่เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู ของครู พบวา มีระดับการ
ดําเนินการอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ครูใชหนังสือ ตําราเรียนและสื่อที่เปนภาษาตางประเทศ
เพื่อใหผูเรียนไดใชประกอบการเรียนอยางเพียงพออยูในระดับปานกลาง เนื่องจาก โรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ผู บ ริ ห ารมี ก ารดํ า เนิ น การจั ด สรรงบประมาณในการจั ด หาหนั ง สื อ เรี ย น หรื อ ตํ า ราเรี ย นที่ เ ป น
ภาษาตางประเทศทุกปการศึกษา แตหนังสือเรียนหรือตําราที่เปนภาษาตางประเทศ ไมเพียงพอกับจํานวนผูเรียน เนื่องจาก
งบงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร จากรัฐบาลไมเพียงพอในการจัดซื้อหนังสือเรียน หรือตําราเรียนที่เปนภาษาตางประเทศ
ที่มีความหลากหลาย นาสนใจ และทันสมัย เหมาะสมกับผูเรียนในยุคสมัยปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ตอ
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ตระกูล บุญปลูก (2557, หนา 4-5) การเตรียมความพรอมดานการจัดการเรียนรู ของครูและผูบริหารสถานศึกษาสูความ
เปนประชาคมอาเซียนในป 2558 กรณีศึกษาโรงเรียนเวียงพานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 แนวทางแกไขดานภาคเครือขายความรวมมือระหวางประเทศในประชาคมอาเซียน คือ การจัดตั้งภาคี
เครือขายความรวมมือระหวางประเทศในกลุมประเทศสมาชิกลงสูระดับโรงเรียนโดยการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ
7. ดานความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารของครู พบวา มีระดับการดําเนินการอยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่ อ พิ จ ารณารายข อ พบว า ครู ส ามารถใช ภ าษาต า งประเทศในการสื่ อ สารได อ ยู ใ นระดั บ ปานกลาง
เนื่องจาก โรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูบริหารยังขาดการกระตุนใหครูผูสอนไดรับการฝกฝนใน
ดานการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารกับชาวตางชาติอยางตอเนื่อง และครูที่สอนในรายวิชาอื่นนอกจากครูผูสอน
ภาษาตางประเทศไมไดรับการฝกอบรมในดานการใชภาษาอยางทั่วถึงทุกคน และในการจัดการเรียนการสอนของครูใน
หองเรียนปกติ ครูไมมีการใชภาษาที่สองในการสื่อสารกับผูเรียนเนื่องจากขาดการนิเทศ ติดตามผลการสอนอยางตอเนื่อง
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของต อ ตระกู ล บุ ญ ปลู ก (2557, หน า 4-5) การเตรี ย มความพร อ มด า นการจั ด การเรี ย นรู
ของครูและผูบริหารสถานศึกษาสูความเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 กรณีศึกษาโรงเรียนเวียงพาน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 แนวทางแกไขดานทักษะการใชภาษาอังกฤษ ไดแก สรางความตระหนัก
ถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษและสงเสริมใหครูและผูบริหารฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติและเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ศักยภาพดานการจัดการเรียนรูของครูเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผูศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ จากผล
การศึกษา เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
เพื่อใหครูผูสอน ในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการพัฒนาดานความรู ความสามารถ และประสบการณในการ
จั ด การเรี ย นรู เพื่ อ ยกระดั บ การจั ด การศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพมาตรฐานเที ย บเท า สากล เพื่ อ ให ผู เ รี ย น มี ศั ก ยภาพ
และความสามารถแขงขันทัดเทียมกับผูเรียนของนานาประเทศ ควรมีการสงเสริมและใหความสําคัญและมีการดําเนินการ
อยางเปนรูปธรรม คือ
1. ควรมีการจัดกิจกรรม และสงเสริมใหมีการอบรมพัฒนาความรู ทักษะทางดานภาษาตางประเทศของครูผูสอน
อยางตอเนื่อง
2. ควรสนับสนุนครูใหไปศึกษาตอในตางประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูภาษากับชาวตางชาติ
3. ควรมีการประเมินความกาวหนาของการจัดการเรียนการสอนของครู ในโรงเรียนมาตรฐานสากลเปนระยะ เพื่อ
กระตุนใหครูมีความพรอม และพัฒนาตนเอง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาความพรอมของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงเสริมใหการจัดการเรียนรูของครู ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ประสบความสําเร็จ
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กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาศั ก ยภาพด า นการจั ด การเรี ย นรู ข องครู เ พื่ อ รองรั บ การก า วสู ป ระชาคมอาเซี ย น ของโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สามารถสําเร็จลุลวงดวยดี ดวยการสนับสนุนจาก
บุคคลหลายฝาย ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ดร.ธิดาวัลย อุนกอง ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา ไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจน
ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้สําเร็จ
สมบูรณได ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) นายคมนสิทธิ์ กันทาสุวรรณ
รองผูอํานวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และนายสมโภชน ผองใส ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ที่ได
กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ พิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนําแกไขตรวจสอบเครื่องมือ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถาม ที่ใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร บุคลากร และผูที่เกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียน ที่เขารวมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก
และใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้
สําเร็จลุลวงไดดวยดี
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การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความ
สนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
A study on the effectivity of the elective subjects to the students of Chiangrai
municipality school 6
ณัฐชัย นิ่มประเสริฐ 1* และอนวัช อุนกอง 2
Nattachai Nimprasert1* and Anawat Uoonkong2
2

3

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยในครั้ง นี้ มีวัตถุประสงค ดัง นี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเลือก
เพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และ 2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ประชากรที่ใช
ในการศึกษา คือ ผูบริหารและครู จํานวน 55 คน และนักเรียนจํานวน 199 คน รวม 254 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาเฉลี่ย (µ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ )
ผลการศึกษาพบวา
1) สภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นคร
เชียงราย ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานการวัดผลและประเมินผล มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการใชสื่อการ
เรียนการสอนและดานการมีสวนรวม และดานการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
2) สภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นคร
เชียงราย ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมกับทางโรงเรียน และดานการวัดผลและ
ประเมินผล มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
3) ขอเสนอแนะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พบวา นักเรียนมีความเห็นวาเนื้อหาสาระในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจนั้น
เปนเรื่องที่มีความเขาใจยากสําหรับนักเรียน ควรจัดเนื้อหาที่เขาใจงายและสอดคลองกับเนื้อหาของรายวิชาหลักที่เรียน
1
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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
การศึกษาเปนกลไกสําคัญสูการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาไดนั้น ปจจัยสําคัญ
ที่สุดคือการมีพลเมืองที่มีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ เพราะคนเปนเหตุปจจัยและเปนผลลัพธสําคัญ ของการพัฒนา
ประเทศ คนที่ดียอมสรางสรรคสังคมสังคมใหดีได ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 –
2559 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2555, หนา 1) ไดจัดทําขึ้นในชวงเวลาที่ประเทศไทย
ตองเผชิญกับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกันและ
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน การพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเปนการนําภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียม
ความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
เหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชน
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกัน ยังจําเปนตองบริหาร
จัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตหลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใหทุก
โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใชเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปน
กําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้งมี เจตคติ ที่จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปน
สําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542)
การพั ฒ นาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัด เจน ทั้ง เปาหมายของ
หลักสู ตรในการพัฒ นาคุณภาพผู เ รียน และกระบวนการนํ าหลั กสูต รไปสู การปฏิบัติ ในระดับเขตพื้น ที่การศึกษาและ
สถานศึกษา โดยไดมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนในแตละระดับ นอกจากนั้นได
กําหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นปไวในหลักสูตรแกนกลาง และเปดโอกาสให
สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดตามความพรอมและจุดเนน อีกทั้งไดปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผูเรียน เกณฑ
การจบการศึกษาแตละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และมี
ความชัดเจนตอการนําไปปฏิบัติ เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ จัดทําขึ้นสําหรับ
ทองถิ่นและสถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะที่จําเปนสําหรับการ
ดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักวิชาการและ
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มาตรฐานการศึกษา, 2551) นายชินวรณ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เคยบรรยายพิเศษเรื่อง
"การเตรียมพรอมดานการศึกษาของไทย เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน ป พ.ศ. 2558" ไววา ประเทศไทยเปนผูนําในการ
กอตั้งสมาคมอาเซียน มีศักยภาพในการเปนแกนนําในการสรางประชาคมอาเซียนใหเขมแข็ง ภายใตยุทธศาสตรวิสัยทัศน
เดียว เอกลักษณเดียว และประชาคมเดียว เพื่อความเจริญมั่นคงของประชากร ทรัพยากรและเศรษฐกิจ ภายใตการกอตั้ง
นี้จะตองยึดหลักสําคัญ คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน การศึกษานั้นจัดอยูในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญที่จะสงเสริม
ใหประชาคมดานอื่น ๆ มีความเขมแข็ง เนื่องจากการศึกษาเปนรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ดาน
ซึ่งมีจุดมุงหมายในการเตรียมความพรอมของการศึกษาไทยมี 2 อยาง ไดแก
การสรางประชาคมอาเซียนดวยการศึกษาใหประเทศไทยเปน Education Hub มีการเตรียมความพรอมในดาน
กรอบความคิด คือ แผนการศึกษาแหงชาติ ที่จะมุงสรางความตระหนักรูของคนไทยในการจัดการศึกษาเพื่อสรางคนไทย
ให เปนคนของประชาคมอาเซียน พัฒนาสมรรถนะใหพรอมจะอยูรวมกันและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดาน
การศึกษา โดยใหมีการรวมมื อกันใน ๓ ดานคือ ดานพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และ
สงเสริมการมีสวนรวมในการบริการและจัดการศึกษาและขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนดวยการศึกษา ดวยการสรางความ
เขาใจในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบานในกลุมประเทศอาเซียน ความแตกตางทางดานชาติพันธุ หลักสิทธิมนุษยชน การสงเสริม
การเรียนการสอนภาษาตางประเทศเพื่อพัฒนาการติดตอสื่อสารระหวางกัน ในประชาคมอาเซียน มีการเพิ่มครูที่จบ
การศึกษาดานภาษาอังกฤษเขาไปในทุกระดับชั้นการศึกษา เพื่อใหนักเรียนไทยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยาง
สรางสรรค นอกจากนี้ยังมีการรวมมือกับภาคเอกชนในการรับอาสาสมัครเขามาสอนภาษาตางประเทศ รวมถึงวัฒนธรรม
ของประเทศตาง ๆ เพื่อการอยูรวมกันดวยความเขาใจกันของประเทศในประชาคม (ชินวรณดอทคอม, 2557, สื่อออนไลน)
สวนดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้น จะพัฒนาตามหลัก 3N ไดแก NedNet (National Education Network)
โครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศ NEIS (National Education Information System) ศูนยกลางรวบรวม จัดเก็บ และเชื่อมโยง
ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา NLC (National Learning Center) ศูนยการเรียนรูแหงชาติ เพื่อใหผูเรียนไดมีการเรียนรู
ดวยตนเองตลอดเวลา มีการพัฒนาผูเรียนสูการเปนพลเมืองอาเซียน การอยูรวมกันอยางสันติสุข ความเอื้ออาทร โดยใช
การศึกษาเปนกลไกในการสรางวัฒนธรรมใหม นักศึกษาที่จบจากอาชีวศึกษาจะตองเปนแรงงานที่มีคุณภาพ มีทักษะการ
ทํางานรวมกันในประชาคมอาเซียน (ชินวรณดอทคอม, 2557, สื่อออนไลน)
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จึงไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาชาติ
และเพื่อพัฒนาผูเรียนทุกคน ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม เปนคนดีของสังคมโดยเนนหลักการ
รับรูและการมีสวนรวมของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนชุมชน ทองถิ่น เพื่อใหหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2557 ที่จัดทําขึ้นสามารถนําไปใชจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด(โรงเรียน
เทศบาล 6 นครเชียงราย, 2 พฤษภาคม 2557)
เนื่องจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ไดเปดหลักสูตร SM PLUS โดยมีการสงเสริมศักยภาพผูเรียนดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษเขมขน เพื่อเตรียมความพรอมในการเขารวมประชาคมอาเซียน ทางโรงเรียน
จึงทําการจัดสรางหลักสูตร SM PLUS โดยหนึ่งในวิชาที่สงเสริมศักยภาพของผูเรียน คือ รายวิชาเลือกเพิ่มเติมที่เปดสอน
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ทั้งหมด จํานวน 12 รายวิชา ตามความสนใจของนักเรียน โดยไดแยกตามกระบวนวิชา ทั้งหมด 5 กระบวนวิชา คือ 1.
กระบวนวิชาคณิตศาสตร มี 6 วิชา ไดแก ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร คณิตศาสตรกับเครื่องคิดเลข สถิตินอน
พาราเมตริกซเบื้องตน 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 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เทคนิคทางชีววิทยา การเก็บตัวอยางพันธุไม สรีรวิทยาของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ชีววิทยากับศิลปะ สรีรวิทยาของพืช
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจ
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ซึ่งจะเปนประโยชนตอ ผูบริหาร หัวหนาวิชาการ ครูและนักเรียน ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 6 นครเชียงราย
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
กรอบแนวคิด
ตัวแปรตาม

ตัวแปรตน
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ตําแหนง
5. ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน

ความคิดเห็นที่มีตอสภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของหลักสูตร
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษเขมขน
(SM PLUS) โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 5 ดาน
ดังนี้
1. ดานการเรียนการสอน
2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน
4. ดานการวัดผลและประเมินผล
5. ดานการมีสวนรวมกับทางโรงเรียน
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ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจ
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยมีวิธีการวิจัย ดังตอไปนี้
1. ประชากร
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดทํากับขอมูลและวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากร ไดแก
1. ผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน และรองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 5 คน
2. คณะกรรมการหลัก สูต ร SM PLUS ไดแ ก ครูใ นหลัก สูต ร SM PLUS ซึ่ง ไมไ ดส อนในรายวิช าเลื อ ก
เพิ่ม เติม ตามความสนใจ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557จํานวน 50 คน
3. นักเรียน ไดแ ก นักเรียนหลักสูตร SM PLUS จํานวน 199 คน
รวมประชากรทั้งสิ้น 254 คน
เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูล
1. ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยปรับปรุงและพัฒนาขึ้นโดยพิจารณาภายใตกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจากการศึกษา และวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหสอดคลองคําจํากัดความใน
การศึกษาที่ไดกําหนดไว แบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของประชากร เปนแบบตรวจสอบรายการ โดยมีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่
กําหนดคําตอบไวให โดยแบงออกเปน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ผูบริหารและครู ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และชุดที่ 2 นักเรียนประกอบดวย เพศ อายุ ระดับหองเรียน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการหลักสูตร SM PLUS และนักเรียนตอครูใน
รายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจ ประกอบดวย ดานการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดาน
การใชสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล และดานการมีสวนรวมกับทางโรงเรียน แบบสอบถามเปน
มาตราสวนประมาณคา ตามแนวคิดของลิเคิรท แบงออกเปน 5 ระดับ กําหนดเกณฑวัดระดับ ดังนี้
โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
5 คะแนน
มีคาเทากับ
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4 คะแนน
มีคาเทากับ
ระดับความคิดเห็นมาก
3 คะแนน
มีคาเทากับ
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 คะแนน
มีคาเทากับ
ระดับความคิดเห็นนอย
1 คะแนน
มีคาเทากับ
ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจ
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เปนแบบสอบถามชนิดปลายเปด
2. ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1. ศึกษาคนควาเอกสารและการศึกษาที่เกี่ยวของ
2.2. กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
2.3. กําหนดนิยามศัพทเฉพาะเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2.4. สรางเครื่องมือแบบสอบถามฉบับรางแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองพิจารณา
แกไข และปรับปรุงขอเสนอแนะ
2.5. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบหาคุณภาพและความเที่ยงตรงในเรื่องตอไปนี้
2.5.1 ดานโครงสรางของแบบสอบถาม
2.5.2 ดานเนื้อหา
2.5.3 ดานภาษา
2.6. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น
2.7. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเรียบรอย ถูกตอง อีกครั้ง
2.8. ปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อใหไดแบบสอบถามที่สมบูรณ
2.9. นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับประชากร
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้มีผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ประสานงานกับงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เพื่อทําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บ
ขอมูลการวิจัย ถึงผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6
นครเชียงราย เพื่อขอความอนุเ คราะหในการใช
แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร
2. นําแบบสอบถามพรอมทั้งหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังประชากรเพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล
และกําหนดวัน เวลา ขอรับแบบสอบถามคืน ภายใน 5 วัน
3. เก็บรวบรวมและติดตามแบบสอบถามที่ยังไมไดรับคืนและแจกแบบสอบถามอีกครั้งในรายที่ทําแบบสอบถาม
สูญหายหรือไมสมบูรณ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้
1. การจัดทําขอมูล
1.1 นําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ
1.2 นําแบบสอบถามที่สมบูรณไปวิเคราะหหาคาสถิติตามจุดมุงหมาย
2. การวิเคราะหขอมูล
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2.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูบริห าร และคณะกรรมการหลักสูต ร SM PLUS และนักเรียน โดยใช
สถิติภาคบรรยาย ไดแก คาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)
2.2 วิเคราะหสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนใน
ดานตาง ๆ ใชสถิติภาคบรรยายไดแก คาเฉลี่ย (Mean: μ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: σ ) เปนรายขอแลวหา
คาเฉลี่ยรวมในแตละดาน และนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
โดยใชเกณฑการประเมินคาเฉลี่ยเปน 5 ระดับ แปลความหมายไดดังนี้
คะแนน 4.21 – 5.00 แสดงวา ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
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 ความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
2.3 วิเคราะหความคิดเห็นของผูบริห าร คณะกรรมการหลักสูต ร SM PLUS และนักเรียน ในขอเสนอแนะ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจ เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด
วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเนื้อหา แลวนําผลการวิเคราะหเปนความเรียง
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูบริหาร ครู และนักเรียน
ตอนที่ 2 สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 6 นครเชียงราย
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ การจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการศึกษาการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติม
ตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีดังนี้
1. สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 6 นครเชียงราย ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู
จากการศึกษาการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ทั้ง 5 ดาน โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาสภาพการจัดการเรียน
การสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เปนรายดานพบวา
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1.1 ดานการเรียนการสอน
พบวาความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือก
เพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดานการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีการเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการสอนมีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือมีการทํา
แผนการสอนและมีการเตรียมเอกสาร หนังสือหรือขอมูลและแหลงเรียนรูตางๆที่จําเปนตอผูเรียนในการเรียนรูตามลําดับ
สวนการเตรียมเครื่องมือวัดผลประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สวนขอเสนอแนะดานการเรียนการสอน
ควรมีการเตรียมการสอนเนื้อหาและวิธีการสอนที่หลากหลาย
1.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
พบวาความคิด เห็นของผูบริหารและครูเ กี่ยวกับสภาพการจัด การเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลื อก
เพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย นาสนใจ มีคาเฉลี่ย
สูงสุดรองลงมาคือมีการใหความสนใจนักเรียนในชั้นอยางทั่วถึงและมีการเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามแสดงความ
คิดเห็นตามลําดับ สวนการบันทึกหลังการสอน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สวนขอเสนอแนะดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ควรมีเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและนักเรียน
1.3 ดานการใชสื่อการเรียนการสอน
พบวาความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือก
เพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดานการใชสื่อการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาสื่อการสอนสอดคลองกับเนื้อหาที่เรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือมีการ
ใชสื่อการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับนักเรียนและมีการใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายตามลําดับ สวนการนําสื่อ
การเรียนการสอนมาใชประกอบการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สวนขอเสนอแนะดานการใชสื่อการเรียนการสอนควร
ใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและสอดคลองกับเนื้อหาที่เรียน
1.4 ดานการวัดผลและประเมินผล
พบวา ความคิด เห็น ของผูบ ริห ารและครูเ กี่ย วกับ สภาพการจัด การเรีย นการสอนของครูใ นรายวิช า
เลือกเพิ่ม เติม ตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดานการวัด ผลและประเมินผล โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาการใชคําถามหรือกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเขาใจ
ของนักเรียนเปนระยะ มีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่องและ
มีก ารจัด กิจ กรรมเพื่อ กระตุน ใหผูเ รีย นไดแ สดงผลงาน ตามลํา ดับ สว นการวัด ผลสอดคลอ งกับ วัต ถุป ระสงค มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด สวนขอเสนอแนะดานการวัดผลและประเมินผลควรมีการวัดผลกอนเรียนและหลังเรียนเพื่อตรวจสอบ
ความรูของนักเรียน
1.5 ดานการมีสวนรวมกับทางโรงเรียน
พบวาความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือก
เพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดานการมีสวนรวมกับทางโรงเรียน โดยภาพรวมอยู
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ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาการมีสวนรวมในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา มีคาเฉลี่ย
สูงสุดรองลงมาคือชวยสงเสริมและพัฒนาโรงเรียนใหมีชื่อเสียงในดานวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร และเทคโนโลยี และมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามลําดับ สวนการรวมกับทางโรงเรียนจัดโครงการเขา
คาย SM PLUS มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สวนขอเสนอแนะดานการมีสวนรวมกับทางโรงเรียนควรมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใน
วันสําคัญตางๆกับทางโรงเรียน
2. สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 6 นครเชียงราย ตามความคิดเห็นของนักเรียน
จากการศึกษาการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจ
ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ทั้ง 5 ดาน โดยรวมอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาสภาพการจัดการเรียน
การสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เปนรายดานพบวา
2.1 ดานการเรียนการสอน
พบวาความคิดเห็นของนักเรียนหลักสูตร SM PLUS เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูใน
รายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดานการเรียนการสอน โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีการเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา
คือครูกับนักเรียนรวมกันกําหนดเกณฑการประเมินที่สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู และมีการกําหนดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับความตองการและความสนใจของนักเรียน ตามลําดับ สวนการสอบถามปญหาผูเรียนเปน
รายบุคคล / รายกลุมเพื่อเตรียมการสอนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด สวนขอเสนอแนะดานการเรียนการสอนควรมีการเตรียมการ
สอนทั้งเนื้อหาและวิธีการสอนที่หลากหลาย
2.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
พบวาความคิดเห็นของนักเรียนหลักสูตร SM PLUS เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูใน
รายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีการเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามแสดงความคิดเห็น มี
คาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือมีการจัดการสอนใหนักเรียนไดฝกคิด ฝกทําดวยตนเองและมีการสงเสริมใหนักเรียนไดฝกคิด
ฝกทํา ฝกปฏิบัติและปรับปรุงตนเองอยูเสมอตามลําดับ สวนมีการเสริมแรงจูงใจในการเรียนแกนักเรียน ดวยการใหรางวัล
หรือคําชมเชย มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สวนขอเสนอแนะดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายและนาสนใจ
2.3 ดานการใชสื่อการเรียนการสอน
พบวาความคิดเห็นของนักเรียนหลักสูตร SM PLUS เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูใน
รายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดานการใชสื่อการเรียนการสอน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีการสื่อการสอนสอดคลองกับเนื้อหาที่เรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมาคือมีการใชสื่อการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับนักเรียนและสื่อการสอนชวยสรางองคความรู มีประโยชน มี
คุณคาและสรางประสบการณใหแกนักเรียน ตามลําดับ สวนมีการใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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สวนขอเสนอแนะดานการใชสื่อการเรียนการสอนควรใชสื่อการเรียนการสอนที่มีความนาสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผูเรียน
2.4 ดานการวัดผลและประเมินผล
พบวาความคิดเห็นของนักเรียนหลักสูตร SM PLUS เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูใน
รายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดานการวัดผลและประเมินผล โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีการสังเกตและประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง มี
ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมาคื อ มี ก ารวั ด ผลสอดคล อ งกั บ เนื้ อ หาที่ ส อนและมี แ บบทดสอบทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ
ตามลําดับ สวนการประเมินพัฒนาการของผูเรียนจากแฟมสะสมงาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สวนขอเสนอแนะดานการวัดผล
และประเมินผลควรมีการวัดผลกอนเรียนและหลังเรียนเพื่อตรวจสอบความรูของนักเรียนและควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
กระตุนใหผูเรียนไดแสดงผลงาน
2.5 ดานการมีสวนรวมกับทางโรงเรียน
พบวาความคิดเห็นของนักเรียนหลักสูตร SM PLUS เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูใน
รายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดานการมีสวนรวมกับทางโรงเรียน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีการรวมกับทางโรงเรียนจัดโครงการเขาคาย SM PLUS มี
คาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือมีการชวยสงเสริมและพัฒนาโรงเรียนใหมีชื่อเสียงในดานวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆของทางโรงเรียนตามลําดับ สวนมีการรวมสงเสริมพัฒนา
แหลงเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด สวนขอเสนอแนะดานการมีสวนรวมกับทางโรงเรียนควรมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆกับทางโรงเรียนและควรมีสวนรวมกับทางโรงเรียนจัดโครงการเขาคาย SM PLUS

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พบวาความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการวัดผลและประเมินผล มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีการวัดผลสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของผูเรียนไดอยางเหมาะสม รองลงมาคือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการจัดเตรียมสื่อการ
ดําเนินการสอนมีวิธีที่หลากหลายจัดในลักษณะบูรณาการและเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง สวนดานการใชสื่อการเรียนการ
สอน มีการใชสื่อหลากหลายรูปแบบโดยมีทั้งสื่อที่ผลิตเองจากเศษวัสดุทองถิ่นและสื่อสําเร็จรูป สวนดานการมีสวนรวมกับ
ทางโรงเรียน มีสวนรวมในการแนะแนวการศึกษาแกเด็กและพัฒนากระบวนการเรียนรู รวมสงเสริมและพัฒนาแหลง
เรียนรูในโรงเรียนและการศึกษานอกสถานที่ และดานการเรียนการสอน มีการจัดสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู กระตุน
ผูเรียนใหสนใจในการเขารวมกิจกรรม มีการเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการสอนสอดคลองกับงานวิจัยของธนู มีสัตย
(2542)
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ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความ
สนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด มีการสงเสริมใหนักเรียนไดฝกคิด ฝกทํา ฝกปฏิบัติและปรับปรุง
ตนเองอยูเสมอ รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมกับทางโรงเรียน มีการชวยสงเสริมและพัฒนาโรงเรียนใหมีชื่อเสียงในดาน
วิทยาศาสตร, คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สวนดานการเรียนการสอน มีการกําหนดกิจกรรมการสอนที่สอดคลองกับ
ความตองการและความสนใจของนักเรียน และดานการใชสื่อการเรียนการสอน มีการใชสื่อการสอนชวยสรางองคความรู
มีประโยชน มีคุณคาและสรางประสบการณใหแกนักเรียน สวนดานการวัดผลและประเมินผล มีการวัดผลกับเนื้อหาที่สอน
อีกทั้ง (สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2553 หนา 1) กลาววา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 ไมสะทอนใหเห็นการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียนที่เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
อยางชัดเจนเปนรูปธรรมในเรื่องการเรียนรู ภาษายุคดิจิตอล การฝกทักษะความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศ
การสงเสริมสนับสนุน ใหผูเรียนมีการคิดประดิษฐและสรางสรรคงาน สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
จากผลการวิจัยการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พบวา ตามความคิดของผูบริหารและครู ดานการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด (µ = 4.29) ดังนั้นสถานศึกษาควรมีการสงเสริม และสนับสนุนใหมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัย
เหมาะสมกับนักเรียน ครูควรเพิ่ม เทคนิคการสอนใหห ลากหลายเหมาะสมกับวัยของนักเรียนตามความตองการของ
นักเรียน และสถานศึกษาควรมีงบประมาณที่เพียงพอในการสนับสนุนสื่อการสอนของครู เพื่อจะไดมีสื่อที่ทันสมัยและ
นาสนใจในการสอนสอนมาดึงดูดความสนใจของนักเรียนอีกดวย และจากความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พบวา
ดานการวัดผลและประเมินผล มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (µ = 4.08) ดังนั้นทางครูผูสอนควรมีการวัดผลแประเมินผลอยาง
สม่ําเสมอ ควรมีการวัดผลกอนเรียนและหลังเรียนทุกครั้งกอนที่จะสอนเนื้อหาตอไป ควรมีเกณฑการใหคะแนนแกนักเรียน
อยางชดเจน เพื่อที่จะไดใหนักเรียนมีผลการเรียนที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานมากที่สุด
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาถึงผลการเรียนของผูเรียนเพื่อบูรณาการความรูของครูกับนักเรียนเขาดวยกัน แลวนํามา
เปรียบเทียบกับเนื้อหาการสอนในรายวิชาปกติ
2. ควรศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอพฤติกรรมของผูเรียนที่เปลี่ยนไปเมื่อไดเรียนในรายวิชาเลือก
เพิ่มเติมตามความสนใจ
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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย สําเร็จลุลวงดวยดีและมีความสมบูรณ โดยไดรับความอนุเคราะหจาก ดร.อนวัช อุนกอง ที่
กรุณาใหคําปรึกษาขอเสนอแนะตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการวิจัยอยางดียิ่ง นับตั้งแตเริ่มตนดําเนินการจน
เสร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ที่ทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณคณาจารยทุก ๆ ทานที่ไดใหความอนุเคราะหประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูในการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ใหสําเร็จลุลวงดวยดี ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิที่ไดเสียสละเวลาใหความกรุณา
ตรวจสอบเครื่องมือทั้ง 3 ทาน คือ นางอนุรักษ บุตรสาร ดร.พงษกร หงษกราย และ ดร.ธิดาวัลย อุนกอง
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การศึกษาสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลทุง รวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
The Study about Solution in the Implementation with the Standards of the
Educational Quality of the Childhood Development Center Under
Thoongruangthong Municipality
พัชรินทร พุทธวงค 1* และฐิติชัย รักบํารุง2
Phatcharin buddhawong1* and Thitichai Luckbumrung2
4

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลทุงรวงทองอําเภอจุนจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบา
ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลจากการวิจัย พอสรุปไดดังนี้ 1) พบวาไดดาน ผลผลิ ต ทางการศึกษามี
คาเฉลี่ย สูงสุดรองลงมาคือ 2) ดานกระบวนการทางการศึกษา และ 3) ดานปจจัยทางการศึกษาตามลําดับ
คําสําคัญ: การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ

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
การศึกษาเปนกระบวนการในการพัฒ นามนุษ ยที่เ ปน ทรัพ ยากรสําคัญของการพัฒ นาประเทศ การพัฒนา
ทรัพยากรนั้นตองเริ่มตนตั้งแตเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนจุดเริ่มตนของการสรางทรัพยากรมนุษยใหมีคุณคา มีความ
พรอมและศักยภาพมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยเพื่อที่จะเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพและเปนแบบอยางที่ดีในสังคมตอไป
กรมส ง เสริม การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีห น า ที ่ ใ นการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การการจั ด
การศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีมาตรฐานและคุณภาพ สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยที่
เขารับบริการภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีพัฒนาการสมบูรณตามวัยครบทั้ง 4 ดาน ไดแกดานรางกาย อารมณ สังคม
และสติปญญา ซึ่งกรมสงเสริมปกครองทองถิ่นไดสงเสริมและสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสว น
ทองถิ่น ในดานงบประมาณ ดานอาคารสถานที่ ดานบุ ค คลากรและด า นวิ ช าการเพื่ อ ให อ งค ก รปกครองสวนทองถิ่นได
ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีมาตรฐาน และมีคุณภาพเทาเทียมกันทุกแหงและเพื่อเปน
การตอยอดในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึ่งไดจัดทํา
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็ ก เล็ ก ขององค ก รปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 3 ดาน ซึ่ง
ไดแ ก มาตรฐานดานปจจัยทางการศึกษา มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา และมาตรฐานดานผลผลิตทาง
การศึกษา เพื่อเปนมาตรฐานในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนแนวทางการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานและ
มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชนตอไป
จากที่กลาวมาแล ว ข า งตน ในปจจุ บั น เทศบาลตํา บลทุ ง รวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยาไดต ระหนัก ถึง
ความสําคัญของการศึกษาระดับปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กสวนหนึ่งของการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย2–5ปที่ควรไดรับ
การสงเสริมสนับ สนุน ใหเ ด็ก มีค วามพรอ มและมีคุณ ภาพเพื่อ ที่จ ะเจริญ เติบ โตเปน พลเมื อ งที่ดีใ นสังคม โดยเทศบาล
ตําบลทุงรวงทองมีเขตพื้นที่ตองรับผิดชอบ ครอบคลุม 13 หมูบาน ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทํานา และรับจาง มี
ฐานะปานกลางและมีความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของแตละชุมชน ประกอบไปดวย ประชาชนคนไทลื้อ ประชาชนคน
อีสาน และประชาชนคนเหนือ ทางเทศบาลตําบลทุงรวงทองไดรับการโอนยายศูนยพัฒนาเด็กเล็กจากกรมพัฒนาชนชุน 4
ศูนยและกรมการศาสนาจํานวน 1 ศูนย รวมทั้งหมดอยูในสังกัดเทศบาลตําบลทุงรวงทอง จํานวน 5 ศูนย ไดแก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานสันหลวงหมูที่ 5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลทุงรวงทองหมูที่6ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรองแมด หมูที่ 7,4
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยไคร หมูที่ 8 มี ครูจํานวน 4 คน และผูชวยครูจํานวน 7 คน รวม 11 คน
สัมภาษณ สําราญ กองแกว, ผูใหสัมภาษณ, 5 กรกฎาคม 2557 รองนายกเทศมนตรีถึงการดําเนินงานไดมี
ความกาวหนา มีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีมาโดยตลอด แตยอมรับวาการจัดการศึกษาปฐมวัยของเทศบาลตําบลทุงรวง
ทอง มีขอจํากัดและอุปสรรคหลาย ๆ ดาน เชนเดียวกับทองถิ่นอื่น ไดแก
ดานงบประมาณ จากการถายโอนภารกิจมาใหองคกรปกครองทองถิ่น รัฐบาลไดโอนเพียงเฉพาะคาใชจาย
เกี่ยวกับอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน สื่อและอุปกรณ สวนเงินสนับสนุนดานโครงสรางไมมี ทางเทศบาลตองได
รับผิดชอบดาน โครงสรางและสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนยฯ สวนคาใชจายของใช
สอยภายในครัว สํานักงานทางเทศบาลรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด เพื่อแบงเบาภาระผูปกครองไมใหเสียคาใชจายใด ๆ
ทั้งสิ้น นี้ก็เปนสาเหตุอีกอยางหนึ่งที่ทางเทศบาลตําบลทุงรวงทองตองไดรับภารทั้งหมด จึงทําใหมีงบประมาณไมเพียงพอ
พัฒนาจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
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สัมภาษณ ทีปะธรรมโม เชื้อสะอาด ผูใหสัมภาษณ, 5 กรกฎาคม 2557 รักษาราชการแทนนักวิชาการศึกษา ได
กล า วว า ระบบการจั ด การศึ ก ษา ขาดการวางแผนการจั ด กิ จ กรรมและการจั ด ประสบการณ ใ ห เ หมาะสมกั บ
พัฒ นาการตามวัยของเด็ก จากการติด ตามศึกษาการรายงานการประเมิน ภายใน ศูน ยพัฒ นาเด็กเล็กในสัง กัด กอง
การศึกษา เทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ตั้งแตปการศึกษา พ.ศ. 2556 พบวาการทํางานของครู โดย
ภาพรวมแล ว ครู มี ภ าระงานที่ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบมาก ทั้ ง งานด า นการสอน งานพิ เ ศษ และงานอื่ น ๆ ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
ตลอดจนการร ว มกิ จ กรรมในชุ ม ชนตามประเพณี และเทศกาลตาง ๆ เปนประจําปการศึกษา พ.ศ.2554 – 2556 มี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และตัวบงชี้อยูในระดับดีแตมีปริมาณเด็กปฐมวัยลดปริมาณ ตลอดจนการยายออกไปเขา
โรงเรียนของเอกชนทุกป ซึ่ง ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาและเปน
ขอเสนอแนะใหทางเทศบาลตํา บลทุ ง รวงทองได นํา ไปใช ใ นการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การจั ดการศึกษาระดับปฐมวัย
ตอไป
จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการดําเนินงาน ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของศูนยพัฒ นาเด็กเล็กในสัง กัด เทศบาลตําบลทุง รวงทอง อําเภอจุน จังหวัด พะเยา ไดกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่จะศึกษาจํานวน 3 ดาน ซึ่งไดแก มาตรฐานดานปจจัยทางการศึกษา มาตรฐานดาน
กระบวนการทางการศึกษา และมาตรฐานดานผลผลิตทางการศึกษา เพื่อศึ ก ษาสภาพในการดํา เนิ น งานตามเกณฑ
มาตรฐานอยางไร เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปเสนอตอผูที่เกี่ยวของในการวางแผนการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยางมีประสิทธิ์ภาพ ตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือผูบริหารเทศบาลตําบลทุงรวงทอง จํานวน 5 คน ครูผูดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษาของเทศบาลตําบลทุงรวงทอง จํานวน 15 คน คณะกรรมการ จํานวน 13 คน และผูปกครอง จํานวน 117 คน
รวมทั้งสิ้น 150 คน
ขอบเขตเนื้อหา
ในการศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยศึกษาครอบคลุมขอบขายงานมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย ดังนี้
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1. มาตรฐานดานปจจัยทางการศึกษา
2. มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา
3. มาตรฐานดานผลผลิตทางการศึกษา
ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรตน
1. ผูบริหาร
2. ครูและบุคลากร
3. คณะกรรมการ
4. ผูปกครอง
ตัวแปรตาม
1. มาตรฐานดานดานปจจัยทางการศึกษา
2. มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา
3. มาตรฐานดานผลผลิตทางการศึกษา
กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

1.ผูบริหาร
2.ครูและบุคลากร
3.คณะกรรมการ
4.ผูปกครอง

1. มาตรฐานดานดานปจจัยทางการศึกษา
2. มาตรฐานดานกระบวนการทางการศึกษา
3. มาตรฐานดานผลผลิตทางการศึกษา

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาในครั้งนี้ไดใชเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม(Questionnaires)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของศูนยพัฒ นาเด็กเล็กในสังกัด กองการศึกษาเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัด พะเยาซึ่งผูสอบถามแบง
ออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ขอมูลทั่งไปของผูตอบแบบสอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
เพื่อทราบถึงตัวแปรอิสระไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลทุง รวงทอง อําเภอจุน จัง หวัดพะเยา ลักษณะคําถามเปนแบบมาตรสวน
ประมาณคาวัดแบบ 5 ระดับ (Rating scale) คือ
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5
4
3
2
1

หมายถึง สภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด
หมายถึง สภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก
หมายถึง สภาพการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง
หมายถึง สภาพการดําเนินงานอยูในระดับนอย
หมายถึง สภาพการดําเนินงานอยูในระดับนอยที่สุด

การสรางเครื่องมือ
1. คนควากรอบแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน คุณภาพการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเปนแนวทางในการสรางขอคําถามในการตอบแบบสอบถาม
2. ผู วิ จั ย ได นํ า ข อ มู ล ต า งๆที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งมากํ า หนกรอบแนวคิ ด และ สร า ง
แบบสอบถามใหครอบคลุมสอดคลองกับนิยามศัพทและขอบเขตของการวิจัย
3. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอ อาจารยที่ปรึกษา การศึกษาคนควาอิสระเพื่อพิจารณาถึง ความ เหมาะสม
4. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก
4.1 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ
4.2 นายนิทัศ ใจหลวง
4.3 นายเกียงศักดิ์ เรืองนภารัตน
5. นําเครื่องมือที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมีคา IOC เทากับ 0.95
6. นําแบบสอบถามที่ ผ า นการวิ เ คราะห แ ล ว ไปทดลองใช (Try Out) กับจํานวน 30 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแลว
หาความเชื่อมั่น โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cron bach (Cronbach sAlph Coefficient
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือแนะนําตัวผูศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาไปถึงนายกเทศมนตรีตําบลทุงรวงทองเพื่อ
ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบการทํางานวิจัย
2. ผูศึกษาทําหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามไปยังประชากรที่ทําการวิจัยเพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูล เสนอตอนายกเทศมนตรีตําบลทุงรวงทอง
3. ทําการแจกแบบสอบถามแกประชากรที่ศึกษาดวยตัวเอง เพื่อชี้แจงใหผูรับแบบสอบถามทราบ
ถึงวัตถุประสงคของการศึกษาและความหมายของคําถาม
4. ผูศึกษาเก็บรวบรวมแบสอบถามจากกลุมประชากรที่ทําการวิจัย
5. ผูศึกษานําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
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การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ตามขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ คัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ
2. จําแนกแบบสอบถามตามลักษณะตัวแปรอิสระคือ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษารายไดตรวจ
ใหคะแนน แบบสอบถาม
3. การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชความถี่ รอยละ
4. การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 2 ที่สอบถามความคิดเห็นของประชากรที่มีตอเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ใชคาเฉลี่ย (μ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ) และแบบสอบถามเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา แลวนํามาประเมินระดับความคิดเห็นของเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยใชเกณฑของบุญชม ศรีสะอาด.
(2545,หนา 50-54)

ผลการศึกษา
จากการศึกษาสภาพการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา สรุปผลการวิจัย ไดดังนี้
จากการวิจัยการศึกษาสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลทุง รวงทอง อําเภอจุน จัง หวัด พะเยา โดยมีวัต ถุประสงคดัง นี้ 1).เพื่อศึ กษาสภาพการดําเนิน งานตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัด พบวาความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลจากการวิจัยพอสรุปไดดังนี้
1. พบวาไดดานผลผลิตทางการศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด (μ =4.10) รองลงมาคือ
2. ดานกระบวนการทางการศึกษา (μ = 4.01)
3. ดานปจจัยทางการศึกษา (μ = 3.89) ตามลําดับ

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาสภาพการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานผลผลิต
ทางการศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานดานกระบวนการทางการศึกษาและดานปจจัยทางการศึกษา ตามลําดับ
พอสรุปไดดังนี้
1. จากการศึกษาสภาพการดําเนินงาน ดานปจจัยทางการศึกษาโดย
โดยภาพรวมมีสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลทุงรวงทองอยูในระดับ มากเมื่อ พิจ ารณาเปน รายขอ พบวา ครูมีป ฎิ สัม พัน ธที่ดีกับ เด็ก ผูปกครองและชุมชนมี
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คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคลองกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย และศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ตามลําดับ สวนผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลในการ
บริหารงาน มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเปนเพราะครูมีปฎิสัมพันธที่ดีกับเด็ก
ผูปกครองและชุมชนมีครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคลองกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย และศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย สวนผู บ ริ ห ารมี วิ สั ย ทั ศ น ก ว า งไกลในการบริหารงาน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยวารุณี ภาชนนท (2551,หนา 70) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวาดาน
บุคลากรและการบริหารจัดการอยูในระดับมากเพราะบุคลากรมีค วามสัม พัน ธที่ดีกับ ผูป กครองและยอมรับ ฟงความ
คิดเห็นจากผูปกครอง ดานวิชาการกิจกรรมหลักสูตร ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ผูดูแลเด็กมีความพรอมในการจัดการ
เรียนการสอน และมีการนําสื่อ เทคโนโลยีมาใช ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากเพราะมีการจัดสภาพแวดลอม สะอาดเรียบรอย เครื่องเลนมีความปลอดภัยนอยและควรเพิ่มสถานที่จอดรถ
ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากหมูบานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ผูปกครองมีความคุนเคยใกลชิดและใหความ
รวมมือในการพัฒนาศูนยอยางตอเนื่องและไดรับขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธตางๆตลอดเวลา
2. จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานดานกระบวนการทางการศึกษา
โดยภาพรวมมีสภาพการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลทุงรวงทองอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอพบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดประสบการณเรียนรูของเด็ก
โดยใชกระบวนการวิจั ยแกไ ขป ญ ญาผู เ รี ย นเป น รายบุ ค คลมี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมาคื อ ศู นยพัฒ นาเด็กเล็กมีการ
บริหารงานโดยใชหลักการมีสวนรวม และครูมีการจัดประสบการณเรียนรู สงเสริมพัฒนาการดาน รางกาย อารมณ จิตใจ
สังคมและสติปญญา ตามลําดับ สวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กนําภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาชาวบานมาถายทอดความรู
ใหแกเด็ก มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเปนเพราะศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการจัดประสบการณเรียนรูของเด็กโดยใช
กระบวนการวิ จั ย แก ไ ขป ญ ญาผู เ รี ย นเปนรายบุคคล ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารงานโดยใชหลักการมีสวนรวม และ
ครูมีการจัดประสบการณเรียนรู สงเสริมพัฒนาการดาน รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
นําภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาชาวบานมาถายทอดความรูใ หแกเด็ก
ซึ่งสอดคล อ งกั บ ปรัศนี เจริญใจ (2551, หนา 49) ไดศึ ก ษาการพั ฒ นาคุ ณ ภาพศู น ย พั ฒ นาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลเทพเสด็จอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม พบวาประสิทธิผลการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการบริหารสวนตําบลเทพเสด็จอยูในระดับมากดานบุคลากรดานพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและดานผูเรียน
และประชาชนที่อาศัยในตําบลเทพเสด็จในฐานะผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของผูเรียนในระดับมาก
ดานบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูดูแลเด็กควรไดรับการสงเสริมใหศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษาทุกคนเพื่อใหเกิดการยอมรับในคุณภาพของผูสอนดานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3. จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานดานผลผลิตทางการศึกษา
โดยภาพรวมมีสภาพการดําเนินงานดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลทุงรวงทองอยูในระดับสูงสุด เมื่อพิจารณารายขอ พบวา เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ เด็กมีความซื่อสัตยสุจริตเอื้อเฟอเผื่อแผมีความรูสึกที่ดี
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ตอตนเองและผูอื่น และเด็กมีคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและค า นิ ย มที่พึงประสงคตามวัย ตามลําดับ สวนผูปกครองและชุมชนมี
ความพึงพอใจตอผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ซึ่งสอดคล อ งกั บ งานวิจัย ศราวุธ สังกะเพศ (2551, หนา 83) ไดศึ ก ษาการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลสบเตี๊ยะ พบวาระดับประสิทธิผลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับดีโดยพิจารณาจากปจจัยดานนโยบายการ
บริหารการปฏิบัติ และผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับประสิทธิผลของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก มีอยู 5 ดาน คือ ดานตัวบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานพัฒนาการของตัวเด็กเล็ก ดานอาคาร
สถานที่สภาพแวดลอม ดานความปลอดภัย และดานความร ว มมื อ ของศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็กและชุมชนปญหาอุปสรรคของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลสบเตี๊ยะ มีอยู 3 ดาน คือดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานระบบการ
เรียนการสอน ดานอาคารสถานที่สภาพแวดลอมและดานสุขภาพอนามัยของเด็กเล็กทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเด็กมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย เด็กมีความซื่อสัตยสุจริตเอื้อเฟอเผื่อแผมีความรูสึกที่ดีตอ
ตนเองและผูอื่นสามารถอยูรวมกับผูกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคตามวัย
สวนผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตอผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยการศึกษาสภาพการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลทุงรวงทอง อําเภอจุน จังหวัดพะเยาศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีปญหาในการดําเนินการ
ดานปจจัยทางการศึกษามีคาเฉลี่ยต่ําสุดเห็นควรพัฒนาตามลําดับดังนี้ตอไปนี้
1. มีการวางแผนงานการบริหารอยางชัดเจนสามารถบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
2. ผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริตตามกฎระเบียบของ
องคกรใหคําแนะนําระเบียบและขอบังคับของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหผูปกครองและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ
3. สงเสริมใหครูและบุคลากรไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอเพื่อที่จะไดนําความรูที่ไดมา
ปรับใชกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. จัดสรรงบประมาณในการบริหารสถานศึกษาดานอาคารเรียนใหเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูของ
เด็กมีสื่อวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณการเรียนการสอนใหเพียงพอแกความตองการ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
จากผลการวิจัยการศึกษาสภาพการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สั ง กั ด เทศบาลทุ ง รวงทอง อํ า เภอจุ น จั ง หวั ด พะเยาทํ า ให ท ราบแนวทางการดํ า เนิน งานของศู น ย พัฒ นาเด็ ก เล็ ก ให มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นควรจะศึกษาในเรื่อง ดังตอไปนี้
1. ศึกษาการดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2. ศึกษาการมีสวนรวมของผูบริหารและชุมชนในการการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพ
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จําแนกตาม
ประสบการณ ใ นการปฏิ บั ติ ง านขนาดของโรงเรี ย นจํ า แนกตาม ประสบการณ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ขนาดของโรงเรี ย น
ประชากรที่ใชในการวิจัยประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 10 คน และครู จํานวน 115 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน125 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา 5 ระดับวิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจง
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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 ทั้งดานสติปญญา ความสามารถ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานการดํารงชีวิตอยางเปนสุขในสังคม พรอม
ดวยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งความมุง หวังนั้นจําเปนตองอาศัยความรวมมือและความพรอมของบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน อีกทั้งมีการประสานงานกับพอแม ผูปกครองอยางใกล รวมถึงหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของเพื่อประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน และจากการที่สังคมปจจุบันประสบกับปญหาตาง ๆ และการมีเทคโนโลยีการการสื่อสารที่ทันสมัย
รวดเร็ว ไดสงผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตและจิตใจของผูคนอยางมาก กอเกิดปญหาตางๆตามมามากมาย แมแต
เยาวชนก็ไดรับผลกระทบเชนกันซึ่งเยาวชนเหลานั้นยังเปนเด็กวัยเรียนที่ตองการความดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดตองการคํา
แนะปรึกษาอยามีเ ทคนิควิธี บางครั้ง ก็ตองการความชวยเหลื อในการแกไขปญหาที่ผานมาในชีวิตอยางเรง ดวน เชน
ตองการความรัก ความเขาใจจากผูใหญ โดยมีพอแมเปนบุคคลสําคัญที่สุดของสถาบันครอบครัวในการ ดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และมีครูทุกคนโดยเฉพาะครูที่ปรึกษา ซึ่งตามหลักการแลวจะเปนบุคคลที่มีความใกลชิดกับนักเรียนมากที่สุด
เปนผูทําหนาที่ดังกลาวแทนพอแม ผูปกครอง เมื่อเด็กๆอยูที่โรงเรียน(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข,2551 หนา 2)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 3 เรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ใน
สวนที่ 8 มาตรา 49 เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวา
สิบสองป ที่รัฐจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย
จากหมวด 1 ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 6 กําหนดใหการจัดการ ศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยใหเ ปน มนุษ ยที่ส มบูร ณ ทั้ง รา งกาย จิต ใจ สติปญ ญา ความรูแ ละคุณ ธรรม มีจ ริย ธรรมและวัฒ นธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และ หมวดที่ 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา มาตรา 1 0 การ
จัดการศึกษาตองจัดใหบุคคล มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐตอง
จัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย นอกจากนี้หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการ
ศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ ละพัฒนาตนเองได และถือวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและ มาตรา 23
ขอ 5 แนวการจัด การศึก ษาทั ้ง การศึก ษา ในระบบ การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย ตอ งเนน
ความสําคัญทั้ง ความรู คุณธรรมกระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา
ประกอบดวยกระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุข ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนทุกคน โดยมุงหวังวานักเรียนจะไดเติบโตอยางมีคุณภาพรอบดานทั้งดานสติปญญา ความสามารถ ดาน
คุณธรรม จริยธรรม และดานการดํารงชีวิตอยางเปนสุขในสังคม พรอมดวยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งความ
มุงหวังนั้นจําเปนตองอาศัยความรวมมือและความพรอมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน อีกทั้งมีการประสานงาน กับ
พอ แม ผู ป กครองอยา งใกลช ิด รวมถึง หนว ยงานภายนอกที ่เ กี ่ย วขอ งเพื ่อ ประสิท ธิภ าพในการดูแ ลเด็ก ที ่ไ ดร ั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
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดกําหนดเปนนโยบายใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการดูแ ล
ชวยเหลือนักเรียนและกําหนดมาตรการสนับสนุนสงเสริมศักยภาพนักเรียนโดยเนนกิจกรรมสง เสริมพัฒนา ปองกัน
แกไขปญหา การคุม ครองสิทธิเ ด็ก โดยการมีสว นรวมของบุค ลากรและหนว ยงานที่เ กี่ยวของ(กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต, 2551) สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขจึงไดรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ
จัดทําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนขึ้น โดยมุงหวังวาครูทุกคนสามารถ ใหความดูแลชวยเหลือนักเรียนไดทั้งดาน
การสงเสริมในสวนที่ดีของนักเรียนดานการปองกันมิให ปญหาเกิดขึ้นหรือลุกลามมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กกลุมเสี่ยงและ
สามารถแกไขปญหานักเรียนในเบื้องตนได ทั้งนี้ใหมีการทํางานอยางเปนระบบตรวจสอบได ซึ่งแสดงถึงการทํางานที่มี
คุณ ภาพ มีม าตรฐาน เพื่อใหร ะบบ การดูแ ลชว ยเหลือ นัก เรีย นปฏิบัติไ ดอ ยางตอ เนื่อ งทั่วถึง ทุก กลุม เปา หมาย ในป
2552 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศใหเปนปแหงการดูแลชวยเหลือนักเรียน สถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงนําระบบการดูแลชว ยเหลือนักเรียนมาเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพทางสังคม สิทธิเด็กตลอดจนปองกัน
แกไขปญหาตาง ๆ ของนักเรียน และสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูเชื่อมโยงความรูสารสนเทศ และความรวมมือ
ระหวา งผู ป กครอง ชุม ชน องคก ร และหนว ยงานที ่เ กี ่ย วขอ ง นอกจากนี ้ย ัง ตอ งประสานการจัด ทํ า ระบบขอ มูล
สารสนเทศ เพื ่อ การพัฒ นา สง เสริม แกไ ขการสง ตอ นัก เรีย นในทุก ระดับ ทั้ง นี้เ พื ่อ ใหโ รงเรีย นมีม าตรฐานในการ
จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน(กระทรวงศึกษาธิการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552 หนา 2)
สอดคลองกับ สมศักดิ์ บั้งเงิน (2553 หนา 3) ไดกลาวถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดให
ความสําคัญเกี่ยวกับ การแกปญหาเด็กและเยาวชนไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได
กํา หนด กลยุท ธใ นการปลูก ฝง คุณ ธรรม ความสํา นึก ในความเปน ชาติไ ทยและวิถีชีวิต ตามหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใหแกนักเรียนทุกคนเปนกลยุทธที่ 1 โดยมีเปาหมายที่จะลดจํานวนเยาวชนที่มี พฤติกรรมเสี่ยง มีการกําหนด
มาตรการใหสํ า นัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาทุก แหง มีข อ มูล เกี ่ย วกับ พฤติก รรม เด็ก ติด เกมการตั ้ง ครรภป ญ หา
เพศสัม พัน ธใ นวัย เรีย น ความรุน แรงในโรงเรีย นและการกระทํา ผิด ในหมูนัก เรีย นและใหมีก ารจัด กิจ กรรมสง เสริม
คุณ ธรรมตามนโยบายในแตล ะสถานศึก ษา มีร ะบบการจัด การความรู แ ละมีแ ผนสง เสริม ติด ตามผลการพัฒ นา
คุณธรรมสูการปฏิบัติแ ละเฝาระวัง ปญหายาเสพติด ในโรงเรียน นอกจากนี้ยัง มีเ ปาหมายใหโรงเรียนทุกแหง มีระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีมาตรฐาน โดยมีมาตรการสนับสนุนการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนทุก
แหง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ที่ตองสงเสริม
สนับสนุน กํากับ ติดตาม นิเทศประเมินผลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ และโรงเรียนในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาแมสลองในก็เปนกลุมเครือขายหนึ่งที่อยูภายใตสังกัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 จึงมีหนาที่รับนโยบายดังกลาว แลวนํามาดําเนินการในโรงเรียน ซึ่งจากการดําเนินงานมาระยะหนึ่ง
พบวา การดํ า เนิน งานระบบดูแ ลชว ยเหลือ นัก เรีย นในโรงเรีย น เปน ชอ งทางที่ทํ า ใหค รู ไดเ รีย นรู จ ัก นัก เรีย นเปน
รายบุคคล ทําใหเกิดความเขาใจในตัวนักเรียนมากขึ้น จนนําไปสูการเขาใจปญหา และการแกปญหาที่ตรงจุด อยางไร
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ก็ดี ถึง แมจะมีเ ครื่องมือที่ดี และระบบที่ดี แตห ากการบริห ารจัดการ และการดําเนิน งานอยางจริง จัง และตอเนื่อง
เครื่องมือเหลานี้ก็ไมสามารถจะกอเกิดประโยชนไดเทาที่ควร
จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว การศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
จะชว ยใหนัก เรีย นทุกคนไดรับ การดูแ ลชว ยเหลือ จากครูประจํา ชั้น /ครูที่ป รึก ษา อยา งทั่ว ถึง โดยมีผูปกครอง ชุม ชน
หนว ยงานและองคก รที่เ กี่ย วขอ งเขา มามีส ว นรว ม เพราะการบริห ารงาน ระบบการดูแ ลชว ยเหลือ นัก เรีย นเปน
กระบวนการดําเนินงานที่มีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได มีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงานและ
บุคลากรทุกฝายทั้ง ในและนอกสถาน ศึกษา มีสวนรวมในการดําเนินงาน (กระทรวงศึกษาธิการ สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2552 หนา 3) เชนเดียวกับกรมสุขภาพจิต ไดกลาวถึงความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนวามีกระบวนการเปนระบบ มีความชัดเจน มีการประสานความรวมมือของผูที่เกี่ยวของทุกฝายทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรีย นรวมทั้ง มีวิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือตาง ๆ ที่มีคุณภาพมาใชในการดําเนิน งานดูแ ลชว ยเหลือ
นักเรียน โดยมีผูบริหาร และครูเปนบุคลากรหลักในการปฏิบัติงาน (กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต2551 หนา
2)
ดังนั้น ผูศึกษามีความสนใจที่จะทําการศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
ของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อ
พัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการดํ า เนิ น งานระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของสถานศึ ก ษา กลุ ม เครื อ ข า ยพั ฒ นา
การศึกษาแมสลองใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา กลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาแมสลองใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน
1. ประสบการในการทํางาน
ต่ํากวา 5 ป
ตั้งแต 5 ปขึ้นไป
2. ขนาดของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ

ตัวแปรตาม
1.
2.
3.
4.
5.
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การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
การคัดกรองนักเรียน
การสงเสริมและพัฒนานักเรียน
การปองกันและแกไขปญหา
การสงตอ

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา กลุม เครื อขายพัฒ นาการศึกษาแม สลองใน สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากร
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากรในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูที่ปฏิบัติหนาที่สอนในสถานศึกษา กลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาแมสลองใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 125 คน ในปการศึกษา
2557
ตาราง 1 แสดงจํานวนประชากรที่ใชในการวิจัยจําแนกตามโรงเรียน
โรงเรียน
1. โรงเรียนชุมชนศึกษา(บานแมสะแลป)
2. โรงเรียนบานมนตรีวิทยา
3. โรงเรียนรัฐราษฎรวิทยา
4. โรงเรียนบานหวยหยวกปาโซ
5. โรงเรียนบานหวยหก
6. โรงเรียนบานผาเดื่อ
7. โรงเรียนบานหวยผึ้ง
8. โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ)
9. โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ 5
10. ตชด.โรงเรียนบานนาโต
รวมทั้งสิ้น

ประชากร
13
17
13
5
6
6
35
7
15
8
125

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ถามเกี่ยวกับขอมูลเบื้องตนผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check - list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนา
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การศึกษาแมสลองใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรา
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 5 4 3 2 1
2. การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
3. กําหนดนิยามศัพทเฉพาะ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
4. สรางแบบสอบถามฉบับราง แลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาและ ใหคําแนะนําในการ
ปรับปรุงแบบสอบถาม
5. หาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามเสนอ ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลองระหวางนิยามศัพทเฉพาะ กับขอคําถามและหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ผูเชี่ยวชาญ
ประกอบดวย
6. ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถาม กับนิยามศัพทเฉพาะ
7. คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําไปทดลองใช (try - out) กับผูบริหารและครู สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
(Cranach alpha coefficient) ผลการหาความเชื่อมั่น
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอความอนุเคราะหจาก มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแม
สลองในทั้ง 10 โรงเรียน เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรของโรงเรียน
2. ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากผูบริหารและครู ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแม
สลองใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จากเปาหมายในการเก็บรวมรวบขอมูล จํานวน 125
ฉบับ ไดรับคืน จํานวน 125 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามและนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณมาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยดําเนินการ ดังนี้
1. ขอมูลเบื้องตนผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวยคารอยละ (%)
2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาแมสลองใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย ( µ )และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) ในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00
หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49
หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
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คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49

หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด

ผลการศึกษา
สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล รองลงมาคือ ดานการสงเสริม การคัด
กรองนักเรียน และดานการปองกันและชวยเหลือนักเรียน ตามลําดับ สวนดานการสงตอ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

สรุปผลและอธิปรายผล
สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล รองลงมาคือ ดานการสงเสริม การคัด
กรองนักเรียน และดานการปองกันและชวยเหลือนักเรียน ตามลําดับ สวนดานการสงตอ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัยสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแม
สลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูวิจัยไดนําประเด็นที่นาสนใจมาอภิปรายผลดังนี้
1. สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลองใน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
1.1 จากสรุปผลการวิจัย พบวา สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาแมสลองใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลมีคาเฉลี่ยสูงสุด

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดว ยตนเอง เรื่องการศึกษาสภาพการดําเนิน งานระบบการดู แ ลชวยเหลื อนักเรียน กลุ ม
เครือขาย พัฒนาการศึกษาแมสลองใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ฉบับนี้สําเร็จลงไดดวย
ความเมตตาใหคําปรึกษา แนะนําและตรวจแกไขขอบกพรองตางๆจนเกิดความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ตั้งแตเริ่ม
ดําเนินการจน กระทั่งเปนเลมสมบูรณดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปราณี อยูศิริ อาจารยที่ปรึกษา
ขาพเจาขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาไว ณ ที่นี้
ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญ ทุกทานที่ไดตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ประกอบ. ดร. ธิดาวัลย อุนกอง นายสะอาด
สุวรรณทา นางสาวศิริเดียว วงศา ที่ใหการชี้แนะแนวทางที่มีประโยชน
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ขอบคุณผูใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลผูบริหารและครู ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาแมสลอง
ใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรู
และแนวทางในการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ใน 5
ดาน ไดแก ดานความรอบรูแหงตน ดานแบบแผนความคิด ดานวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูเปนทีม และดานการคิดอยาง
เปนระบบ ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก บุคลากรของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จํานวน
รวมทั้งสิ้น 85 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปและแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของบุคลากรที่มีตอสภาพและแนวทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรู สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา บุคลากรของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัด
พะเยา มีระดับความคิดเห็นตอสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน ในภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดานความรอบรูแหงตน รองลงมา ไดแก ดานการเรียนรูเปนทีม
ดานแบบแผนความคิด ดานการคิดอยางเปนระบบ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ดานวิสัยทัศนรวม ตามลําดับ และ
แนวทางในการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูคือ สงเสริมใหบุคลากรไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่ตรงกับ
สายงาน สงเสริมใหบุคลากรมีความคิดสรางสรรค ทันเหตุการณในยุคปจจุบัน เปดโอกาสใหทุกคนไดระดมความคิดใน
การกําหนดวิสัยทัศนของเทศบาล สงเสริมใหมีการเรียนรูและทํางานเปนทีม สรางความสามัคคีในองคการ และสงเสริมให
บุคลากรมีการคิดอยางเปนระบบ
คําสําคัญ: องคการแหงการเรียนรู
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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
การบริหารองคการใหมีคุณภาพสูงในขณะที่ทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด องคการจําเปนตองมีระบบการเรียนรู
เพื่อสงเสริมการเรียนรูของบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่องและตลอดเวลา เนื่องจากปจจุบันเปนยุคของบุคลากรผูมีความรู
หรือ “Knowledge Workers” ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 หมวด 3 กลาวถึงการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ โดยกําหนดใหสวนราชการตอง
พัฒนาเปนองคการแหงการเรียนรู
การพัฒนาสวนราชการใหเปนองคการแหงการเรียนรูเปนการดําเนินการรวมกันระหวางสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบขาราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติเพื่อสงเสริมและผลักดันใหสวนราชการมีระบบการ
จัดการความรูในองคกรที่สอดรับกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรู อยางสม่ําเสมอ
ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 14 บัญญัติวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง
เทศบาลตํ า บลดงเจน เปน หนว ยการบริห ารราชการสว นทอ งถิ ่น รูป แบบหนึ ่ง ซึ ่ง มีอํ า นาจหนา ที ่ต าม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่12) พ.ศ. 2546) มาตรา 50 ไดกําหนดใหการปฏิบัติตาม
อํานาจหนาที่ข องเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข ของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมื องที่ดีแ ละให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ประกอบกับ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) และ
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สํ า นั กงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ คคลส วนท องถิ่ น (สํ านั ก งาน ก.ถ.) ได มีน โยบายในการพั ฒ นา
มาตรฐานการบริหารงานบุคลากรทองถิ่น โดยกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินงาน ดานการพัฒนาไปสูองคกรแหงการ
เรียนรู (Learning Organization) เปนยุทธศาสตรแรกของแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2548 และในแผนการปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ. 2555 ก็ไดกําหนดไวในยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงตามลักษณะ
การเปนองคการแหงการเรียนรู ดังนั้น เทศบาลตําบลดงเจน ในฐานะที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตการกํากับ
ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น จึงตองปรับกระบวนทัศนในการปฏิบัติงาน
ใหสอดรับกับนโยบายการพัฒนาองคกรสูการเปนองคการแหงการเรียนรู
ดังนั้นจึงทําใหผูวิจัยในฐานะเปนบุคลากรดานการศึกษา ของเทศบาลตําบลดงเจนมีความสนใจศึกษาสภาพการ
เปนองคการแหงการเรียนรู ของเทศบาลตําบลดงเจน เพื่อนําขอคนพบที่ไดไปใชแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในองคการและเพื่อ
เปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒ นาองคการไปสูการเปนองคการแหง การเรียนรูเ พื่อสรางฐานความเขม แข็ ง ของ
องคการและชุมชนตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
สภาพการเปนองคการแหงการเรียนรู
และแนวทางการพัฒนาองคการสูการ
เปนองคการแหงการเรียนรู

ขอมูลทั่วไปของ
บุคลากร
-เพศ
-อายุ
-วุฒิการศึกษา
-ประสบการณในการ
ทํางาน
-ตําแหนงงาน

1.
2.
3.
4.
5.

ดานความรอบรูแหงตน
ดานแบบแผนความคิด
ดานวิสัยทัศนรวม
ดานการเรียนรูเปนทีม
ดานการคิดอยางเปนระบบ

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลดงเจน ประกอบดวย พนักงานเทศบาล
จํานวน 32 คน พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 5 คน พนักงานจางทั่วไป จํานวน 48 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 85 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
เทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภามยาว จังหวัดพะเยา โดยผูวิจัยไดทําการรวบรวมคําถาม จากการศึกษาตํารา เอกสาร
และวรรณกรรมที่เกี่ยวของแลวนํามาสรางเปนแบบสอบถามโดยแบงเนื้อหาเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 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. ดานวิสัยทัศนรวม (Shared Vision)
4. ดานการเรียนรูเปนทีม (Team Learning)
5. ดานการคิดอยางเปนระบบ (Systematic Thinking
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปด ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
การสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. กําหนดกรอบแนวคิดและขอบขายเนื้อหาในการสรางเครื่องมือใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ
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) ตามที่กําหนดไว
4. นํารางแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความถูกตองและความครอบคลุม
เนื้อหาของแบบสอบถาม
5. นํารางแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาและความถูกตองของการใชภาษา โดยใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบและหาคาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน เปนผูพิจารณาใหคะแนนแตละขอ ดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับนิยามตัวแปรที่ระบุไว
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับนิยามตัวแปรที่ระบุไว
-1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามนั้นไมสอดคลองกับนิยามตัวแปรที่ระบุไว
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∑𝑅

จากนั้นนําคะแนน ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตร IOC =
𝑁
(นวลอนงค บุญฤทธิพงศ, 2556, หนา 97)
เมื่อ IOC แทน คาดัชนีความสอดคลอง
𝑅
แทน ผลคูณของคะแนนกับจํานวนผูเชี่ยวชาญในแตละระดับความสอดคลอง
N
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
เกณฑในการพิจารณาคา IOC ดังนี้
ขอคําถามที่มีคา IOC มากกวา 0.5 คัดเลือกไวใชได
ขอคําถามที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง (นวลอนงค บุญฤทธิพงศ, 2556, หนา 99)
6. นําผลที่ไดจากเกณฑการคัดเลือกขอคําถามที่มีคา IOC มากกวา 0.5 มาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษา
7. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวตามขอ 1 ไปทดสอบหาความเชื่อถือได (Reliability) โดยนําไปทดลองใช
(Try Out) กับกลุมตัวอยาง เทศบาลตําบลหวยลาน อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เลือกกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ที่มี
ลักษณะใกลเคียงกันกับกลุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบวาแบบสอบถามที่นํามาใชนั้นสื่อความหมายไดถูกตองและชัดเจนของ
ผูทําการทดสอบจํานวน 30 คน
8. นําผลการทดลองมาหาคาความเชื่อมั่น (Relibility) ตามวิธีของ Cronbach โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา = 0.91
9. จัดทําแบบสอบถามที่สมบูรณ เพื่อนําไปใชจริงกับประชากร คือ บุคลากรของเทศบาลตําบลดงเจน
อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จํานวน 85 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ถึงเทศบาลตําบลหวยลาน อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา เพื่อขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในการทดลองใช
แบบสอบถาม (Try Out) และทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา ถึงเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เพื่อขอความอนุเคราะหใหตอบแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จํานวน 85 ฉบับ ไดรับคืน 85 ฉบับ คิดเปนรอยละ
100
3. ตรวจสอบความสมบูรณเรียบรอยของแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 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) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) และ
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย โดยนําคาเฉลี่ยมาแปรผลตามเกณฑ (บุญชุม ศรีสะอาด และ บุญสง นิลแกว,
2535, หนา 22 – 28)
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
3. แบบสอบถามตอนที่ 3 วิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
เทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ตามทรรศนะของผูตอบแบบสอบถาม ดวยการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) นําเสนอในรูปแบบตารางแสดงคาความถี่(f) ประกอบคําบรรยาย ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามในตอนที่ 3
ทั้งหมด 72 คน คิดเปนรอยละ 84.7
ผลการศึกษา
จากการวิจัยพบวา ขอมูลของบุคลากรของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พบวา เพศของ
บุคลากรของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จํานวน 85 คน สูงสุดเปนเพศชาย จํานวน 52 คน คิดเปน
รอยละ 61.18 รองลงมาคือ เพศหญิง 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
ดานวุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 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 นอยที่สุดคือ
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนเทากัน 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
รอ ยละ 28.24 มีป ระสบการณใ นการทํา งานตั้ง แต 6 – 9 ป จํา นวน 18 คน คิด เปน รอ ยละ 21.18 นอ ยที่สุด คือ มี
ประสบการณในการทํางานตั้งแต 1 เดือน – 2 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 15.29
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ดานตําแหนงงานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนพนักงานจางทั่วไปจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ
56.47 รองลงมาคือพนักงานเทศบาล จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 37.65 และนอยที่สุดคือพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.88
สภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาแตละรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานความรอบรูแหงตน (Personal Mastery)
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการเรียนรูเปนทีม (Team Learning) ดานแบบแผนความคิด (Mental Models)
ดานการคิดอยางเปนระบบ (Systematic Thinking) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
ดานวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
แนวทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ดานความรอบรูแหงตน (Personal Mastery) ควรสงเสริมให
บุคลากรไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่ตรงกับสายงาน ดานแบบแผนความคิด (Mental Models) ควรสงเสริมให
บุคลากรมีความคิดสรางสรรค ทันเหตุการณในยุคปจจุบัน ดานวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) ควรเปดโอกาสใหทุกคนได
ระดมความคิดในการกําหนดวิสัยทัศนของเทศบาล ดานการเรียนรูเปนทีม (Team Learning) ควรสงเสริมใหมีการเรียนรู
และทํางานเปนทีม สรางความสามัคคีในองคการ และดานการคิดอยางเปนระบบ (Systematic Thinking) ควรสงเสริมให
บุคลากรมีการคิดอยางเปนระบบ

สรุปผลและอธิปรายผล
จากวัตถุประสงคขอที่ 1 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
เทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
บุคลากรสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีความรูความสามารถในตําแหนงงานของตนเอง มีเจตคติที่ดี
ต อ องค ก าร เข า ใจบทบาทหน า ที่ ข องตนเองและสามารถปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ ผู อื่ น ได มี เ หตุ มี ผ ลสามารถยอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองคการได ซึ่งสอดคลองกับอภิชา ธานีรัตน และคณะ (2555, หนา 147) ไดศึกษารูปแบบการเปน
องคกรแหงการเรียนรู ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาสภาพปจจุบันของ
การเปนองคกรแหงการเรียนรูเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมของบุคลากรคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎในกรุงเทพมหานคร
ตามแนวคิดองคการแหงการเรียนรู โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ดานความรอบรูแหงตน (Personal Mastery) พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เปนลําดับแรก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา บุคลากรมีความรูความสามารถในตําแหนงงานของตนเอง มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีความเขาใจ
เปาหมายของงานในหนาที่ของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ ณิศรา ดาวประดับวงษ (2550, หนา 96) ไดศึกษาความพรอมเพื่อ
พัฒนาสูองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลเมือง จังหวัดราชบุรี พบวา ระดับความพรอมดานตัวบุคคลเพื่อพัฒนาสู
องคการแหงการเรียนรู ดานความรอบรูแหงตน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนอันดับแรก
ดานความแบบแผนความคิด (Mental Models) พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 3 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะว า บุ ค ลากรมี ก ารยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในเทศบาล สามารถปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด ให ส อดคล อ ง
เหมาะสมกับเปาหมายของเทศบาลไดแตยังขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ฝกฝนทักษะความคิดสรางสรรคใหเกิดขึ้นอยูเสมอ
ซึ่งสอดคลองกับ พนานันท โกศินานนท (2551, หนา 57) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษสูองคกรแหงการ
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เรีย นรู โดยศึก ษาความพรอ มของวิ ทยาลั ยราชพฤกษสู องคก รแหง การเยนรู แ ละศึก ษาความสัม พัน ธ ระหว างวินั ย 5
ประการ กับความพรอมของวิทยาลัยราชพฤกษสูองคกรแหงการเรียนรู พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรู
ในวิทยาลัยราชพฤกษ ดานรูปแบบวิธีการคิด (Mental Model) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ดานวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา ในการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของเทศบาลไมไดมาจากการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย แตมา
จากนโยบายของคณะผูบริหารและบุคลากรฝายแผนงานและวิชาการเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับ กิตติภัทร แกวเพชรบุตร
(2557, หนา 64) ไดศึกษาสภาพความเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนตามทัศนคติของผูบริหารสถานศึกษา และครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผลการศึกษาพบวา ดานวิสัยทัศนรวม มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง
ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 2 ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา บุคลากรเขาใจบทบาทหนาที่ มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดเปน
อยางดี อีกทั้งยังสงเสริมใหบุคลากรยึดหลักการมีสวนรวมทํางานรวมกันเปนทีม ซึ่งสอดคลองกับ พิมพใจ อุนแกว (2555,
หนา 54) ไดศึกษาความเปนบุคคลแหงการเรียนรูของครู กศน. ตําบล ตามทรรศนะของผูบริหาร กศน.และครู กศน. สังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง พบวา ดานการเรียนรูเปนทีม มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก
ดานการคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 4 ทั้งนี้ อาจเปน
เพราะวา บุคลากรมีการคิดอยางเปนเหตุเปนผล มีกระบวนการคิดที่สามารถในการเชื่อมโยงเหตุการณตาง ๆ ไดเปนอยางระบบ
ซึ่งสอดคลองกับ เกศสุดา ใจคํา (2554, หนา 62 - 63) ไดศึกษาสภาพองคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
จังหวัดเชียงใหม พบวา มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน มีสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูดานความคิดความเขาใจ
เชิงระบบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
จากวัตถุประสงคขอที่ 2 ผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบล
ดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา มีประเด็นในการอภิปรายผลในแตละดาน 5 ดาน ดังนี้
แนวทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ดานความรอบรูแหงตน (Personal Mastery) พบวา บุคลากรไดมีขอเสนอแนะใหมีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการ
ฝกอบรมในหลักสูตรที่ตรงกับสายงานหรือหนาที่ของตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ควรสงเสริมใหไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองในดานอื่น ๆ เชน ดานเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ดานคุณธรรมจริยธรรม เปนตน เพิ่มเติมอยางนอยปละ 2 ครั้ง และควรมีการสงเสริมใหมีกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง
เพื่อใหบุคลากรมีความรอบรูในทุกดานอยางตอเนื่องอันจะสงผลตอการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
ยั่งยืนตอไป ซึ่งสอดคลองกับ เซงเก (1990, หนา 12) ที่ไดใหความหมายขององคการแหงการเรียนรูไววา เปนองคการที่
บุคลากรในองคการนั้นมุงมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของตน มีการสรางสรรคผลงานที่เปนความปรารถนา เปนที่ซึ่ง
สิ่งใหม ๆ เกิดขึ้น เนนผลสําเร็จของบุคคลโดยมีองคการเปนแหลงของการเรียนรูเพราะถาไมมีการเรียนรูของบุคคลแลวก็
จะไมมีการเรียนรูขององคการอยางแนนอน
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แนวทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ดานแบบแผนความคิด (Mental Models) พบวา บุคลากรไดมีขอเสนอแนะใหมีการสงเสริมใหบุคลากรมีความคิด
สรางสรรค ทันเหตุการณในยุคปจจุบัน เปดรับฟงความคิดเห็นของทุกคน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน หรือจัดใหมีการ
ประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ควรมีการยอมรับขอมูลขาวสาร ความคิดเห็นใหม ๆ เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
รวมทั้งเปดโอกาสใหผูที่ผานการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรตาง ๆ ไดออกมาพูดหรือเผยแพรความรูใหมๆใหคนอื่นได
รับทราบ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เจิดหลา สุนทรวิภาต (2557, หนา 141) ซึ่งไดกลาววาลักษณะขององคการแหงการ
เรียนรู ประการหนึ่งคือการเรียนรูจากบทเรียนในอดีต มีการบันทึกขอมูลเพื่อใหสมาชิกในองคการไดศึกษาถึงความสําเร็จ
และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาประยุกตใชในอนาคต มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณของสมาชิก มีการ
เรียนรูจากผูอื่ น และมีการถ ายทอดความรู ใ หแ กกันในองคกร และสอดคลองกับแนวคิ ด ของ ร็อบบิน และ คูล เตอร
(Robbins และ Coulter, 2005, หนา 248 -250 อางอิงในทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 2550 หนา 20) ที่ไดสรุปลักษณะของ
องคการแหงการเรียนรูวา ไดแก การใชระบบสารสนเทศระบบเปด องคการแหงการเรียนรูตองสรางระบบการจัดการ
ความรู (Knowledge management) ขององคการดวยการใหพนักงานทุกคนในทุกระดับขององคการเขาถึง และใชสารสนเทศ
ขององคการไดอยางเปดเผย ซึ่งจะสงผลทําใหพนักงานเกิดการเรียนรูได
แนวทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ดานวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) พบวา บุคลากรไดมีขอเสนอแนะใหเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดระดมความคิดใน
การกําหนดวิสัยทัศนของเทศบาล สงเสริมและกระตุนใหบุคลากรกลาแสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอองคกร และ
ควรสงเสริมใหบุคลากรมีแนวคิดมองไปขางหนาเพื่อพัฒนาองคกร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วีระวัฒน ปนนิตามัย
(2540, หนา 36 – 37) ซึ่งไดกลาววาองคการแหงการเรียนรูมีลักษณะที่โดเดนคือ มีการสรางวิสัยทัศน เปาหมายและ
คานิยมรวมกันทั้งองคการ กระจายอํานาจการตัดสินใจดวยการเพิ่มอํานาจปฏิบัติแกเหลาผูปฏิบัติ มององคการวาเปน
องคาพยพที่เรียนรูและเติบโตได และสอดคลองกับแนวคิดของ ร็อบบิน และ คูลเตอร (Robbins และ Coulter, 2005, หนา
248 - 250 อางอิงในทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 2550 หนา 20) ที่ไดสรุปลักษณะขององคการแหงการเรียนรูวา ไดแกการใช
ภาวะผูนําที่เอื้อตอการเรียนรู โดยผูบริหารตองแสดงบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก สนับสนุนพนักงานใหเขามามี
สวนรวมกับฝายบริหารในการกําหนดวิสัยทัศนเกี่ยวกับอนาคตขององคการรวมกัน ตลอดจนคอยทําหนาที่กํากับดูแล
พนักงานใหทํางานบรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศนดังกลาว
แนวทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ดานการเรียนรูเปนทีม (Team Learning) พบวา บุคลากรไดมีขอเสนอแนะให สงเสริมใหบุคลากรมีการเรียนรูและทํางาน
เปนทีม สรางความสามัคคีในองคกร สงเสริมใหมีกิจกรรมเรียนรูรวมกันเปนทีมอยางตอเนื่อง ควรมีการรับฟงความคิดเห็น
ซึ่ง กั น และกั น และยอมรั บ ความคิด เห็ น นั้ น ด ว ยเหตุ ด ว ยผล ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิด ของ มาร ค อวด ท และเรย โ นล
(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 วิจารณ พานิช (2547, หนา 20 – 23) ซึ่งไดกลาววา ศาสตรแหงการเรียนรูเปนทีม
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เปนเรื่องสําคัญที่ซึ่งไดแกการมีกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน มีผูอํานวยความสะดวกที่จะกระตุนและอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ ที่จะทําใหเกิดการเรียนรูเปนทีม
แนวทางการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ดานการคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) พบวา บุคลากรไดมีขอเสนอแนะให สงเสริมใหบุคลากรมีการคิดอยางเปน
ระบบหัวหนางานควรฝกฝนบุคลากรในสังกัดใหมีกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ มีเหตุผล สามารถตอบสนองนโยบาย
ของหนวยงานและความตองการของประชาชนไดทันตามกําหนดเวลา ควรมีการจัดทําแผนงานเปนขั้นตอนอยางเปนเหตุ
เปนผล เพื่อใหองคกรพัฒนาตามเปาหมาย ควรมีการนําแบบอยางการคิดอยางเปนระบบที่ดีจากหนวยงานอื่นมาเปน
แบบอยางในการประยุกตใชกับบุคลากรของเทศบาล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิจารณ พานิช (2547, หนา 23 – 25)
ไดกลาววา การคิดอยางเปนระบบ เปนเรื่องสุดทายขององคการเรียนรูที่สําคัญที่สุด การคิดอยางเปนระบบ เปนการ
มองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งตาง ๆ และจะตองมองเห็นภาพรวมของระบบ และแยกยอยไปที่แตละจุดของระบบไดเห็นถึง
ความซับซอนและปฏิสัมพันธระหวางสวนเหลานั้นที่เปนปฏิสัมพันธที่เคลื่อนไปตามกาลเวลาและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไม
หยุดนิ่ง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานความรอบรูแหงตน (Personal Mastery) ควรสงเสริมใหบุคลากรมีความคิดสรางสรรคและเรียนรูเพิ่มเติม
จากงานประจําเพื่อสรางนวัตกรรมใหม ๆ และพัฒนาศักยภาพตนเองอยูเสมอ
2. ดานแบบแผนความคิด (Mental Model) ควรสงเสริมใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูฝกฝนทักษะความคิด
สรางสรรคใหเกิดขึ้นอยูเสมอ เพื่อใหองคการเกิดการพัฒนาไปในทางที่สรางสรรคซึ่งจะนําไปสูการเปนองคการแหงการ
เรียนรูในอนาคต
3. ดานวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) ควรเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนและ
เปาหมายของเทศบาลและสงเสริมใหทุกคนรวมมือกันปฏิบัติเพื่อไปสูวิสัยทัศนที่รวมกันสรางไว
4. ดานการเรียนรูเปนทีม (Team Learning) เทศบาลควรสงเสริมใหบุคลากรมีการสนทนา อภิปราย แลกเปลี่ยน
เพื่อเรียนรูสภาพความเปนจริงในปจจุบันเพื่อสรางสรรคอนาคตใหสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือวิสัยทัศนของเทศบาล
5. ดานการคิดอยางเปนระบบ (Systematic Thinking) ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ความสามารถและ
ทักษะในการคิดอยางเปนระบบและการปฏิบัติงานที่สลับซับซอนใหแกบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถดานการ
คิดอยางเปนระบบ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบลดงเจน อําเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา
2. ควรศึกษาความตองการของบุคลากรในการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของเทศบาลตําบล
ดงเจน อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
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การศึกษาสภาพปจจุบันและความคาดหวังการบริหารงานบุคคลโรงเรียน
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 กันมา22 1
Suttaya Namwong1* and Namfon Gunma2
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและความคาดหวังการบริหารงาน
บุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษประชากรที่ใช ไดแก
ขาราชการครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 137
คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจก
แจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา สภาพปจจุบันการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก และ
ความคาดหวังการบริหารงานบุคคลโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
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
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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
การบริ ห ารบุ ค ลากรเป น กระบวนการที่ ผู บ ริ ห าร ผู มี ห น า ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานบุ ค ลากรหรื อ บุ ค ลากรที่ ต อ ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับบุคลากรขององคการรวมกันใชความรู ทักษะ และประสบการณในการสรรหา การคัดเลือก และ
บรรจุบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหเขาปฏิบัติงานในองคการ พรอมทั้งธํารงรักษาและพัฒนาใหบุคลากรขององคการ
มีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่เหมาะสม ตลอดจนเสริมสรางหลักประกันใหแก
สมาชิกที่ตองพนจากการรวมงานกับองคการใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขในอนาคต
โรงเรียนราชประชานุเคราะห เปนโรงเรียนแบบศึกษาสงเคราะห ในลักษณะประจํารับเด็กดอยโอกาสและมีความ
บกพรองที่อยูในสภาวะยากลําบากเขาเรียนโดยไมเสียคาใชจายใดๆเพื่อใหมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปน
พิเศษ บุคลากรที่เขามาปฏิบัติงานในโรงเรียนราชประชานุเคราะห จึงตองเปนบุคลากรที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่
สอนควบคูกับการดูแลนักเรียน ซึ่งตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจและมีทักษะประสบการณในการจัดการศึกษาสําหรับ
ผูดอยโอกาสประเภทอยูประจํา อีกทั้งตองเปนผูที่มีความเสียสละในการปฏิบัติหนาที่เพื่อเด็กดอยโอกาสเปนพิเศษ ในการ
สรรหาหรือรับยายผูบริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษามีความจําเปนที่จะตองไดบุคลากรที่มีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของโรงเรียนราชประชานุเคราะห การสรรหาหรือการรับยายที่ผานมาพบวามีบุคลากรที่ไมพรอมจะ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนราชประชานุเคราะหที่เปนโรงเรียนประจํา ตองปรับตัวในการทํางานกับเด็กดอยโอกาสซึ่งมีความ
แตกตางตามสภาพปญหาและวัฒนธรรมสงผลตอประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคลากรของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ภายใตการดําเนินงานของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งเปนการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ
เปนศูนยรวมของการบริหารการจัดการศึกษาโดยไมมีการกระจายอํานาจตามสวนภูมิภาค การดําเนินงานตองขึ้นตรงกับ
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยตรง ซึ่งสงผลใหการดําเนินดานการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนคอนขางมีปญหา
และเกิดความลาชาไมตอเนื่อง บุคลากรในโรงเรียนขาดความมั่นใจ ในการประสานงานกับสวนราชการตนสังกัด ซึ่งอาจ
สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน
ดังนั้นในฐานะผูศึกษาเปนบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในดานการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาสภาพปจจุบันและความคาดหวังเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทั้ง 5 ดาน จากขาราชการครูในโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการกําหนดเปน
แนวทางในการปรับปรุง แกไข และพัฒนางานการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของการบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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2. เพื่อศึกษาความคาดหวังของขาราชการครูตอการบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6
ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การบริหารงานบุคคลใน 5 ดาน
1. ดานการวางแผนอัตรากําลังและการ
กําหนดตําแหนง
2. ดานการสรรหาบรรจุและแตงตั้ง
3. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ
4. ดานวินัยและการรักษาวินัย
5. ดานการออกจากราชการ

1. กฎหมายและพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความ
คาดหวัง
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนขาราชการครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 7 โรงเรียน จํานวน 137 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 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
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ผูศึกษานําแบบสอบถามที่ไดรับคืนและทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
คอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (μ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(σ)
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ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูศ ึกษาไดนําเสนอโดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันและความคาดหวังการบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห
กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเรื่องศึกษาสภาพปจจุบันและความคาดหวังการบริหารงานบุคคล โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม
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
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันและความคาดหวังการบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห
กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
การศึกษาสภาพปจจุบันและความคาดหวังการบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือ
ตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบวาภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย คือ การออกจากราชการ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการสรรหาบรรจุและการแตงตั้ง อยูในระดับมาก
รองลงมาดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง อยูในระดับมาก รองลงมาดานวินัยและการรักษาวินัย อยู
ในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติ อยูในระดับมากและมีรายละเอียด
แตละดานแยกเปนรายขอสรุปไดดังนี้
1.1 ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีค าเฉลี่ยสูง สุด ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมีการดําเนินการสงคําขอการปรับปรุง การกําหนด
ตําแหนงของขาราชการและบุคลากรของสถานศึกษาไปยังตนสังกัด อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ โรงเรียน
ศึกษาสนับสนุนและสงเสริม ใหขาราชการและบุคลากรปรับปรุงกําหนดตําแหนงใหสูง ขึ้น อยูในระดับมาก สว นขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุดเปนอันดับสุดทาย คือ โรงเรียนมีการกําหนดตําแหนงบุคลากรสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษา
1.2 ดานการสรรหาบรรจุและแตงตั้ง ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ โรงเรียนดําเนินการสรรหาบรรจุและแตงตั้งตามหลักเกณฑที่อ.ก.ค.ศ.กําหนด อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ย
รองลงมา คือ โรงเรียนสรรหาบรรจุและแตงตั้งบุคลากรมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปรงใสและตรวจสอบได อยูในระดับมาก
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเปนอันดับสุดทาย คือ โรงเรียนมีการสรรหาบรรจุและแตงตั้งบุคลากรตรงตามวิชาเอกที่ตองการ
ของสถานศึกษาอยูในระดับมาก
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1.3 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมีการดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหกับ
ขาราชการและบุคลากรในสถานศึกษา อยูใ นระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ ยรองลงมา คื อ โรงเรียนมีการปฐมนิเ ทศกอ น
มอบหมายการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเปนอันดับสุดทาย คือ โรงเรียนมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบดวยความโปรงใสยุติธรรม เปนที่ยอมรับอยูในระดับมาก
1.4 ดานวินัยและการรักษาวินัย ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
คือ โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยกรณีความผิดวินัยรายแรงและ
ความผิดไมรายแรง อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา คือโรงเรียนสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวินัย
ขอบังคับหรือแนวปฏิบัติราชการในการปฏิบัติแกขาราชการและบุคลากร อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
โรงเรียนมีการสังเกตตรวจสอบ ดูแลเอาใจใส ปองกัน ขจัดเหตุเพื่อมิใหขาราชการและบุคลากรในสถานศึกษากระทําผิด
วินัยสถานศึกษามีการาสรางขวัญกําลังใจที่สงเสริมและพัฒนาเจตคติ จิตสํานึกและพฤติกรรม เพื่อปองกันการกระทําผิด
วินัย อยูในระดับมาก
1.5 ดานการออกจากราชการภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
คือ โรงเรียนมีการรายงานการออกจากราชการของขาราชการและบุคลากรไปยังตนสังกัด อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ย
รองลงมา คือโรงเรียนใหการสนับสนุนชวยเหลือแกขาราชการและบุคลากรที่มีความประสงคเกษียณอายุราชการกอน
กําหนดอยูในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเปนอันดับสุดทาย คือ โรงเรียนมีการดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติ
ขาราชการและบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการและพนจากการเปนราชการอยูในระดับมาก
2. ผลการศึกษาการศึกษาความคาดหวังการบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือ
ตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบวาภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยดังนี้ มากที่สุด คือ ดานการสรรหาบรรจุและแตงตั้ง อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ดานการ
เสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาดานการออกจากราชการ อยูในระดับมากที่สุด
รองลงมาดานวินัยและการรักษาวินัย อยูในระดับมากที่สุด และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการวางแผนอัตรากําลังและ
การกําหนดตําแหนง อยูในระดับมาก และมีรายละเอียดแตละดานแยกเปนรายขอสรุปไดดังนี้
2.1 ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมีการนําแผนอัตรากําลังสูการปฏิบัติในการจัดครูเขาปฏิบัติการสอน อยูในระดับมาก
ที่สุด ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ โรงเรียนมีการกําหนดตําแหนงบุคลากรสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษาอยูใน
ระดับมากที่สุด สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเปนอันดับสุดทาย คือ โรงเรียนมีการวิเคราะห วางแผนความตองการอัตรากําลัง
บุคลากรในสถานศึกษา อยูในระดับมาก
2.2 ดานการสรรหาบรรจุและแตงตั้งภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ โรงเรียนดําเนินการรับโอนยายบุคลากรตามความเหมาะสมและระเบียบของทางราชการ อยูในระดับมาก
ที่ สุ ด ข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย รองลงมา คื อ โรงเรี ย นสรรหาบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง บุ ค ลากรมี ค วามบริ สุ ท ธิ์ ยุ ติ ธ รรม โปร ง ใสและ
ตรวจสอบได อยูในระดับมากที่สุด สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเปนอันดับสุดทาย คือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธการรับ
บุคลากรใหมอยางทั่วถึงอยูในระดับมาก
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2.3 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมีการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ประพฤติดีและมีผลงานเปนที่ปรากฏ อยูใน
ระดับมากที่สุด ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะ อยูในระดับมากที่สุด สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเปนอันดับสุดทาย คือ โรงเรียนมีเสริมสรางขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติราชการใหกับบุคลากรอยูในระดับมาก
2.4 ดานวินัยและการรักษาวินัย ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ โรงเรียนดําเนินการลงโทษบุคลากรที่กระทําผิดวินัย ตามอํานาจหนาที่และระเบียบวินัยของทางราชการ
อยางเหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ โรงเรียนมีการสังเกตตรวจสอบ ดูแลเอาใจใส ปองกัน
ขจัดเหตุเพื่อมิใหขาราชการและบุคลากรในสถานศึกษากระทําผิดวินัยสถานศึกษามีการาสรางขวัญกําลังใจที่สงเสริมและ
พัฒนาเจตคติ จิตสํานึกและพฤติกรรม เพื่อปองกันการกระทําผิดวินัย อยูในระดับมากที่สุด สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเปน
อันดับสุดทาย คือ โรงเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติกรณีมีการรองเรียนขอความเปนธรรมของขาราชการและบุคลากรใน
สถานศึกษาอยูในระดับมาก
2.5 ดานการออกจากราชการ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ โรงเรียนมีการจัดใหขาราชการและบุคลากรที่พนตําแหนงหนาที่ราชการกลับเขามามีบทบาทหนาที่ชวยเหลือดูแล
ใหคําปรึกษากับสถานศึกษา อยูใ นระดับมากที่สุด ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา คื อ โรงเรียนมีการรายงานการออกจาก
ราชการของขาราชการและบุคลากรไปยังตนสังกัดอยูในระดับมากที่สุด และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียนมีการ
ดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการและบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการและพนจากการเปนราชการ อยูในระดับ
มาก

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาการศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือ
ตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1. สภาพปจจุบันการบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เหตุที่
เปนเชนนี้เพราะสภาพการบริหารบุคคลของโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
มีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน มีการบริหารงานอยางเปนระบบ มีการปฏิบัติดําเนินการภายใตกฎระเบียบขอบังคับ
กฎเกณฑของการบริหารงานบุคคลตามกรอบนโยบายจุดเนนของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีการจัดประชุมอบรม
ใหความรูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารองคการสูความเปนเลิศความเปนผูนําแกผูบริหารโรงเรียนซึ่งเปนผูมี
บทบาทสําคัญในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอจึงสงผลใหผูบริหารโรงเรียนเปนผูรูเขาใจบทบาทภาระหนาที่ของตนเองเปนอยาง
ดีมีความรับผิด ชอบในการดําเนินงานของโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคข องการจัด การศึกษาตามขอบขายของการ
บริหารงานบุคคล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรศักดิ์คงฤทธิ์ (2551, บทคัดยอ) ทําการวิจัย เรื่องการศึกษาสภาพการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเครือขายเกาะพะงันสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานีเขต 1 พบวา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเครือขายเกาะพะงันสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร
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ธานี เขต 1 มีการบริหารงานบุคคลโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากและสอดคลองกับภัทรวดีเกตุแกว (2551, บทคัดยอ)
ไดทําการวิจัย เรื่องสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 1 พบวา
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 1 ไดปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลโดยรวมและรายดานอยู
ในระดับมากโดยเรียงตามคาเฉลี่ยการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลจากมากไปนอยตามลําดับดังนี้ดานวินัยและการรักษา
วินัยดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการดานงานออกจากราชการดานการวางแผนอัตรากาลังและการ
กําหนดตําแหนงและการสรรหาและการบรรจุแตงตั้งเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากเชนกัน
การศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามภารกิจงาน 5 ดาน พิจารณาเปนรายดานไดดังนี้
1.1 ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนมี
การวิเคราะหประเมินสภาพความตองการ การจัดวางแผนอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนงที่สอดคลองกับเปาหมายของ
สถานศึกษาและรายงานขอมูลดานบุคลากรไปยังตนสังกัด พรอมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือก
บุคคลเขามาปฏิบัติงานและมีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบใหบุคคลในโรงเรียนไดอยางชัดเชน พรอมทั้งมีการ
สงเสริม สนับสนุน ใหขาราชการและบุคลากรปรับปรุงกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ซึ่งสอดคลอง
กับสุนันทา เลาหนันทน (2542, หนา 15) กลาววาทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการผลิตหรือ
การดํ า เนิ น กิ จ การของหน ว ยงาน การที่ จ ะได บุ คคลที่ มี คุ ณ ภาพจํ า เป น ต อ งมี ก ารวางแผน ทั้ ง นี้ เ พราะการวางแผนมี
ความสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปยะวัฒน ศรีไสว (2553, หนา 127) ทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผลการวิจัย พบวา ดานการวางแผน
อัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของพระเส็ง ปภสฺสโร วงศพันธุเสือ
(2555, หนา 111) ทําการวิจัย เรื่อง การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกปราจีนบุรีเขต1 ผลการวิจัย พบวา ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงโดยรวมอยูใน
ระดับมาก
1.2 ดานการสรรหาบรรจุและแตงตั้ง โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนมีการดําเนินการสรร
หาบรรจุและแตงตั้งตามหลักเกณฑที่ อ.ก.ค.ศ. กําหนด มีการวางแผนอัตรากําลัง สรรหาและบรรจุแตงตั้ง ทั้งมีการ
สํารวจ ระบุวิชาเอกและจํานวนที่ตองการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาพรพิศาลบุตร (2543, หนา 1)
ไดใหความหมายของการบริหารงานบุคลากรไววาหมายถึงภารกิจหนาที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหารที่ใชทั้งศาสตร
และศิลปะในการจัดวางแผนกําลัง คนการสรรหาคัด เลือกและการบรรจุบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับ
ตําแหนงงานพรอมทั้งสามารถใชประโยชนใหเกิดผลสูงสุดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสนิท คงภักดี (2549, หนา 70) ทําการ
วิจัย เรื่อง การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 พบวา ดานการ
วางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงโดยรวมอยูในระดับมาก
1.3 ด านการเสริ ม สรา งประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ร าชการโดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อาจเนื่ องมาจาก
โรงเรียนมีการดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหกับขาราชการครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรไดจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะมีการวางแผนและสํารวจความ
ตองการของบุคลากรในการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบ มีการพัฒนาสมรรถนะหลัก สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
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ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอานนท ไวฤทธิ์ (2548) กลาววา การบริหารงานบุคคลใหประสบผลสําเร็จได ตองมีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย และบุคลากรในสถานศึกษาสรางแรงจูงใจ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหกับ
ขาราชการและบุคลากรในสถานศึกษา มุงมั่นพัฒนาในดานบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 87 ตองการพัฒนาแหลง
เรียนรู หรือการมีจัดการความรู (Knowledge Management) ในโรงเรียน และการเสริมสรางในการปฏิบัติราชการ มีเหตุผล
ที่สําคัญ เพื่อแกปญหาในการปฏิบัติงาน
1.4 ดานวินัยและการรักษาวินัยโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนมีการสงเสริมสนับสนุนให
ขาราชการครูประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองชอบดวยระเบียบและแนวปฏิบัติดานวินัยและการรักษาสอดคลองกับงานวิจัย
ของสมศักดิ์ พรมมล (2552, หนา 67) ทําการวิจัย เรื่อง 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 หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ.
กําหนด
1.5 ดานการออกจากราชการโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนมีการชวยเหลือแกขาราชการ
ครูและบุคลากรที่มีความประสงคลาออกจากราชการมีการดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการและบุคลากรที่จะ
เกษียณอายุ ราชการและพนจากการเปนราชการพรอมทั้ง มีการรายงานการออกจากราชการของขาราชการครูแ ละ
บุคลากรไปยังตนสังกัด อยางเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอุทัยผิว เครือคํา (2557, หนา 77) ทําการวิจัย เรื่อง
สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต2 ผลการวิจัยพบวา
ดานการออกจากราชการโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก การตรวจสอบ
ดูแลเอาใจใสเพื่อปองกันและขจัดเหตุมิใหเกิดการกระทําผิดวินัย จัดใหมีการชวยเหลือดูแลแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีความประสงคลาออกจากราชการและการแจงหลักเกณฑการออกจากราชการ
2. ความคาดหวังการบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห อยูภายใตการ
ดําเนินงานของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งเปนการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ เปนศูนยรวมของการบริหารการจัด
การศึกษาโดยไมมีการกระจายอํานาจตามสวนภูมิภาค การดําเนินงานตองขึ้นตรงกับสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โดยตรง ซึ่งสงผลใหการประสานการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลระหวางโรงเรียนกับสํานักบริหารงานการศึกษา
ไมสะดวกเทาที่ควร จึงทําใหขาราชการครูมีความคาดหวังการดําเนินงานการบริหารงานบุคคลสูงกวาสภาพปจจุบัน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชิษณุกรพรภาณุวิชญ (2540 : 6) ทําการวิจัย เรื่อง ปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจะเห็นไดวาความคาดหวังการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับที่สูงกวาสภาพจริง และ
สอดคลองกับงานวิจัยของไพศาล ลับบัวงาม (2549, หนา 59) ทําการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจและความคาดหวังในการ
บริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ ผลการวิจัย พบวา คาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานของความคาดหวัง
ในการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ อยูในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัย
2354

ของยูโสบอาดํา (2550, บทที่ 4) ทําการวิจัย เรื่องความคาดหวังและสภาพจริงการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส พบวาระดับความคาดหวังโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ดานการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รองลงมา ไดแก ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงและดานการสรร
หาและการบรรจุแตงตั้งตามลําดับ
การศึกษาความคาดหวังการบริหารงานบุคคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามภารกิจงาน 5 ดาน พิจารณาเปนรายดานไดดังนี้
2.1 ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงโดยรวมอยูในระดับมากสวนความคาดหวังตอการ
บริหารงานบุคคลที่มีความคาดหวังมากที่สุด คือ โรงเรียนมีการนําแผนอัตรากําลังสูการปฏิบัติในการจัดครูเขาปฏิบัติการ
สอนทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห เปนโรงเรียนแบบศึกษาสงเคราะห ในลักษณะประจํารับเด็กดอยโอกาส
และมีความบกพรองที่อยูในสภาวะยากลําบากที่อยูหางไกลคมนาคม และชนเผาจากทองที่ของจังหวัดตาง ๆ ที่ใกลเคียง
การจัดการศึกษาจึงเนนดานทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทํา และเพื่อสนองนโยบายของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ดังนั้น การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงบางครั้งไมสามารถนําแผนอัตรากําลังสูการปฏิบัติในการจัดครูเขา
ปฏิบัติการสอนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมศักดิ์ พรมมล (2552,หนา 67) ทําการวิจัย เรื่อง ความคาดหวังของครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา ผลการวิจัย พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก เสนอคําขอใหมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา รองลงมา ไดแก นําแผนอัตรากําลังสูการ
ปฏิบัติในการจัดครูเขาสอนและจัดการเรียนการสอนและวิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับ
ภารกิจของโรงเรียนตามลําดับ สวนรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก กําหนดตําแหนงเพื่อขอใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ ที่ ก.ค.ศ.กําหนด และสอดคลองกับ (สุนันทา เลาหนันทน,2542,
หนา 15 - 16) กลาวถึง แนวทางการปฏิบัติ การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง ในขอที่ 1 วา จํานวนตําแหนง
และอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีในโรงเรียนโดยพิจารณาจากจํานวนนักเรียนและขนาดของโรงเรียน
ซึ่งตองวิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา
2.2 ดานการสรรหาบรรจุและแตงตั้ง โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด สวนความคาดหวังตอการบริหารงาน
บุคคลที่มีความคาดหวังมากที่สุด คือโรงเรียนดําเนินการรับโอนยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความ
เหมาะสมและระเบียบของทางราชการทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห เปนโรงเรียนในสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทําเรื่องโอนยายเขามารับราชการในโรงเรียน
จะมีอุปสรรคปญหา เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไมมีตําแหนงวางและเมื่อยายมาจากตาง
สังกัด ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการหลายขั้นตอน ทั้งการพิจารณายังจัดอยูในลําดับทายสุด และคะแนนการ
พิจารณายังนอยกวาบุคคลที่ ยายภายในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้นจึงทําใหขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษามีความ
คาดหวัง มากที่สุด ซึ่ง สอดคลองกับประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักบริห ารงานการศึกษาพิเ ศษ เรื่ อง องคประกอบในการ
พิจารณาการโอนยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายครูผูสอน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เกณฑการพิจารณาการโอนยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายครูผูสอน ในองคประกอบที่ 8.1 วาการ
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พิจารณายายภายในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และนอกสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภายในสังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ น้ําหนักคะแนนอยูในระดับ 5 และนอกสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ น้ําหนัก
คะแนนอยูในระดับ 3
2.3 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุดสวนความคาดหวัง
ตอการบริหารงานบุคคลที่มีความคาดหวังมากที่สุด คือโรงเรียนมีการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ประพฤติดีและมี
ผลงานเปนที่ปรากฏทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีจํานวนขาราชการครูมาก การยกยองเชิดชูเกียรติยังไมทั่วถึงเทาที่ควร
จึงทําใหขาราชการครูมีความคาดหวังมากที่สุดที่จะใหโรงเรียนมีการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ประพฤติดีและมีผลงาน
เปนที่ปรากฏซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 55 ใหมีกองทุนสงเสริมครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุนงานริเริ่มสรางสรรคผลงานดีเดน และเปนรางวัลเชิดชูเกียรติครู
คณาจารย ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ขอบขายการบริหารงานบุคคล วาดวย การเสริมสราง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ วาการใหคําชมเชย รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติเปนการที่ผูบังคับบัญชาดําเนินการให
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีผลงานเปนที่ประจักษ ไดรับคําชมเชย
รางวัลหรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เพื่อสรางขวัญกําลังใจ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปน
สําคัญและสอดคลองกับทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) ที่ไดอธิบายพฤติกรรมของบุคคลไววา บุคคลใดก็เพื่อ
จะไปสูความสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายหรือที่ตองการ เชน ความคาดหวังของการทํางาน คือ การไดรับคาตอบแทนที่สูง
หรือการไดรับการยกยอง และการยอมรับ
2.4 ดานวินัยและการรักษาวินัยโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด สวนความคาดหวังตอการบริหารงานบุคคลที่มี
ความคาดหวังมากที่สุด คือโรงเรียนดําเนินการลงโทษบุคลากรที่กระทําผิดวินัยตามอํานาจหนาที่และระเบียบวินัยของทาง
ราชการอยางเหมาะสมทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีภารกิจมาก ผูบริหารสถานศึกษา ตองเดินทางไปราชการบอยครั้ง
ทั้งสวนราชการที่ตองประสานงานอยูหางไกล จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษาไมสามารถดูแลและดําเนินการลงโทษบุคลากร
ที่กระทําผิดวินัยตามอํานาจหนาที่ไดเทาที่ควร เปนผลทําใหขาราชการครูมีความคาดหวังที่จะใหผูบริหารมีการดําเนินการ
ลงโทษบุคลากรที่กระทําผิดวินัยตามอํานาจหนาที่และระเบียบวินัยของทางราชการอยางเหมาะสม ตามบทบาทหนาที่ใน
ฐานะหัวหนาสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
มาตรา 27 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษามีอํานาจ
หนาที่ ควบคุม ดูแลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและ
วิธีการตามที่ ก.ค.ศ และ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา กําหนด
2.5 ดานการออกจากราชการโดยรวมอยูในระดับมาก สวนความคาดหวังตอการบริหารงานบุคคลที่มีความ
คาดหวังมากที่สุด คือ โรงเรียนมีการจัดใหขาราชการและบุคลากรที่พนตําแหนงหนาที่ราชการกลับเขามามีบทบาทหนาที่
ชวยเหลือดูแลใหคําปรึกษากับสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห เปนโรงเรียนอยูแบบประจํา
ขาราชการครูและบุคลากรที่บรรจุในสังกัด สวนใหญพออายุราชการถึงหลักเกณฑที่ อ.ก.ค.ศ. กําหนด ก็จะยื่นคํารองขอ
ยายเปลี่ยนสถานศึกษา ทําใหมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบอยครั้งและบุคลากรที่เขามาปฏิบัติหนาที่ราชการประสบการณ
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นอย ขาดความรู ความเขาใจ ทําใหตองเรียนรูงานใหม จึงอาจเปนเหตุใหงานสําคัญตางๆตองหยุดหรือชะงักลงดังนั้นเพื่อ
ประโยชนของทางราชการ ขาราชครู จึงมีความคาดหวังอยากใหขาราชการและบุคลากรที่พนตําแหนงหนาที่ราชการ ที่มี
ความรู ความสามารถ กลับเขามารับราชการ ซึ่งสอดคลองกับ หลักเกณฑและวิธีการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษา (2556) ได อ ธิ บ ายไว ว า ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ พ น จากตํ า แหน ง หน า ที่ ร าชการด ว ยมติ
คณะรัฐมนตรี หากผูนั้นไมไดกระทําผิดใด ๆ ใหผูนั้นกลับเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต
ไมเกินสี่ปนับแตวันไปปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ใหผูมิอํานาจตาม มาตรา 53 สั่งบรรจุและแตงตั้งผูนั้น เปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยใหมีตําแหนงและวิทยฐานะและรับเงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด
ทั้งนี้เพื่อประโยชนทางราชการสืบไป
ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. โรงเรียนควรมีการวิเคราะหภาระงานเพื่อวางแผนในการกําหนดตําแหนงและสรรหาบรรจุแตงตั้งบุคลากรที่มี
ความรู ความสามารถ และตรงตามวิชาเอกที่ตองการของสถานศึกษาหรือวิชาเอกที่สถานศึกษาขาดแคลนจริง ๆ
2. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโรงเรียนควรมีเกณฑหรือแนวทางการการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในการพิจารณาความดีความชอบดวยความโปรงใสยุติธรรม เปนที่ยอมรับและเปดเผยผลการประเมินใหขาราช
กาครูและบุคลากรทางศึกษาทราบ
3. ดานวินัยและการรักษาวินัยโรงเรียนควรการสรางขวัญและกําลังใจเพื่อเสริมสรางและพัฒนาเจตคติจิตสํานึก
และพฤติกรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการอบรมหรือประชาสัมพันธเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ วินัย ที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ ใหขาราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในสถานศึกษา มีความรู ความเขาใจและสามารถ
นําไปปฏิบัติไดถูกตอง เพื่อปองกันการกระทําผิดวินัย
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บสภาพป จ จุ บั น และความคาดหวั ง การบริ ห ารงานบุ ค คลระหว า งเขตพื้ น ที่
การศึกษากับสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2. ควรมีการศึกษารูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของการบริหารงานบุคคลที่สงผลตอประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานสถานศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง การศึกษาสภาพปจจุบันและความคาดหวัง การบริหารงานบุคคล โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดี
จากความชวยเหลืออยางดียิ่ง จาก ดร.น้ําฝน กันมา อาจารยที่ปรึกษาที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ปรึกษา ตรวจทาน แกไข
ขอ บกพร อ งต า ง ๆ ด ว ยความเอาใจใสทุ ก ขั้น ตอน จนสํา เร็ จเรี ย บร อ ย สมบู รณ ผูวิ จั ย รูสึ ก ซาบซึ้ ง เป น อยา งยิ่ ง และ
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
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ขอขอบพระคุณ นายทอม ศรีทิพยศักดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเ คราะห ๒๔ จัง หวัด พะเยา นาย
สมศักดิ์ พรมมล รองอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๔ จังหวัดพะเยา และนายกิติพงษ คําดี รองอํานวยการ
โรงเรียนเทศบาล 2 (แมต่ําดรุณเวทย) ที่กรุณาใหคําแนะนํา แกไข ตรวจทานเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา จนทําให
การศึกษาคนควาสมบูรณและมีคุณคา
คุณคาและประโยชนอันพึงมีที่เกิด จากการศึกษาคน ควาฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา และ
คณาจารย ทุกทาน ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันนี้ พรอมดวยสามี บุตร รวมทั้ง
ผูอํานวยการโรงเรียน ตลอดจนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษเพื่อรวมวิชาชีพและเพื่อนนิสิตสาขาการบริหารการศึกษา ที่ใหคําแนะนําสงเสริมเปนกําลังใจแก
ผูศึกษาทุก ๆ ทาน
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บทคัดยอ
การศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนแมออวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรและเพื่อศึกษาปญหา
การดําเนินงานและขอเสนอแนะของแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนแมออวิทยาคม อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผลการศึกษาพบวา การศึกษาสภาพและปญหาแผนยุทธศาสตรดานงานวิชาการ
ยุทธศาสตรดานงานงบประมาณ ยุทธศาสตรดานงานบุคคล และยุทธศาสตรดานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนแมออวิทยาคม
เฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา การศึกษาสภาพและปญหาแผนยุทธศาสตรดานงานวิชาการ ปฏิบัติ
มากที่สุด รองลงมาคือ ดานการบริหารงานทั่วไป ดานงานบุคคล และงานงบประมาณ ตามลําดับ
คําสําคัญ: ศึกษาสภาพ 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
การศึกษามี คุ ณ ภาพดี แลว ประชาชนสว นใหญยอ มจะมีป ระสิท ธิภ าพมีค วามรูความสามารถ มีปญญาสามารถ
พึ่งตนเองได ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 4 ใหความหมาย การศึกษา หมายความวา
กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝกอบรม การสืบสานทาง
วั ฒ นธรรมและสร า งสรรค จ รรโลงความก า วหน า ทางวิชาการ ทั้งนี้การสรางองค ค วามรู อั น เกิ ด จากการจัด
สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และหมวด 4 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 22 ยังกําหนดวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเอง
ไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัด การศึก ษาตอ งสง เสริม ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็ ม ตามศักยภาพ และตามมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรี ย นรู ใ ห ส ถานศึ ก ษาและหนวยงานที่เกี่ยวข อ ง
ดํา เนิ น การคือ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนั ด ของผู เ รี ย นโดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล กระทรวงศึกษาธิการไดมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งกําหนดนโยบายสําคัญใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมทรัพยากรบุคคลใหมีความรูความคิด รูจักวิเคราะห
และทันตอเหตุการณมีความสามารถทางการสอน และการประเมินผลอยางตอเนื่อง
ดวยแรงผลักดันจากกระแสโลกาภิวัฒน ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร การแขงขันที่รุนแรง
และกระแสความต อ งการสิ น ค า และบริ ก ารที่ มี คุ ณภาพ สงผลกระทบและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ ระบบการเงิน การคลัง ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูปการศึกษา เปนตน เพื่อใหการพัฒนาประเทศ
มีความตอเนื่องและยั่ ง ยื น จากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหงชาติ ไดเนนการพัฒนาดานอื่นๆ การศึกษาเปน
เครื่องมือสําคัญที่จะพัฒนาคนใหมีคุณภาพ แตในปจจุบันสภาพการจัดการศึกษาพบวายังมีคุณภาพที่ต่ํา ไมสนองความ
ตองการของผูเรียน สังคม ประเทศชาติและกาวไมทันกระแสโลกาภิวัฒน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกํา หนดนโยบายการ
ปฏิ รู ป การศึกษาไว 4 ดาน อันไดแก การปฏิ รู ป ระบบบริหาร และการจัดการ ปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
และการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใชยุทธศาสตรการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม การประกัน
คุณภาพ การเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและการใชแผนยุทธศาสตรเพื่อมุงเนนสูการศึกษาเปนเลิศ ผูเรียนมีคุณภาพ
เปาหมายของการปฏิรูปที่สําคัญคือคุณภาพของผูเรียน ดังนั้นกระแสผลักดันทุกดาน จึงมุงไปที่โรงเรียน ซึ่งมี
หน า ที่ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี คุ ณ ภาพ การทํ า โรงเรี ย นให มี คุ ณ ภาพทั้ ง ป จ จั ย นํ า เข า
กระบวนการและผลผลิต จะเปนจุดเริ่มตนของคุณภาพการศึกษา อยางไรก็ตามปจจัยดังกลาวโรงเรียนไมไดเปนผูกําหนด
ทั้งหมด แตสวนที่โรงเรียนสามารถกําหนดเองไดคือปจจัยดานกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารและการจัดการ
ผูบริห ารโรงเรี ย นที่ ม ี ว ิ ส ั ย ทั ศ น ก ว า งไกล จะสามารถบริหารและจัด การการใชทรัพ ยากรที่มีอยูได และสามารถจัด
ทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งเปนยุทธศาสตรสําคัญของการปฏิรูปได
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อยางมีประสิทธิภาพ การดําเนินการดังกลาว ผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองมีเครื่องมือที่จะนํามาใชกําหนดทิศทางการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาใหบรรลุเ ปาหมายได รวมทั้ง การวางระบบและกําหนดกลไกการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพเครื่องมือดังกลาวคือ แผนยุทธศาสตร
เนื่องจากแผนยุทธศาสตรเครื่องมือในการบริหารและการจัดการของผูบริหาร และเกี่ยวของกับทุกสวน ทุก
ขั้นตอนและทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงมีขอผูกพันและมีสวนรับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้น เปนประโยชนในการกระตุนใหบุคลากร
ของโรงเรียนปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย ไดอยางเต็มศักยภาพ โรงเรียนมีกระบวนการทํางานเปนระบบ มีเปาหมาย
ชัดเจน เขาใจตรงกัน อาจกลาวไดวาแผนยุทธศาสตรเปนจุดเริ่มตนของ "การรวมใจเปนหนึ่งเดียว" เพื่อสรางพลังขับเคลื่อน
ใหโรงเรียนการจัดการศึกษาสู "คุณภาพ" ผูเรียนเปนคนเกงและดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนบุคคลแหงการเรียนรู ใฝรู และมี
พื้นฐานทางจิตใจที่พรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน
ผู บ ริ ห ารซึ่ ง เป น บุ ค คลสํ า คั ญ ในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ นํ า สถานศึ ก ษา ซึ่ ง เป น หน ว ยงานที่ แ สดงคุ ณ ภาพ
การศึกษาที่แทจริงของชาติ ใหป ระสบความสํา เร็จ อยา งมีประสิทธิภาพได จะตองปรับบทบาทที่จะปฏิบัติจริงในการ
บริหารการศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ สภาพป จ จุ บั น ในยุ ค ปฏิ รู ป ซึ่ง (ธีร พนธ คงนาวัง, 2545 หนา 18) ไดกลาวไววาการ
วางแผน เปนหน า ที่ ห ลั ก ที่ สํา คั ญ ของผูบริหาร ผูบริหารจําเปนที่จะตองกระทําเปนอันดับแรกๆ ของการเลือกแนวทาง
ปฏิบัติ การวางแผนเปนการกําหนดแนวทาง กําหนดทิ ศ ทางและความรู สึ ก ในเรื่ อ งของความมุงหมายขององคกร โดยให
ผูปฏิบัติทุกคนไดรู มองเห็น ภาพของการทํางานในอนาคต เห็นประโยชน เห็นวิ ธี ก ารในการทํางานตลอดจนปญหา
อุปสรรค เพื่อใหการทํางานสําเร็จตามความมุงหมายได การวางแผนเปนเรื่องของการเตรียมการไวลวงหนา มีการกําหนด
วัตถุประสงค กิจกรรมตาง ๆ คือจะทําเพื่ออะไร ใหใครทํา ทําเมื่อไร ที่ไหน สรางความมั่นใจใหผูปฏิบัติในการทํางาน
ปองกันไมใหหรือลดปญหาในอนาคต กอใหเกิดการประหยัด การวางแผนใชไดกับองคการทุกระดับ ในการจัดการศึกษาให
มีคุณภาพนั้น จําเปนตองใชหลักการบริหารจัดการเชนเดียวกับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองมีการดําเนินงานใหเปน
ระบบครบวงจรเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง นักเรียน ชุมชน รัฐบาล
นายจาง สถานศึกษาที่เปดสอนระดับสูงกวา
การการวางแผนเปนจุดเริ่มตนของการบริหารคุณภาพของการวางแผน ขึ้นอยูกับการรวบรวมขอมูลใหไดมาก
ที่สุด หลากหลายและเปนจริงที่สุด เพื่อนํามาใชเปนขอมูลเลือกหนทางที่จะบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ สงผลถึง
ความยากงายในการปฏิบัติแ ละเปนไปไดที่จะบรรลุผ ลดว ย การวางแผนที่มีลักษณะดัง กลาว ก็คือ แผนยุทธศาสตร
เนื่องจากมีขั้นตอนในการวิเคราะหสถานภาพปจจุบัน และศักยภาพของหนวยงาน กําหนดภาพอนาคต เปาหมายและ
วิธีการที่จะบรรลุจุดหมายปลายทาง โดยเนนความพึงพอใจของผูรับบริการเปนหลักและเนนกระบวนการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้แผนยุทธศาสตรยังเปนเครื่องมือสําหรับผูบริหาร เพื่อใชในการบริหารและการจัดการตามภารกิจของ
หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในปจจุบัน สภาพแวดลอมรอบสถานศึกษา ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อยางรวดเร็ว และพรอมกันในหลาย ๆ เรื่อง ประกอบกับเกิดการแขงขัน ระหวางสถานศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของ
คุณภาพ สถานศึกษาควรมีทางเลือกที่หลากหลายวิธีที่ดีและเหมาะสมที่สุดตองถูกเลือกมาใช เพื่อใหไดผลสําเร็จตาม
เปาหมายสูงที่สุด แตลงทุนต่ําที่สุด กระบวนการวางแผนเพื่อหาแนวทางหรือวิธีการดําเนินงานที่ดีที่สุดมาใชนั้น คือการ
วางแผนเชิง กลยุทธ ซึ่ง รังสรรค มณีเล็ก (2544 หนา 71) ไดก ล า วไว ว า การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ นั้ น เป น ขั้ น ตอนหนึ่งใน
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กระบวนการบริห ารเชิง กลยุทธ กลาวคือกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธจะมีทั้งหมด 4 ขั้นตอนที่สําคัญ คือ การศึกษา
สภาพแวดลอม การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปใช การควบคุม และการศึก ษาสภาพและปญหากลยุทธ ซึ่ง 2
ขั้นตอนแรกนับเปนการวางแผนเชิงกลยุทธที่สอดคลองกับความตองการของผูปกครองที่ตองการเห็นบุตรหลานตนเองไดมี
โอกาสเขารับการศึกษาจากโรงเรียนที่มีคุณภาพ แผนกลยุทธจะไมมีผลใดๆ ในทางปฏิบัติเลย ถาสถานศึกษาจัดทําแผนกล
ยุทธเสร็จไวแลวก็เก็บไวหรือมีไวเพื่อรองรับการตรวจสอบเทานั้น กลยุทธที่กําหนดขึ้น ตองนําไปใชโดยมีการจัดทําความ
เขาใจในรายละเอียดของกลยุทธรวมกัน การปรับโครงสรางของสถานศึกษา กิจกรรมเพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถนําไป
ปฏิบัติได เมื่อกลยุทธไดถูกนําไปปฏิบัติแลว ขั้นตอนสุด ทายของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธก็คือการควบคุมและ
การศึกษาสภาพและปญหากลยุทธ ซึ่งในขั้นนี้ตองมีการกําหนดตัวชี้วัด สรางเครื่องมือเก็บขอมูล กําหนดเกณฑการศึกษา
สภาพและปญหาเก็บขอมูลและนําผลที่ไดจากการควบคุมและการศึกษาสภาพและปญหากลยุทธไปใชเปนขอเสนอแนะใน
แตละขั้นตอนของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ
จากที่ผานมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายใหสถานศึกษาจัดทําแผนยุทธศาสตร ซึ่ง
ในปจจุบันผูบริหารโรงเรียนยังไมคอยใหความสําคัญกับกระบวนการวางแผนเทาใดนัก และมักจะทําโดยจําใจมากกวาทํา
เพราะเห็นประโยชนหรือความจําเปน (ธงชัย สันติวงษ, 2540 หนา 1) บางสถานศึกษาก็มีการจัดทําแผนกลยุทธแตยังขาด
ขั้นตอนบางตอนไปหรือเปนการมองขามความสําคัญในบางสวนไปคือในสวนของการการศึกษาสภาพและปญหาแผน
นั่นเอง เพราะการการศึกษาสภาพและปญหาผลแผน แผนงาน/โครงการของโรงเรียน ไดดําเนินการโดยปฏิบัติตามหนังสือ
สั่งการจากหนวยงานตนสังกัด ซึ่งจะดําเนินการในชวงระยะเมื่อสิ้นปแตละปงบประมาณเทานั้น ระยะเวลาดําเนินการ
การศึกษาสภาพและปญหาผลเปนไปอยางเรงรัดกระชั้นชิด แตละปงบประมาณใชหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติในการ
ติดตามประเมินผลแตกตางกันไป และในปจจุบันนี้ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางของหนวยงานใหมต ามพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษา 2542 และที่แ กไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ทําใหการดําเนินงานขาดความตอเนื่องซึ่งมีผลกับระบบ
ดําเนินการ ขาดความชัดเจนทําใหสถานศึกษาขาดขอมูลที่เพียงพอตอการวางแผนดําเนินการ ตลอดจนไมทราบผลการ
ดําเนินการของแผนกลยุทธที่จัดทําวาปฏิบัติไดมีประสิทธิภาพเพียงใดเพราะทางปฏิบัติจะมุงนําขอมูลจากการการศึกษา
สภาพและปญหา ผลดัง กลาวเพื่อไปประกอบการจัด ทําแผนของปง บประมาณใหม นับวาเปนสาเหตุที่สําคัญ ทําให
กระบวนการดําเนินการวางแผนงานขาดระบบขอมูล ขอสนเทศที่สมบูรณครบถวนและถูกตอง ทันสมัยมาใชประกอบใน
การวางแผนกลยุทธ ซึ่งสงผลตอความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษา 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 หนา 25 – 28)
จากเหตุผ ลและความจํา เป น ที่ไ ดก ล าวมาข างตน ผูวิ จั ยใหค วามสนใจในการศึ กษาสภาพและปญ หาแผน
ยุทธศาสตรของโรงเรียนแมออวิทยาคม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จึงเห็นสมควร ทําการศึกษาสภาพและปญหาแผน
ยุทธศาสตรของโรงเรียนแมออวิทยาคม เพื่อใหไดแนวทางที่เหมาะสมและสอดคลองกับหลักการทางวิชาการใหมากยิ่งขึ้น
อันเปนแนวทางหนึ่งที่จะสงผลตอการพัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตรสําหรับโรงเรียนแมออวิทยาคม ใหเกิดผล
อยางคุมคากับการลงทุนทางดานการศึกษาของทางราชการตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
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1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนแมออวิทยาคม อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อศึกษาปญหาการดําเนินงานและขอเสนอแนะของแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนแมออวิทยาคม อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิด
ยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร คือ
1. ยุทธศาสตรดานงานวิชาการ
2. ยุทธศาสตรดานงานงบประมาณ
3. ยุทธศาสตรดานงานบุคคล
4. ยุทธศาสตรดานการบริหารงานทั่วไป

แผนยุทธศาสตรของโรงเรียนแมออวิทยาคม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร: ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ผูบริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและที่ปรึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรี ย นแม ออวิทยาคม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 40 คน โดยแยกเปน
ผูบริหารจํานวน 1 คน ครูจํานวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึ ก ษาจํา นวน 9 คน และที่ป รึก ษาคณะกรรมการ
สถานศึกษา จํานวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย: เครื่องมือที่จะใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน
3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ “การศึก ษาสภาพและปญ หาแผนยุท ธศาสตรข องโรงเรีย นแมออ
วิทยาคม อําเภอพาน จังหวัด เชีย งราย สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 36” แบบสอบถามมี
ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ประมาณคา 5 ระดับ ไดแก ปฏิบัติมากที่สุด ปฏิบัติ
มาก ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัตินอย ปฏิบั ติ น อ ยที่ สุ ด เก็บรวบรวมข อ มู ล ใช แ บบสอบถาม ระยะเวลาการเก็บขอมูล 2230 มกราคม 2558
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนแมออวิทยาคม อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 แบบปลายเปด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล: ในการวิจัยในครั้งนี้ใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการศึกษา
การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุประสงคเ พื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรแ ละเพื่อศึกษาปญหาการ
ดําเนินงานและขอเสนอแนะของแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนแมออวิทยาคม อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายสํานักงานเขต
พื้นที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 36ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ คือ ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแมออวิทยาคม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัย ไดแก สถิติพื้นฐานไดแก
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยการหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ
(Face Validity) โดยการหาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

สรุปผลและอธิปรายผล
1. การศึ ก ษาสภาพปญ หาการดํ า เนิน งานตามแผนยุท ธศาสตรด า นงานวิ ช าการ ยุ ท ธศาสตรด า นงาน
งบประมาณ ยุทธศาสตรดานงานบุคคล และยุทธศาสตรดานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนแมออวิทยาคม เฉลี่ยรวมอยูในระดับ
มาก และพิจารณาการศึกษาสภาพและปญหาแผนยุทธศาสตรดานงานวิชาการของโรงเรียนแมออวิทยาคม เฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับมาก (µ=4.15) เมื่อพิ จ ารณาเป น รายข อ พบวา สภาพและป ญ หาแผนยุ ท ธศาสตร ด า นงานวิ ช าการโรงเรียนลําดับ
สูงสุดไดแก บุคลากรทุ ก คนมี ค วามสามารถในการดํา เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตรดานงานวิชาการ (µ=4.60)
รองลงมาคื อ วัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตรดานงานวิชาการมีค วามชั ด เจนมุ ง พั ฒ นาผู เ รี ย นอยางเต็มศักยภาพ
(µ=4.43) สวนสภาพและปญ หาแผนยุท ธศาสตรดา นงานวิชาการโรงเรียนลําดับสุดทายคือ งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
เพียงพอตอการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรดานงานวิชาการ (µ=3.50) การศึกษาสภาพและปญหาแผนยุทธศาสตรดาน
งานงบประมาณของโรงเรียนแมออวิทยาคม เฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ=3.66) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สภาพ
และป ญ หาแผนยุทธศาสตรดานงานงบประมาณของโรงเรียนลํา ดั บ สู ง สุ ด ได แ ก บูรณาการการใชงบประมาณใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคในแตละแผนยุทธศาสตร (µ=3.95) รองลงมาคือ วางแผนการใชงบประมาณใหเกิดประสิทธิผลในแตละ
แผนยุทธศาสตร (µ=3.80) สวนสภาพและปญหาแผนยุทธศาสตรดานงานงบประมาณลําดับสุดทายคือ งบประมาณ
นํา ไปใช เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลตามวั ต ถุ ป ระสงค (µ=3.40) การศึกษาสภาพและป ญ หาแผนยุทธศาสตรดานงานบุคคลของ
โรงเรียนแมออวิทยาคม เฉลี่ยรวมอยูใ นระดับ มาก (µ=3.96) เมื่อพิจารณาเปน รายขอ พบวา สภาพและปญหาแผน
ยุ ท ธศาสตร ด านงานบุ คคลของโรงเรี ย นลํ า ดั บ สู ง สุ ด คื อ แผนยุ ท ธศาสตร ใ ห มี ก ารยกย อ งชมเชยบุ ค ลากรที่ ป ระสบ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน (µ=4.88) รองลงมาคือ บุคลากรมีความเขาใจกระบวนการการวางแผนยุทธศาสตรของ
โรงเรียน (µ=4.25) สวนสภาพและปญหาแผนยุทธศาสตรดานงานบุคคลลําดับสุดทายคือ แผนยุทธศาสตรเอื้อใหบุคลากร
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น (µ=3.25) การศึก ษาสภาพและป ญ หาแผนยุ ท ธศาสตร ด านบริหารงานทั่ ว ไปของโรงเรี ย น
แม อ อ วิ ท ยาคม เฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ=4.00) เมื่อพิจารณาเปน รายขอ พบวา สภาพและปญหาแผนยุทธศาสตร
ดานบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนลํา ดั บ สู ง สุ ด คื อ มอบเอกสารแผนยุทธศาสตร ใหทุกฝ า ยงาน (µ=4.60) รองลงมาคือ
จัดทําเอกสารรู ป เล ม แผนยุ ท ธ ศาสตร (µ=4.55) สวนสภาพและป ญ หาแผนยุทธศาสตรดานบริหารงานทั่วไปลําดับ
สุดทายคือ จัดทําแผนยุทธศาสตรใหเปนไปตามงบประมาณที่กําหนด (µ=3.35)
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาสภาพและปญหาแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนแมออวิทยาคม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1. ผลการศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดานงานวิชาการ ยุทธศาสตรดานงาน
งบประมาณ ยุทธศาสตรดานงานบุคคล และยุทธศาสตรดานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนแมออวิทยาคม เฉลี่ยรวมอยูในระดับ
มาก(µ=3.95) จากผลการวิ จั ย พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญระบุวา ยุทธศาสตรดานงานงบประมาณ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ซึ่ง
สอดคล อ งกั บ ผลงานการวิ จั ย ของ สมบูรณ จันตะคาด (2553) ไดศึกษา เรื่อง การบริหารงานบุคลากรเชิงกลยุทธ
โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารบุคลากรเชิงยุทธโดยภาพรวมมี
การปฏิ บั ติ อ ยู ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง ทุ ก ด า นมี ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ มาก โดยด า นที ่ ม ี ค  า เฉลี ่ ย สู ง สุ ด คื อ ด า นกลยุ ท ธ ก าร
บริ ห ารงานบุ ค ลากรรองลงมา คือ ดานการพั ฒ นาและการธํา รงรั ก ษาบุ คลากร ดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน
ดานการวางแผนงานบุคลากรและดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ปญหาการบริหารบุคลากรที่พบ คือ ปญหาการขาดงบประมาณ บุคลากรบางคนยังขาดประสบการณในการ
ปฏิบัติงานและบุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนนอย ปริมาณงานมากสงผลใหบุคลากรไมมีความกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงาน ไมมีโอกาสพัฒนาตนเองเทาที่ควร โดยแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรเชิงกลยุทธของ
โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสายจังหวัดเชียงราย คือ โรงเรียนควรมีการจัดหาและระดมงบประมาณจากหนวยงานหรือ
ชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองโดยการศึกษาดูงาน การจัดประชุม
อบรมให ค วามรู ค วามเข า ใจในการร ว มมือปฏิบัติงานและนําผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใชรวมกับการพิจารณา
ความดีความชอบของบุคลากร ผูวิจัยเห็นวา ทั้งนี้เนื่องมาจาก โรงเรี ย นแม อ อ วิ ท ยาคมเป น โรงเรี ยนไดรับงบประมาณ
จากภาครัฐที่นํามาสนับสนุนโรงเรียนไมเพียงพอ ทําใหขาดแคลนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อ
การสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา วัสดุ อุปกรณสนับสนุนการศึกษาอื่นๆ
การศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดานงานวิชาการของโรงเรียนแมออวิทยาคม เฉลี่ย
รวมอยูในระดับมาก (µ=4.15) จากผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญระบุวา งบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพียงพอตอการ
ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรดานงานวิชาการ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชัยยันต พิสัยพันธ
(2548) ไดศึกษา เรื่อง การศึกษาสภาพการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดหนองคาย
พบวา โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางเห็นวา มีการนําผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปไปใชอยูในลําดับสุดทาย
คือ ใชเป น ข อ มู ล ในการวางแผนการประเมิ น แผนปฏิ บั ติ ก ารประจําปในครั้งตอไป ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและขนาด
กลางควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ ผลการประเมิ น โดยโครงการใด กิ จ กรรมใดที่ ประสบผลสํ า เร็ จ สู ง ควรให ก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณเพิ่มและโครงการใด กิจกรรมใดที่ไมประสบผลสําเร็จควรชะลอหรือหยุดโครงการนั้น สวนเจาหนาที่แผนงาน
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ควรจัดทําเอกสารรายงานผลการประเมิน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลและ
สารสนเทศใหผูบริหารใชประกอบการตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการไดถูกตอง อันจะนําไปสูการใชขอมูลใหเปนประโยชนในการ
วางแผนประเมินแผนปฏิบัติการประจําปในครั้งตอไป โรงเรียนขนาดใหญมีการนําผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําป
ไปใชอยูในลําดับสุดทาย คือ ใชปรับปรุงขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนไดเปนปจจุบันอยูเสมอ ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ
ควรใหความสําคัญกับขอมูลสารสนเทศเนื่องจาก ขอมูลเปนสิ่งที่ชวยใหผูบริหารใชในการตัดสินใจเพื่อปรังปรุงและวินิจฉัย
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สั่งการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ อาจจะปรับปรุงจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ การประเมินแผนปฏิบัติการประจําปไวใน
รูปแบบตาง ๆ ทั้งระบบคอมพิวเตอร เอกสารรายงาน เนื่องจากโรงเรียนขนาดใหญมีความพรอมระบบเทคโนโลยี สวน
เจา หนา ที่แ ผนงานโรงเรีย นขนาดใหญค วรจัด ระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเพื่อ ใหส ามารถนํา มาใชไ ดอ ยา งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และผลการวิ จั ยของ สมบู รณ จั นต ะ คาด (2553) ได ศึ กษา เรื่ อ ง การบริ ห ารงานบุค ลากรเชิ ง กลยุ ท ธ
โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบวา โรงเรียนควรมีการจัดหาและระดมงบประมาณจากหนวยงาน
หรือชุมชนผูวิจัยเห็นวา อาจเปนเพราะ การจัดสรรงบประมาณในแผนยุทธศาสตรดานงานวิชาการนอยกวาดานอื่น การ
กําหนดงบประมาณที่ใชบริหารตามแผนยุทธศาสตรไมเต็มอัตรา การกําหนดงบประมาณไมละเอียด ไมมีการเรียงลําดับ
ความสําคัญของแผนงานและโครงการ
การศึกษาสภาพป ญ หาการดํา เนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร ด  า นงานงบประมาณของโรงเรียนแมออ
วิทยาคม เฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ=3.66) จากผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญระบุวา งบประมาณนําไปใชเกิด
ประสิ ท ธิ ผ ลตามวั ต ถุ ป ระสงค มี ค า เฉลี่ ย น อ ยที่ สุ ด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศรีมาลา จตุพร (2551) ไดศึกษา
เรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 พบ
ข อ เสนอแนะว า โรงเรี ย นควรจั ด ทํ า ข อ มู ล สารสนเทศผลการศึ ก ษา การวิ เ คราะห ว ิ จ ั ย เพื ่ อ ใช ใ นการวิ เ คราะห
สภาพแวดลอ มที่มีผ ลกระทบตอ การจัด การศึก ษาของสถานศึกษา วิเคราะหผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตาม
ขอตกลงที่ ทํา กํา เขตพื้น ที่ก ารศึกษา ดานปริ ม าณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนตนทุน ซึ่ง ตอ งคํา นวณตน ทุน ผลผลิตของ
องคกร และผลผลิตงาน/โครงการและศึกษาวิเคราะหวิจัยการจัด และพั ฒ นาการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาตามกรอบ
ทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษาและตามความตองการของสถานศึกษาและผลการวิจัยของ เบญจมาภรณ พัฒนพงศา
(2553) ไดศึกษา เรื่อง การประเมิ น โครงการมาตรฐานการศึ ก ษาของสํา นั ก งานการประถมศึกษา จังหวัดพัทลุง ซึ่ง
พบวา งานที่ปฏิบัติเปนสวนนอย คือ นําผลการจัดทําตนทุนผลผลิต ไปใชในการจัดตั้งงบประมาณ เพื่อความคุมคา จัดทํา
ปฏิ ทิ น ปฏิ บั ติ ง านและประชาสั ม พั น ธ เ ผยแพร อ งค ค วามรู ข อ เสนอแนะ ควรจั ด ทํ า ต น ทุ น ผลผลิ ต ไปใช ใ นการจั ด ตั้ ง
งบประมาณ เพื่ อ ความคุ ม ค า จั ด ทํา ปฏิ ทิ น ปฏิ บ ั ติ ง านและประชาสั ม พั น ธ เ ผยแพร อ งค ค วามรู ผู วิจั ย เห็ นว า ทั้ ง นี้
เนื่องมาจาก การกําหนดงบประมาณไมคํานึงถึงความจําเปนของแผนงาน ไมมีการสรางความเขาใจในงบประมาณดานตาง
ๆ สถานศึกษาขาดการนําผลลัพทโครงการไปใชในการจัดตั้งงบประมาณ
การศึกษาสภาพปญหาการดํา เนิน งานตามแผนยุท ธศาสตรดา นงานบุค คลของโรงเรีย นแมออวิทยาคม
เฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ=4.00) จากผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญระบุวาแผนยุทธศาสตรเอื้อใหบุคลากร
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วรเชษฐ จันทรภิรมย (2545) ไดศึกษา เรื่อง
การบริ ห ารงานวิช าการในสถานศึก ษาสัง กัด สํ า นัก งานการประถมศึก ษาอํ า เภอแม ท า จั ง หวั ด ลํ า พู น ซึ่ ง พบว า
สถานศึกษาขาดแคลนครู จํานวนครูไมครบชั้น ขอเสนอแนะ ควรจัดรวมโรงเรีย นของหอ งเรีย นที่อ ยูใ กลเคียงเขาดวยกั น
และด า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรทางวิ ช าการ คือ ขาดการสง เสริม และการพัฒ นาใหครูไดศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่
ประสบผลสําเร็จ ขอเสนอแนะ ควรวางแผนในการส ง เสริ ม และพั ฒ นาครู และผลการวิจัยของ สมพร ใจคําปน (2547
หนา 47 - 55) ปญหาที่ พ บในการบริ ห ารงานบุ ค ลากร คือ บุคลากรไมเพียงพอ การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานไม ต รง
ความรู ความสามารถ บุคลากร รับผิดชอบงานหลายดาน ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ขาดการ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง ผูวิจัยเห็นวาทั้งนี้เนื่องมาจาก บุคลากรมีจํา นวนไม พ อเพี ย งต อ การ
ดําเนินงาน ภาระงานพิ เ ศษของครู ม าก ไม มี ก ารส ง เสริ ม ให ค รู เ ห็ น ความสํา คั ญ ของการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
การศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดานบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนแมออวิทยาคม
เฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ=4.00) จากผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญระบุวาจัดทําแผนยุทธศาสตรใหเปนไปตาม
งบประมาณที่กําหนด มีคาเฉลี่ยนอย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ กาญจนา ศิริวงค (2551) ไดศึกษา การบริหาร
เชิ ง กลยุ ท ธ ใ นโรงเรี ย นเถิ น วิ ท ยา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ซึ่งพบวา ปญหาที่เกิดจากการมีสวนรวมของบุคคลากรทุก
ฝาย เกิดขึ้นในการบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนทุกดานของกระบวนการ แสดงใหเห็นวา เปนปญหาหลักของการบริหาร
เชิงกลยุทธในโรงเรียน และประเด็นขอเสนอแนะโดยรวม เสนอใหเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายที่มีสวนไดสวนเสีย
ในการศึกษาของโรงเรียนเถินวิทยาที่สุด ผูวิจัยเห็นวา ทั้งนี้เ นื่องมาจาก การวิเคราะหโครงการไมละเอียด การจัดสรร
งบประมาณ ครูและบุคลากรของโรงเรียนไมมีสวนรวม ไมมีการคัดกรองแผนงาน บุคลากรไมมีความตระหนักและไมเห็น
ความจําเปนและความสําคัญของการประเมิน บุคลากรขาดการมีสวนรวม
ขอเสนอแนะ
ผูรับผิดชอบควรสํารวจความตองการจําเปนของสถานศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการที่ปรึกษา
การจัดทําแผนยุทธศาสตรสถานศึกษาและประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายและนําขอมูลมา
วิเคราะห จากนั้นควรวางแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษาดวยเทคนิค SWOT Analysis ดานการบริหารระบบขอมล
สารสนเทศ คือ นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการกําหนดเปนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาและจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
ให ค รบทุ ก ด า น จากนั้ น ควรนํ า ผลลั พ ธ โ ครงการไปใช ใ นการจั ด ตั้ ง งบประมาณ เพื่ อ ความคุ ม ค า ต อ ไปควรจั ด สรร
งบประมาณใหเพียงพอตอการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตรทุกโครงการและจัดหาระดมงบประมาณจากชุมชนหรือ
หนวยงานอื่นๆ ควรกําหนดทรัพยากรไวในแผนยุทธศาสตรใหชัดเจน ที่สําคัญควรจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานใหตรงความรู
ความสามารถ ใหความรูและสรางความเขาใจเรื่องการนิเทศงานใหบุคลากรทุกฝาย ควรเนนการมีสวนรวมของบุคลากร
ทุกฝายที่มีสวนไดสวนเสียในการศึกษาของโรงเรียนแมออวิทยาคม จัดระบบการเบิกจายวัสดุ อุปกรณและงบประมาณให
สั ม พั น ธ กั บ แผนงานที่ กํ า หนด และตรงตามแผนอย า งชั ด เจน กํ า หนดเป า หมายและกิ จ กรรมการตรวจสอบติ ด ตาม
ประเมินผล นําเสนอและประมวลผลใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไวอยางเปนระบบ ประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง

กิตติกรรมประกาศ
การคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาของ ดร.ฐิติชัย รักบํารุง ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา
ตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองดวยความหวังดีเสมอมา จนทําใหการจัดทําวิทยานิพนธในครั้งนี้เสร็จสมบูรณผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ดวย
ขอขอบพระคุณคณาจารย สาขาการบริหารการศึกษา คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต
เชียงราย ทุกทานที่ใหความรูอันทรงคุณคาแกผูวิจัย
ขอขอบพระคุ ณ ศึ ก ษา ดร. สั น ติ บู ร ณะชาติ ผู อํ า นวยการจรั ล แก ว เป ง ผู อํ า นวยการพิ เ ชษฐ สมฤทธิ์
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ผูอํานวยการสงศักดิ์ เทพดวงแกว ผูอํานวยการเลิศ จันทิมา ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชใน
การจัดทําวิทยานิพนธในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณขาราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษา และที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ทุกทานที่ให
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเพื่อนๆ สาขาการบริหารการศึกษา ที่มีสวนชวยเสริมสรางกําลัง กาย
กําลังใจ จนทําใหการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณไปไดดวยดี
หากวิทยานิพนธนี้มีคุณคาและประโยชนตอวงการศึกษา คุณคาและประโยชนเหลานั้นขอมอบเปนเครื่องบูชา
พระคุณของบิดา มารดา ครูอาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูวิจัย
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การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 ชูประเสริฐ 1* และ น้ําฝน กันมา2
Jenjira Chuprasert1* and Numfon Gunma2
10

บทคัดยอ
การศึกษาคนควาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน
ของโรงเรีย นมัธ ยมศึก ษา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 36 (กลุม ยอ ยที่ 6 จัง หวัด พะเยา)
2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ที่มีขนาดตางกัน กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ปการศึกษา
2557 จํานวน 205 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเอฟ
ผลการศึกษาพบวา
1. สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 (กลุ ม ย อ ยที่ 6 จั ง หวั ด พะเยา) โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น พบว า ด า นที่
ดําเนินการมากที่สุด คือ ดานงานปกครองนักเรียน รองลงมา คือ ดานงานกิจกรรมนักเรียน ดานงานแนะแนว และดานงาน
บริการใหแกนักเรียน ตามลําดับ
2. ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) โดยภาพรวมอยูในระดับนอยที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีปญหา
มากที่สุด คือ ดานงานปกครองนักเรียน รองลงมา คือ ดานงานบริการใหแกนักเรียน ดานงานกิจกรรมนักเรียน และดาน
งานงานแนะแนว ตามลําดับ
1
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3. การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ที่มีโรงเรียนขนาดตางกัน พบวามีสภาพและปญหาการ
บริหารงานกิจการนักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งภาพรวมและรายดาน
คําสําคัญ: สภาพและปญหา การบริหารงานกิจการนักเรียน

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
th
(The 6 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 ที่เปนไปอยางรวดเร็ว รัฐบาล
มีความจําเปนตองพัฒนาประเทศไทยใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือวาเปน
ยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาประเทศ ดวยยึดหลักการที่วาการศึกษาสรางคน คนสรางชาติ จึงมีแผนพัฒนาและปฏิรูป
การศึกษาอยางตอเนื่อง แผนพัฒนาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ซึ่งเชื่อวาการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูที่จะนํามาซึ่งความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
2371

ถา ยทอดความรู การฝก การอบรม การสื บสานทางวั ฒ นธรรม การสรา งสรรค จ รรโลงความก า วหน า ทางวิ ชาการ
การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต เปนการพัฒนาคนไทยใหมีความเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถ และมีความสุข (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2546 หนา 13-15) การศึกษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐในการที่จะพัฒนาคนโดย
จัดใหประชาชนไดรับ การเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ (วีรศักดิ์ เครือเทพ, 2548 หนา 28-29)
งานกิจการนักเรียน เปนงานเรงดวนของสถานศึกษา ที่จะมองขามไมได ประเทศชาติตองการเห็นเด็กและเยาวชน
เจริญเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณพรอมทุกดาน และไดมอบความไววางใจใหโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบ
(สงบ ประเสริฐพันธุ, 2543: 34) ดังนั้น การบริหารงานฝายกิจการนักเรียนจึงเปนภาระงานที่ทุกโรงเรียนตองดําเนินการ
เพราะงานกิ จการนั กเรีย นนั้น มีค วามสํา คัญ ยิ่ง งานหนึ่ ง เนื่อ งจากเปน งานที่เ กี่ย วขอ งกั บผู เ รีย นในทางตรง ทั้ง นี้เ พื่ อ
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียนซึ่งสอดคลองกับปรัชญาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ขณะเดียวกัน การบริหารงาน
กิจการนักเรียนนั้น เปนการเอื้อประโยชนตอการสงเสริมการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรใหบรรลุ
เปาหมาย ดังเชน จอหน ดิวอี้ (John Dewey) นักการศึกษาชาวอเมริกัน ไดใหขอคิดไววา “วิธีการเรียนรู ที่จะไดผลดีแก
ผูเรียนมากที่สุด ไดแกการเรียนรูดวยการกระทํา” จากแนวคิดดังกลาว นักการศึกษาทั่วโลกจึงนําไปใชในการเรียนการ
สอนแกนักเรียน โดยการใหทํากิจกรรมมากยิ่งขึ้น (อุไร อารีย, 2546 หนา 2) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอภิสิทธิ์ รื่นจิตร
(2547 หนา 93-94) ที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา การบริหารกิจการนักเรียนควรเนนการมีวินัยในตนเอง ความซื่อสัตย
ความรับผิดชอบ ของนักเรียนเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพดานคุณธรรม จริยธรรม ในระดับที่นาพอใจ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) มีนักเรียนที่มี
ความแตกตางกันทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่โรงเรียนจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสม
กับความตองการ ความสนใจและความถนัด เพื่อมุงใหผูเรียนมีความรูทั้งทางวิชาการ และวิชาชีพที่เหมาะสมกับวัย รูจัก
เลือกอาชีพที่เปนประโยชนแกตนเองและสังคม การบริหารงานกิจการนักเรียนเกี่ยวของกับนักเรียนนับตั้งแตเขาเรียนจนถึง
จบการศึกษา นอกจากนี้ง านกิจการนักเรียนเปน งานสนับสนุน ที่ชว ยสง เสริม งานวิชาการซึ่ง เปนงานที่มีความสํ าคั ญ
ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการจัดบริการตาง ๆ เพื่อชวยลดและขจัดปญหาของนักเรียน อันจะทําใหนักเรียน
มีความพรอมในการศึกษาเลาเรียนและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมนักเรียนใหมีพัฒนาการสูงสุดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ของนั ก เรี ย นเอง ในด า นต า งๆ เช น ช ว ยให นั ก เรี ย นมี โ อกาสพั ฒ นาความเป น ผู นํ า และผู ต าม รู จั ก เคารพนั บ ถื อ ผู อื่ น
และตนเอง มีสุขภาพดี มีความสุข มีทักษะในการใชสวนตาง ๆ ของรางกาย มีจิตใจที่มั่นคง สรางสัมพันธภาพอันดีกับ
คนในวัยเดียวกันและวัยแกกวาได สรางคานิยมที่เหมาะสม พัฒนาการทางดานเจตคติที่ดีตอเนื้อหาวิชา ตอโรงเรียน และ
ตอชุมชน อีกทั้งยังชวยใหมีโอกาสไดรวมงานกับเพื่อนนักเรียน ครู อาจารย บุคคลตาง ๆ ในชุมชน สามารถที่จะดํารงตนอยู
ไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีความสําคัญที่สุด ที่จะทําใหงาน
ดานนี้ดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการรวมมือกับบุคลากรและผูที่เกี่ยวของในโรงเรียน สนับสนุนและสงเสริม
งานกิจการนักเรียนรวมกันกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย จัดทําเปนแผนงาน และโครงการบริหารงานดานนี้ใน
แต ล ะป ก ารศึ ก ษาให ชั ด เจน ด ว ยเหตุ ที่ การบริ ห ารกิ จ การนั ก เรี ย นเป น งานที่ มี ค วามสํ า คั ญ ไม ยิ่ ง หย อ นไปกว า การ
บริหารงานวิชาการ เพราะการดําเนินงานมุงตรงไปที่นักเรียน พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีความรูความสามารถที่จะไป
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ศึกษาตอหรือออกไปประกอบอาชีพใหมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผูวิจัยรับผิดชอบตองานกิจการนักเรียนของโรงเรียน
จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาสภาพการดํ า เนิ น งานและป ญ หาอุ ป สรรคการบริ ห ารงานกิ จ การนั ก เรี ย นของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา)
เพื่อเปนแนวทางในการสนับสนุนและสงเสริมใหโรงเรียนไดดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเปนมนุษยที่มีความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา มีความรู และมีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามความตองการของสังคม อันสงผลตอการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) 2) เพื่อเปรียบเทียบ
สภาพและปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ที่มีขนาดตางกัน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ขนาดของโรงเรียน
- ขนาดเล็ก
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญ

ตัวแปรตาม
1. สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน
ของโรงเรียน
2. ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน
ของโรงเรียน
ใน 4 ดาน ประกอบดวย
1. ดานงานบริการใหแกนักเรียน
2. ดานงานปกครองนักเรียน
3. ดานงานแนะแนว
4. ดานงานกิจกรรมนักเรียน

สมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1) โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) มีสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน อยูในระดับมากและปญหาการบริหารงาน
กิจการนักเรียน อยูในระดับนอย 2) โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
(กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ที่มีขนาดตางกัน มีสภาพและปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนแตกตางกัน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 (กลุ ม ย อ ยที่ 6 จั ง หวั ด พะเยา) ครั้ ง นี้ กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก ครู
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ในป
การศึกษา 2557 จํานวน 205 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91 การวิเคราะห
ขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชคาสถิติรอยละ และวิเคราะหขอมูลแยกตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย
ซึ่งผูวิจัยใชสถิติคือ คาเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาเอฟ (F-test) แบบวิเคราะหคาแปรปรวนทางเดียว
(One way ANOVA) ถาพบความแตกตางกัน จะทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe)

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลผลการวิจัย พบวา
1. สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา)
ผลการวิจัย พบวา สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับ มากที่สุด
คื อ ดานงานปกครองนักเรี ยน ดานงานกิจกรรมนักเรียน และอยูในระดับมาก คื อ
ดานงานบริการใหแกนักเรียน ดานงานแนะแนว เมื่อพิจารณาในแตละดานมีผลการวิจัยดังนี้
1.1 ดานงานบริการใหแกนักเรียน พบวา สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ในดานงานบริการใหแกนักเรียน
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริการดานสุขภาพอนามัย /งาน
อนามัยโรงเรียน รองลงมา คื อ การบริการระบบอิน เทอรเ น็ต, อินทราเน็ตในโรงเรียน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คื อ
การใหบริการหองสมุดที่ทันสมัย
1.2 ดานงานปกครองนักเรียน พบวา สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ในดานงานปกครองนักเรียน โดยรวมอยู
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมดานความรัก
ชาติ ศาสน กษัตริย และการปองกันและการแกปญหาพฤติกรรมเสี่ยงกับสิ่ง เสพติด และรองลงมาคื อ การปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม ดานความรับผิดชอบ และการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ดานการประหยัดอดออมและการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม ดานการเสียสละ จิตสาธารณะ และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การปองกันและการแกปญหา
พฤติกรรมเสี่ยงกับการพนัน
1.3 ดานงานแนะแนว พบวา สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ในดานงานแนะแนว โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การใหบริการคําแนะนําปรึกษาทั่วไปแกนักเรียน รองลงมา คือ การ
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ใหบริการดานทุนการศึกษาแกนักเรียนและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การจัดบริการติดตามผลหลังจากนักเรียนรับการแนะ
แนวไปแลว
1.4 ดานงานกิจกรรมนักเรียน พบวา สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ในดานงานกิจกรรมนักเรียน โดยรวมอยู
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การสงเสริมดานการกีฬา ดนตรี ศิลปะ และ
การสงเสริมดานวิชาการ 8 กลุมสาระ ภายในโรงเรียน รองลงมา คือ การจัดตั้งสภานักเรียนในโรงเรียนและขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ การสงเสริมการแขงขันทักษะทางวิชาการนอกโรงเรียน
2. ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา)
ผลการวิจัย พบวา ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) โดยภาพรวมอยูในระดับนอยที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน ทั้ง 4 ดาน อยูในระดับนอยที่สุด ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานงาน ปกครอง
นักเรียน รองลงมา คือ ดานงานบริการใหแกนักเรียน และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานงานแนะแนว เมื่อพิจารณาในแต
ละดานมีผลการวิจัยดังนี้
2.1 ดานงานบริการใหแกนักเรียน พบวา ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ในดานงานบริการใหแกนักเรียน
โดยรวมอยูในระดับนอยที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริการความปลอดภัยดาน
ระบบการจราจร ยานพาหนะในโรงเรียน รองลงมา คือ การบริการระบบอินเทอรเน็ต อินทราเน็ตในโรงเรียน และขอที่มี
คาฉลี่ยต่ําสุด คือ การจัดบริการดานสาธารณูปโภค ระบบไฟฟา ประปา ถนน ในโรงเรียน
2.2 ดานงานปกครองนักเรียน พบวา ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ในดานงานปกครองนักเรียน โดยรวมอยู
ในระดับนอยที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การปองกันและการแกปญหาพฤติกรรมชูสาว
การปองกันและการแกปญหาพฤติกรรมเสี่ยงกับสิ่งเสพติด รองลงมา คือ การปองกันและการแกปญหานักเรียนมาสาย
หรือหนีเรียนและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ดานการประหยัด อดออม
2.3 ดานงานแนะแนว พบวา ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ในดานงานแนะแนว โดยรวมอยูในระดับนอยที่สุด
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดบริการติดตามผลหลังจากนักเรียนรับการแนะแนวไปแลว
รองลงมา คือ การจัดบริการสารสนเทศขอมูลขาวสาร ดานการศึกษา และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การจัด บริการ
รวบรวมขอมูลรายบุคคล
2.4 ดานงานกิจกรรมนักเรียน พบวา ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ในดานงานกิจกรรมนักเรียน โดยรวมอยู
ในระดับนอยที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การสงเสริมดานบําเพ็ญสาธารณะประโยชน
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นอกโรงเรียนรองลงมา คือ การสงเสริมกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร การสงเสริม
วิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การสงเสริมดานวิชาการ 8 กลุมสาระภายในโรงเรียน
3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) จําแนกตามขนาดโรงเรียน
ผลการวิจัย พบวา การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ที่มีโรงเรียนขนาดตางกัน มีสภาพการบริหารงาน กิจการนักเรียน
โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายดานพบวา
3.1 ดานงานบริการใหแกนักเรียน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโ ดยวิธีข องเชฟเฟ (Scheffe) พบวา โรงเรียนขนาดเล็ก มี ส ภาพการบริห ารงานกิจการ
นักเรียน ในดานงานบริการใหแกนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดกลาง มีสภาพการบริหารงาน
กิจการ นักเรียน ในดานงาน บริการใหแกนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนโรงเรียนขนาดเล็ก มีสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน ในดานงาน บริการใหแกนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาด
ใหญ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
3.2 ดานงานปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโ ดยวิธีข องเชฟเฟ (Scheffe) พบวา โรงเรียนขนาดเล็ก มีส ภาพการบริห ารงานกิจ การ
นักเรียน ในดานงานปกครองนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก มีสภาพการบริหารงาน
กิจการนักเรียน ในดานงานปกครองนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนโรงเรียนขนาดกลาง มีสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน ในดานงานปกครองนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาด
ใหญ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
3.3 ดานงานแนะแนว มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวา โรงเรียนขนาดเล็ก มีสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน ในดานงาน
แนะแนว แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดกลาง มีสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน ในดานงาน แนะ
แนว แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนโรงเรียนขนาดเล็ก มีสภาพการบริหารงาน
กิจการนักเรียน ในดานงานแนะแนว แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
3.4 ดานงานกิจกรรมนักเรียน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็ก มีสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน
ในดานงานกิจกรรมนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนโรงเรียนขนาดเล็ก
มีสภาพการบริหารงาน กิจการนักเรียน ในดานงานกิจกรรมนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาด
กลาง มีสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน ในดานงานกิจกรรม นักเรียนแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ
4. การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) จําแนกตามขนาดโรงเรียน
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ผลการวิจัย พบวาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ที่มีโรงเรียนขนาดตางกัน มีปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน
โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายดานพบวา
4.1 ดานงานบริการใหแกนักเรียน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดกลาง มีปญหาการบริหารงานกิจการ
นั ก เรี ย น ในด า นงานบริ ก ารให แ ก นั ก เรี ย น แตกต า งกั บ โรงเรี ย นขนาดใหญ อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
สวนโรงเรียนขนาดเล็ก มีปญหาการบริหาร งานกิจการนักเรียน ในดานงานบริการใหแกนักเรียน แตกตางกับโรงเรียน
ขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก มีปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน ในดานงานบริการใหแกนักเรียน แตกตางกับ
โรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
4.2 ดานงานปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการ
เปรียบเทียบคา เฉลี่ยเปนรายคู โ ดยวิธีข องเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดเล็ก มีปญหาการบริ ห ารงานกิจการ
นักเรียน ในดานงานปกครองนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดกลาง มีปญหาการบริหารงาน
กิจการนักเรียน ในดานงานปกครอง นักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สวนโรงเรียนขนาดเล็ก มีปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน ในดานงานปกครองนักเรียนแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
4.3 ดานงานแนะแนว มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวา โรงเรียนขนาดกลาง มีปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน ในดาน
งานแนะแนว แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนโรงเรียนขนาดเล็ก มีปญหาการ
บริหารงานกิจการนักเรียน ในดานงานแนะแนว แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก มีปญหาการ
บริหารงานกิจการนักเรียน ในดานงานแนะแนว แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
4.4 ดานงานกิจกรรมนักเรียน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) พบวาโรงเรียนขนาดกลาง มีปญหาการบริหารงานกิจการ
นักเรียน ในดานงานกิจกรรมนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน ในดานงานกิจกรรมนักเรียน แตกตางกับโรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดเล็ก มีปญหาการบริหาร งานกิจการนักเรียน ในดานงานกิจกรรมนักเรียนแตกตางกับโรงเรียนขนาดใหญ
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
5. แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียน
ดานงานบริการใหแกนักเรียน คือ ควรวางแผนการพัฒนาการดําเนินการงานหองสมุดและจัดทําทะเบียน
หนังสือและบัญชีพัสดุหองสมุดพรอมทั้งใหบริการยืมหนังสือและวัสดุเพื่อการศึกษาอื่น ๆ พรอมทั้งใหบริการตอบคําถาม
เกี่ยวกับขาวสารตาง ๆ วางแผนงานดานอนามัยและโภชนาการและกําหนดหนาที่รับผิด ชอบครูอนามัยโรงเรียน ครู
โภชนาการและผูชวยงานใหชัดเจน ควบคุมดูแลการใชวัสดุอุปกรณในหองสมุด หองพยาบาล และการใชบริการของ
นักเรียนใหมีระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพ และประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานหองสมุด หองพยาบาล เพื่อนํามา
พัฒนาในปตอ ๆ ไป
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ดานงานแนะแนว คือ ควรกําหนดนโยบายดานงานแนะแนวใหมีความชัดเจน และกําหนดบทบาทหนาที่ครู
แนะแนว ใหมี ความสอดคลอ งกับสภาพปญหาและความต องการของนัก เรียน ควรปรั บปรุง สภาพหอ งแนะแนวให มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการติดตอของนักเรียนเพื่อขอคําปรึกษาทั้งเรื่องการเรียน การศึกษาตอและปญหาชีวิต ควรใหมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานของงานแนะแนวเปนระยะ ๆ แลวนําผลมาใชปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลแกนักเรียน และควรสงเสริมและสนับสนุนใหงานแนะแนวมีการเผยแพรความรูขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
เรียน การศึกษาตอ และการดําเนินชีวิตของนักเรียนและพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนและที่จบไปแลวใหมีความ
สะดวกตอการคนควา
ดานงานปกครอง คือ ควรกําหนดนโยบายดานการปกครองนักเรียนและขอบขายหนาที่ของงานปกครอง
นักเรียนใหมีความชัด เจน ควรจัด แตง ตั้งคณะกรรมการ ครู ผูปกครอง ใหมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนและ
สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกันของคณะครู ในการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน ควรมีการ
ประเมินกฎระเบียบวินัย ใหมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบันและอนาคต
และควรใหมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานของงานปกครองเปนระยะ ๆ แลวนําผลมาใชปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก
นักเรียน
ดานงานกิจกรรมนักเรียน คือ ควรใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของงานกิจกรรมนักเรียนเปนระยะๆ
แลวนําผลมาใชปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแกนักเรียน ควรมีการประชุมและวางแผน
กอนลวงหนาในการทํากิจกรรม ควรมีการกําหนดโครงสรางของการจัดกิจกรรมนักเรียนใหแนนอน และชัดเจน และควร
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดกิจกรรมไวในแผนการบริหารงานอยางชัดเจน

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการศึกษาสภาพ และปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) พบวา
1. สภาพการบริ ห ารงานกิ จ การนั ก เรี ย นของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
สวนใหญอยูในระดับมากที่สุดและมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนมัธยมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ไดใหความสําคัญของงานกิจการนักเรียนมาก เพราะเปนขอบขายงานหลักของ
โรงเรีย น โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง ด า นงานปกครองนัก เรี ย น ซึ่ ง สอดคล องกั บ ผลการวิ จั ย ของ อรพิ น ทร ธงไชย (2553:
บทคัดยอ) ซึ่งศึกษาสภาพและปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ชลบุรี พบวา สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ
ผลการวิจัยของ มนูญ ชัยสูงเนิน (2549 หนา 84) ที่ไดศึกษาสภาพและปญหางานบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน
จุฬาภาราชวิทยาลัย ลพบุรี พบวา การปฏิบัติงานกิจการนักเรียนเปนงานสําคัญที่ตองจัดกิจกรรมใหกับนักเรียน ตลอดจน
สวัสดิการอื่น ๆ เพื่อใหนักเรียนมีความสุขและปลอดภัย
2. ป ญ หาการบริ ห ารงานกิ จ การนั ก เรี ย นของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) โดยภาพรวมอยูในระดับนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนไดรับ
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การสนับสนุนดานงานกิจกรรมนักเรียน เชน การสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร ดานดนตรี กีฬา
ทั้ ง จากผู ป กครอง ชุ ม ชน และหน ว ยงานต น สั ง กั ด แต ยั ง มี จํ า กั ด ในด า นงานปกครองนั ก เรี ย น ที่ ต อ งปรั บ ปรุ ง ให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน การแกปญหานักเรียนมาสาย การหนีเรียน การปองกันพฤติกรรมชูสาว ซึ่งขัดแยงกับผลการวิจัย
ของ อรพินทร ธงไชย (2553: บทคัดยอ) ที่ศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งขัดแยงกับผลการวิจัยของ รุงฟา เวชทรัพย
(2548: บทคัดยอ) ที่ศึกษา ปญหาการดําเนินงานแนะแนวของสถานศึกษาในเขตอําเภอขลุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จันทบุรี เขต 2 พบวา ปญหาการดําเนินงานแนะแนวโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง
3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) จําแนกตามขนาดโรงเรียน ผลการวิจัย พบวา โดยภาพรวม
และรายดานแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจาก โรงเรียนมัธยมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) มีนโยบายการบริหารงานกิจการนักเรียนแตกตางกัน มีการ
กํากับติดตามผลการทํางาน และผูบริหารสถานศึกษาใหโอกาสกับครูและนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงาน
และประชุม ในการแกไขปญหาที่แ ตกตางกัน สอดคลองกับ ภารดี อนันตนาวี (2552:
315) กลาววา การบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตองมีบทบาทในการสงเสริมงานกิจการนักเรียน วางแผนกําหนดแนวทางการสงเสริม
การจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา โดยสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน และรวมกิจกรรม
ที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของผูเรียน
4. การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) จําแนกตามขนาดโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวม
และรายดานแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจาก โรงเรียนมัธยมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) มีบริบทการบริหารงานกิจการนักเรียนแตกตางกัน ซึ่งขัดแยง
กับผลการวิจัยของ ปรีชา นาคศิริ (2547 หนา 81) ซึ่งไดศึกษาสภาพ และปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง พบวา ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนที่ศึกษา มีนโยบายการบริหารงานกิจการนักเรียนในแนวทางเดียวกัน
มีการกํากับติดตามผลการทํางานอยางสม่ําเสมอ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ดานงานบริการใหแกนักเรียน ควรมีการใหบริการหองสมุดที่ทันสมัย อํานวยความสะดวกในการสืบคน
ขอมูลเพื่อการเรียนรู และมีสําหรับใหบริการอยางเพียงพอ
1.2 ดานงานปกครองนักเรียน ควรมีการปองกันพฤติกรรมชูสาว หรือบรรยากาศที่จะเอื้อใหนักเรียน
มีพฤติกรรมเสี่ยงดานชูสาวและการแกปญหานักเรียนมาสาย หรือหนีเรียนของนักเรียนอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
อยางจริงจัง หลากหลายวิธี เชน ใชชุมชนเปนรั้วโรงเรียน หมายความวา หามาตรการใหชุมชนมีสวนรวมในการปองกันและ
แกไขปญหานักเรียนรวมกันกับทางโรงเรียน
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1.3 ดานงานแนะแนว ควรมีการจัด บริการติด ตามผลหลัง จากนักเรียนรับการแนะแนวไปแลว และการ
สงเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะชีวิตแกนักเรียนใหมากยิ่งขึ้น
1.4 ดานงานกิจกรรมนักเรียน ควรมีการสงเสริมดานการบําเพ็ญประโยชนนอกสถานศึกษา หรือการมีจิต
สาธารณะ ตลอดจนการสงเสริมการประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการนอกสถานศึกษาใหมากยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาถึง สภาพปญหาของนักเรียนในเชิง ลึกหรื อเฉพาะดาน เพื่อหาแนวทางปองกันแกไข และ
ชวยเหลืออยางเปนระบบ
2.2 ควรศึกษาเพื่อหาความสัมพันธของระดับสภาพการดําเนินงานและสภาพปญหาการบริหารกิจการ
นักเรียน
2.3 ควรศึกษาสภาพและปญหาการบริหารกิจการนักเรียน จากผูมีสวนเกี่ยวของหลาย ๆ สวน เชน ศึกษา
จากนักเรียน ผูปกครอง ชุมชนหรือคณะกรรมการดําเนินงานตามระบบการบริหารกิจการนักเรียนโดยตรง เปนตน

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (กลุมยอยที่ 6 จังหวัดพะเยา) ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความอนุเคราะหจาก
ดร.น้ําฝน กันมา อาจารยที่ปรึกษาที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวย
ความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ นายผล ยะนา ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนปงรัชดาภิเ ษก นายพิเชษฐ สมฤทธิ์
ผู อํ า นวยการชํ า นาญการพิ เ ศษ โรงเรี ย นปงพั ฒ นาวิ ท ยาคม และดร.รุ ง ทิ ว า กองสอน รั ก ษาการรองผู อํ า นวยการ
งานบริหารวิชาการ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย จนทําใหการวิจัยในครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา
และคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกทานที่ไดมีสวน
สนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางดี
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การสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา
โรงเรียนเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟา หลวง จังหวัดเชียงราย
The Promotion on Knowledge Sharing of Local Wisdom from Community to
School in TherdThai Network Learning on Mae Fah Luang, Chiang Rai
มัลลิกา บุญพิทักษ 1* และเจิดหลา สุนทรวิภาต2
Mullika Boonpituk1* and Cherdla Soontornvipart2
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
จากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขาย
เทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียน
กลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 ใน 10 โรงเรียน จํานวน 163 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับและคําถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดย
ใช คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คําสําคัญ: การสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น

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 โดยจัดกิจกรรมที่เสริมสรางความสัมพันธ ที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน
และสนับสนุนการมีสวนรวมพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหเปนระบบอยางมีประสิทธิภาพ และในปการศึกษา
2553 โรงเรียนไดรับการยกระดับใหเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล และกําหนดใหมีการสรางเครือขายรวมพัฒนาและการ
สงเสริมศักยภาพผูเรียน โดยใหโรงเรียนใชภูมิปญญาทองถิ่น องคกร สถาบัน ตาง ๆ เปนแหลงเรียนรู ใหมีเครือขาย
สนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับที่สูงกวาชุมชน และองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ให
โรงเรียนที่จัดการศึกษา ในระดับเดียวกันเปนโรงเรียนรวมพัฒนาหรือเครือขายรวมพัฒนา ทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาค
ระดับประเทศ และระดับสากลระหวางประเทศ โดยมีขอตกลงในการดําเนินการ รวมพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสราง
สมรรถนะการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพสูงขึ้น ครูและบุคลากรในโรงเรียนรวมพัฒนาไดแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู เพิ่ ม พู น ประสบการณ วิ ช าชี พ ไดข ยายโลกทั ศ น สู การมี ส ว นร ว มรั บผิ ด ชอบในขอบขา ยของสั ง คมและชุ ม ชนที่
หลากหลายกวางขวางขึ้น นักเรียนไดสื่ อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เคารพความคิดเห็น ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่
แตกตางหลากหลาย รวมถึงการมีจิตสํานึกรวมในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
โลกปจจุบันเปนโลกแหงขอมูลขาวสารที่แพรหลายทั่วถึงกันไดอยางรวดเร็ว เปนการเขาถึงขอมูลที่ไรพรหมแดน
ขวางกั้น สภาพดังกลาวทําใหกระทบถึงวิถีชีวิตของผูคนโดยทั่วไป เพราะเปนสภาพที่เอื้อตอการรับและถายโยงเอาศาสตร
หรือภูมิปญญาตะวันตกเขามาในการพัฒนาประเทศและพัฒนาผลผลิต ตลอดจนการดําเนินชีวิต อยางมิไดมีการปรับปน
กับภูมิปญญาไทยที่มีความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นที่เปนทุนเดิมอยูแลว ทําใหชุมชนชนบทประสบปญหาดังที่กลาววา
ชุมชนลมสลาย อันมีผลรวมไปถึงความทรุดโทรมของสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง การพยายามใชกลไกลทางการศึกษาที่
เปดโอกาสใหมีการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่น ที่เปนชองทางในการประยุกตเอาภูมิปญญาชาวบานที่มี
จุดเดน ที่สามารถพิสูจนตัวเองในการยืนหยัดอยูรอดได ทามกลางกระแส การลมสลายของชุมชนและการทรุดโทรมของ
สิ่งแวดลอม ดังกลาว มาสูหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูในแนวทางของการคิดปฏิบัติจริง จากการประยุกตปรับปน
ภูมิปญญาชาวบานหรือภูมิปญญาไทยกับปญญาสากล เพื่อใหผูเรียนคนพบคุณคาภูมิปญญาที่มีในทองถิ่นที่เหมาะสมกับ
วิถีชีวิตของชุมชน และสามารถประยุกตใชไดอยางไมมีที่สิ้นสุด นํามาซึ่งดุลยภาพที่สงบสันติสุขของบุคคล ชุมชนและชาติ
ภูมิปญญา เปนความคิดทางสังคมที่สําคัญอยางหนึ่ง ซึ่งสังคมขนาดใหญพอควรและดํารงอยูไดยาวนานยอม
ตองมีดวยกันทุกสังคม สังคมไทยเปนสังคมเกาแกสังคมหนึ่ง จึงปรากฏมีภูมิปญญาเชนนี้อยูจํานวนมาก ภูมิปญญาเหลานี้
นอกจากแสดงความเปนไทย เปนเอกลักษณไทยที่สําคัญอยางหนึ่งแลวยังเปนเครื่องชี้วัดความเจริญ และพัฒนาการของ
คนในชาตินั้น ภูมิปญญาทองถิ่นเกิดจากการสั่งสมของประสบการณของผูรูในชุมชนและเปนประสบการณที่ไดรับการ
ถายทอดจากบรรพบุรุษที่มีความรูและจากสถาบันตาง ๆ มากมาย ซึ่งมีอิทธิพลของสิ่งแวดลอมและศาสนาเขามาเกี่ยวของ
อยูดวยและมีวัฒนธรรมเปนพื้นฐาน ดังนั้น ภูมิปญญาชาวบานจึงเปนสิ่งที่สนใจและไดรับการรื้อฟนและเผยแพรมากขึ้น
มนุ ษย เ มื่ อมาอยู รวมกั น เป นกลุม ย อ มเรีย นรู ปรั บตั ว และสร างสรรควั ฒ นธรรมที่ เ หมาะสมกับ สภาพแวดลอ มตาม
ธรรมชาติ เพื่อการดํารงอยูของชีวิต ดังนั้นกระบวนการเรียนรู ประสบการณ โลกทัศน ความเชื่อ พิธีกรรมตาง ๆ อัน
ประกอบกันเปนวิธีชีวิตของผูคนที่มีการสั่งสม สืบทอดและปรับเปลี่ยนตอเนื่องกันมา จึงเปนภูมิปญญาของผูคนในทองถิ่น
นั้น สําหรับภูมิปญญาในกระบวนการที่เกิดจากการสืบทอด ถายทอด องคความรูที่มีอยูเดิมในชุมชนทองถิ่นตาง ๆ แลว
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พัฒนา เลือกสรร ปรับปรุงองคความรูเหลานั้นจนเกิดทักษะและความชํานาญที่สามารถแกปญหาและพัฒนาชีวิตให
เหมาะสมกับยุคสมัย แลวเกิดภูมิปญญา (องคความรูใหม) ที่เหมาะสมและสืบทอดพัฒนาตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด
บริบทโดยทั่วไปของกลุมเครือขายเทอดไทย ตั้งอยูทางทิศใตของอําเภอแมฟาหลวง อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล
เฉลี่ยประมาณ 800 เมตร ตั้งอยูหางจากที่วาการอําเภอแมฟาหลวง ประมาณ 40 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 167.60
ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 102,935 ไร พื้นที่ทั้งหมดเปนปาสงวนแหงชาติ ปาแมน้ําจันฝงซายและปาแมน้ําคํา พื้นที่
สวนใหญเปนภูเขาและปาไม มีเทือกเขาสลับซับซอนและมีที่ราบหุบเขาบางสวนระหวางภูเขาและที่ราบลุมแมน้ํา มีแมน้ํา
แมคําไหลผาน มีหมูบานหลักจํานวน 18 หมูบานและหมูบานบริวาร จํานวน 16 หมูบาน ประชากรทั้งหมด 20,573 คน
แบงเปนชาย 10,249 คน หญิง 10,324 คน จํานวนครัวเรือน 5,153 ครัวเรือน ประชากรหนาแนนเฉลี่ย 123 คน/ตาราง
กิโลเมตร บานบริวาร จํานวนชนเผาที่อาศัยอยูในเขตการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเทอดไทยจํานวน 7 ชนเผา
คือ อาขา ลาหู จีนยูนนาน ไทยใหญ มง ลีซอและลั๊วะ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการทํานาตามพื้นที่
ราบระหวางภูเขาและที่ราบบริเวณ ลุมแมน้ํา ในบริเวณภูเขามีการปลูกพืชไร เชน ขาวโพด ขาวไร ขิง ฯลฯ นอกจากนั้น ยัง
มีการปลูกพืชสวน เชน ชา ยางพาราและผลไม โดยปจจุบันโครงการพัฒนาดอยตุงเขามาสงเสริมใหมีการปลูกชาน้ํามัน ซึ่ง
เกษตรใหความสนใจเปนจํานวนมากและประชากรบางสวน ก็จะประกอบอาชีพคาขายและรับจางทั่วไป
ดังที่กลาวมาขางตนผูศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อนําผลการศึกษา
ที่ไดเ ปนแนวทางในการพัฒ นาปรับปรุง การบริห ารการศึก ษาในโรงเรียนและเปนแนวทางพัฒ นาใหกับโรงเรียนกลุ ม
เครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียน
กลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสู
สถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาสภาพและปญหาอุปสรรคการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยใช
กระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวย 1. การวางแผนการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจาก
ชุมชนสูสถานศึกษา (P) 2. การดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (D)
3. การประเมินผลการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (C) 4. การปรับปรุง
พัฒนาการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (A) ดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ผูบ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครูใ นโรงเรี ย น
กลุ ม เครื อ ข า ยเทอดไทย โรงเรี ย นกลุ ม
เครื อ ข า ยเทอดไทย อํ า เภอแม ฟ า หลวง
จังหวัดเชียงราย จําแนก ดังนี้นี้
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. ตําแหนง

กระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA ) ดังนี้
1. วางแผนการปฏิบัติงาน (Plan)
2. ดําเนินการตามแผน (Do)
3. ตรวจสอบประเมิน (Check)
4. นํ า ผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง งาน
(Action)

ตัวแปรตาม
การสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
จากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุม เครือขายเทอด
ไทย อํ า เภอแม ฟ า หลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย โดยใช
กระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวยนี้
1. การวางแผนการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (P)
2. การดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (D)
3. การประเมินผลการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (C)
4. การปรับปรุงพัฒนาการสงเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (A)

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุม
เครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุม
ตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู โ รงเรี ย นกลุ ม เครื อ ข า ยเทอดไทย
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2557 จํานวน 10 โรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 10 คน และครูในโรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย จํานวน 153 คน รวม 163 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชแบบสอบถาม แบงยอยออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา และตําแหนง
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ตอนที่ 2 การสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถาน
ศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยใชกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA)
ประกอบด ว ย 1. การวางแผนการส ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น จากชุ ม ชนสู ส ถานศึ ก ษา (P)
2. การดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (D) 3. การประเมินผล
การสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (C) 4. การปรับปรุงพัฒนาการสงเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (A) ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรสวนประมาณ
คา 5 ระดับ (Rating Scale ) ตามวิธีของลิเคิรต (Likert Method) มีเกณฑการใหคาคะแนนของความคิดเห็น ดังนี้
5 หมายถึง
มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง
มีการปฏิบัติในระดับมาก
3 หมายถึง
มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
2 หมายถึงมี
การปฏิบัติในระดับนอย
1 หมายถึงมี
การปฏิบัติในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสู
สถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย เปนแบบสอบถามปลายเปด
การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาวั ตถุ ประสงคในการศึกษาการดําเนิ นการส งเสริ มการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรูภู มิ ปญญาทองถิ่ นจากชุ มชนสู
สถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแม
ฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
2. ศึกษาคนควาแนวคิดจากเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของพรอมทั้งศึกษาวิธีสรางแบบสอบถาม โดยอาศัย
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข องกั บการดํ าเนิ นการส งเสริ มการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ภู มิ ป ญญาท องถิ่ นจากชุ มชนสู
สถานศึกษา
3. กําหนดกรอบแนวคิดการดําเนินการการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา
ภายใตขอบเขตที่ครอบคลุมในเรื่องที่ทําการศึกษา
4. นิยามคําศัพทเฉพาะการการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา เปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม
5. สรางแบบสอบถามสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบการการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ที่จะเก็บ
ขอมูล
6. นําแบบสอบถามฉบับรางเสนออาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อตรวจสอบความถูกตองเชิง
เนื้อหา รับขอเสนอแนะและดําเนินการปรับปรุงแกไข
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7. นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง รับขอเสนอแนะและดําเนินการ
ปรับปรุง โดยการหาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) โดยคา IOC อยู
ระหวาง 0.67 ขึ้นไป
8. นํา แบบสอบถามที่ผูเ ชี่ย วชาญตรวจสอบแลว มาปรับ ปรุง แกไ ขอีก ครั้ง ตามคํา เสนอแนะแลว นํา มาพิม พ
ฉบับสมบูรณสําหรับไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารสถานศึกษาและครูในกลุม อําเภอเชียงแสน จํานวน 30 คน
เพื่อ ตรวจสอบความเชื่อ มั่น (Reliability) โดยวิธีการหาคา สัม ประสิทธิ์แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha
Coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .96
9. นําผลการทดลองใชแบบสอบถาม (Try Out) ไปปรับปรุงแกไข เรียบรอยแลว เสนออาจารยที่ปรึกษาการคนควาดวย
ตนเองไดพิจารณาและใหความเห็นชอบ เพื่อตรวจสอบความเรียบรอยและความถูกตอง
10. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับคือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียน
กลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูศึกษาขอหนังสือจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 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 และไดนําคําตอบมาวิเคราะห
3. นําขอมูลที่เก็บไดมาวิเคราะหและนําเสนอผลงาน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา
โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูล คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละและบรรยาย
แบบความเรียงประกอบตาราง
ตอนที่ 2 ขอมูลการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชน
สูสถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยใชกระบวนการวงจรคุณภาพ
(PDCA) ประกอบดวย 1. การวางแผนการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (P) 2.
การดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (D) 3. การประเมินผลการสงเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (C) 4. การปรับปรุงพัฒนาการสงเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (A) ซึ่งเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยการหาคาเฉลี่ย (
µ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) และนําเสนอขอมูลแบบบรรยายความเรียงประกอบตารางที่ไดกําหนดคาคะแนน
และการแปลความหมาย
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2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
ตอนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด โดยใชการแจกแจงความถี่
ผลการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการศึกษา จํานวน 2 ตอน ตามวัตถุประสงคของ
การศึกษา ดังนี้
1. การดําเนินการสง เสริม การแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิ ปญญาทองถิ่น จากชุม ชนสูส ถานศึกษา โรงเรียนกลุ ม
เครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปหาน อ ย ดั ง นี้ การวางแผนการส ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น จากชุ ม ชนสู ส ถานศึ ก ษา (P)
การดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (D) การปรับปรุงพัฒนาการ
สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (A) และการประเมินผลการสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (C) ตามลําดับ
2. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา
โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย พบวา การวางแผนการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น จากชุม ชนสูส ถานศึกษา (P) คื อ การวางแผนกําหนดกิจกรรม/ปฏิทิน การดําเนินงานการสงเสริม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษาไมชัดเจน การดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (D) คือ การเชิญเจาของภูมิปญญา ไดแก ปราชญชาวบาน หรือชางฝมือชาวบาน
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ไมตอเนื่องและสม่ําเสมอ การประเมินผลการ
สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (C) คือ การกําหนดขั้นตอนการประเมินผลการ
สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษาที่ไมชัดเจน และการปรับปรุงพัฒนาการสงเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (A) คือ การนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
ดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษาที่ไมชัดเจน

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ทํ า ให ท ราบถึ ง สภาพ ป ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น การส ง เสริ ม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย อําเภอแมฟาหลวง จังหวัด
เชียงราย โดยมีประเด็นนาสนใจที่จะนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การวางแผนการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (P) จากผลการวิจัย
พบวา มีการวางแผนกําหนดกิจกรรม/ปฏิทินการดําเนินงานการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชน
สูสถานศึกษา มีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสู
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สถานศึกษาที่หลากหลาย เชน การประกวด การแขงขัน การจัดกิจกรรม เปนตน และมีการวิเคราะหหลักสูตรแมบทสูภูมิ
ปญญาทองถิ่นซึ่งจะทําใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีเปาหมายสอดคลองกับหลักการ จุดมุงหมายของ
หลักสูตรแมบทและสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่นตรงกับความตองการของผูเรียนและทองถิ่นมากที่สุด ซึ่งสอดคลอง
กับเวกวรพันธ ฉาสันเทียะ (2541) ศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิกรณี ศึกษากลุม ไทยลาว ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบัน
มีแนวนโยบายกําหนดใหมีการปรับปรุงระบบหลักสูตรเนื้อหาสาระ ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ใหผูบริหาร
มีอํานาจนําภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดการศึกษาพัฒนาครู ใหมีความรูความเขาใจในการผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับ
วิทยาการสมัยใหม แนวทางปฏิบัติกําหนดให จัดทําขอมูลแสดงภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนแหลงวิทยาการจัดทาหลักสูตร
รวมกับปราชญทองถิ่น เนนการปฏิบัติจริง สวนใหญ มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางยกเวนเนื้อหาในเรื่องความเชื่อทาง
พุทธศาสนา คุณคาของความเชื่อระหวางคนกับธรรมชาติคุณคาของคาสอน ขนบธรรมเนียมประเพณี การใชแหลงนาและ
คุณคาของศาสตรทองถิ่นที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก วิธีการถายทอดสวนใหญนิมนตพระมาเทศนา ศึกษาแหลงความรู
ในวัดและชุมชน และนาเนื้อหาจากรายการวิทยุ โทรทัศน แถบบันทึกเสียง วีดีทัศน บทเรียนสําเร็จรูปและวารสารหรือ
สิ่งพิมพอื่นๆ มาถายทอด
2. การดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (D) จากผลการวิจัย
พบวา มีการนําองคความรูในทองถิ่นมาจัดการเรียนรูใหนักเรียนออกไปสํารวจขอมูลแลวนํามาจัดการเรียนการสอน
ครูผูสอนนําความรูที่มีอยูในทองถิ่นมาสอดแทรกในเนื้อหาวิชา และมีการใหนักเรียนไปฝกงานที่บานของผูรู หรือสถาน
ประกอบการในทองถิ่น มีการนํากิจกรรมเนื้อหาสาระที่เปนภูมิปญญาชาวบานไปใชในการพัฒนาหลักสูตรขึ้นในโรงเรียน
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 สวนปญหาที่พบเกี่ยวกับการใช
ภูมิปญญาทองถิ่น คือ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณในการฝกปฏิบัติงานงบประมาณไมเพียงพอ การเบิกจายคาตอบแทนยุงยาก
ลาชา ภูมิปญญาทองถิ่นไมคอยมีเวลาวางและขาดทักษะตลอดจนประสบการณในการฝกปฏิบัติ และตองการที่จะเขามา
รับการฝกอบรมการใชภูมิปญญาทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ
3. การประเมินผลการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (C) จาก
ผลการวิจัยพบวา มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบการประเมินผลการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชน
สูสถานศึกษา มีการกําหนดขั้นตอนการประเมินผลการสงเสริม การแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสู
สถานศึกษาที่ชัดเจน มีการสรุปผลนักเรียนไดใชประโยชนจากดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
จากชุมชนสูสถานศึกษา ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาควรมีการประเมินและตองมีการกําหนดตัวบุคคลและ
ขั้นตอนใหชัดเจน ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีผลการศึกษาที่ตางจาก 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
ทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษามากที่สุด รองลงมา มีการทบทวนตรวจสอบแผนงานการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ ซึ่งการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาและนําไปสูการ
วางแผนใหครั้งตอไป หากนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับการศึกษาของ ประไพพรรณ ผองสวัสดิ์ (2549, หนา 121122) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในชุมชน สังกัดสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ
ฝายวิชาการ และหัวหนากลุมสาระของ ผลการศึกษาพบวาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู
ในชุมชน สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยรวมอยูในระดับปานกลางทุกดานโดยมีคาเฉลี่ยเรียง
ตามลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ ประเภทบุคคล ประเภทสถานที่ ประเภทประวัติศาสตรวัฒนธรรมประเพณี และประเภท
อาชีพตามลําดับ, ผูบริหารที่มีอายุ, ระดับการศึกษา, ประสบการณการทํางาน, ระยะการอาศัยอยูในชุมชนแตกตางกัน มี
การสงเสริมการใชแหลงเรียนรูไมตางกัน สวนผูบริหารสถานศึกษาที่มีสถานที่ตั้งโรงเรียนตางกันมีการสงเสริมการใชแหลง
เรียนรูในชุมชนตางกัน โดยผูบริหารที่สถานที่ตั้งโรงเรียนในเขตอําเภอเมืองมีความคิดเห็นตอการสงเสริมการใชแหลง
เรียนรูในชุมชนมากกวาผูบริหารที่มีสถานที่ตั้งโรงเรียนในเขตอําเภอบางกรวย จะเห็นไดวาเมื่อสภาพบริบทของสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษามีความแตกตางกัน จึงมีผลตอการปรับปรุงพัฒนาการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษาไปดวย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา ไดนําขอมูลพื้นฐานเพื่อไปวางแผนและนําผลการวิจัยไปพัฒนาการ
ดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา โรงเรียนกลุมเครือขายเทอดไทย
อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตอไป
2. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูมีสวนเกี่ยวของนําผลการวิจัยในครั้งนี้ ดานการวางแผนการสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา
(P) ไปใชในการเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร โครงการ และกิจกรรมในจัดการเรียนรูในการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสู
สถานศึกษาตอไป
3. ผูบริห ารสถานศึก ษา ครูแ ละผูมีสวนเกี่ ยวของนําผลการวิจัย ในครั้ง นี้ ดานการดํา เนิน การสง เสริม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (D) ไปใชเปนแนวทางในการนําองคความรูในทองถิ่นมา
จัดการเรียนรูใหนักเรียน การจัดเรียนการสอนครูผูสอนนําความรูที่มีอยูในทองถิ่นมาสอดแทรกในเนื้อหาวิชา และการนํา
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กิจกรรมเนื้อหาสาระที่เปนภูมิปญญาชาวบานไปใชในการพัฒนาหลักสูตรตอไป
4. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูมีสวนเกี่ยวของนําผลการวิจัยในครั้งนี้ ดานการประเมินผลการสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (C) ไปใชในการแตงตั้งผูรับผิดชอบการ การกําหนดขั้นตอน
การประเมิน การสรางเครื่องมือเพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การสรุปผลและการจัดทํารายงานตอไป
5. ผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูมีสวนเกี่ยวของนําผลการวิจัยในครั้งนี้ ดานการปรับปรุงพัฒนาการสงเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา (A)
ไปใชในนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสู
สถานศึกษาตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีศึกษาพัฒนาการดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจากชุมชนสูสถานศึกษา
ของโรงเรียนในอําเภอแมฟาหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยมีการศึกษา
เปรียบเทียบจากโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามสัดสวน
2. ควรมีศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินดําเนินการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจาก
ชุมชนสูสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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การสรางสุขภาพองคการของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัด
เชียงราย
The study health organization of primary schools in Wiangkaen District
Chiangrai Province
สุคนธทิพย ตานา 1* และพงษกร หงษกราย 2
Sukhonthip Tana1* and Pongsakron Hongkrai2
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บทคัดยอ
การศึก ษาวิจั ย ครั้ง นี้ มีวั ต ถุ ป ระสงคเ พื่อ ศึก ษาสุข ภาพองคก ารและศึก ษาปญ หาขอ เสนอแนะโรงเรีย น
ระดับ ประถมศึก ษาในอํา เภอเวีย งแกน จั ง หวัด เชีย งราย กลุม ตัว อยา งที่ใ ชใ นการศึก ษา คื อ ผูบ ริห ารสถานศึก ษา
ครู ปการศึกษา 2557 จํานวน 175 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale ) นํา
ขอ มู ล ที่ ไ ดม าวิเ คราะหโ ดยใช คา รอ ยละ คา เฉลี่ย (Mean) คา เบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)คา ความถี่
(f) ผลการศึกษา พบวา สุข ภาพองคการและศึกษาปญหาขอเสนอแนะโรงเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอ
เวียงแกน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมทุกมิติอยูในระดับมาก สวนผลการศึกษาปญหาขอเสนอแนะ พบวาปญหาใน
ภาพรวม คือ ครูยังขาดความรักใครปรองดองกัน ผูบริหารไมมีความชัดเจนในการมอบหมายงาน ผูบริหารบางโรงเรียนยัง
ไมคอยไดรับการยอมรับจากคณะครู โรงเรียนขาดการปลูกฝงใหเด็กนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน ขาดสื่อและ
อุปกรณที่ทันสมัย รวมไปถึงระบบ Internet ความเร็วสูง และผูปกครองยังขาดความรวมมือในการเขามาชวยเหลือโรงเรียน
ขอเสนอแนะนั้น พบวา ควรจัดกิจกรรมตางๆเพื่อสงเสริมใหครูรักและสามัคคีกัน ผูบริหารควรมีการนิเทศ ติดตามงาน
อย า งสม่ํ า เสมอและมอบหมายงานให ชั ด เจนเฉพาะเจาะจงเป น รายบุ ค คล ครู ค วรจั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม ความรู
ความสามารถของเด็กนักเรียน และสง เสริม การใชสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ตลอดจนสง เสริม ใหผูปกครองมี
สวนรวมกับทางโรงเรียนใหมากขึ้น
คําสําคัญ: การสรางสุขภาพองคการ อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
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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
ภาวะแหงความสุขขององคการที่สามารถคงอยูในสังคมไดดี มีกิจกรรมตางๆ ที่ทํางานรวมกันกับองคการใหนาอยู นา
ทํางาน หรือมรการดําเนินการในสวนตางๆ ขององคการอยางเปนระบบ สามารถคงอยูทามกลางสิ่งแวดลอมไดอยาง
เหมาะสม รวมถึงการจัดการใหองคการไดพัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดจนความสามารถขององคการในการแกไขปญหา
อุปสรรคตาง ๆ ได
จากสถานการณโลกปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา องคการจําเปนตองมีการบริหารจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคการ
ตองมีการกําหนดกลยุทธตาง ๆ ในการดําเนินงาน รวมทั้งการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยที่มีอยูในองคการ ซึ่งเปน
ปจจัยที่สําคัญที่สุด การนําเอาทรัพยากรมนุษยมาใชใหไดประโยชนสูงสุดไดนั้น จําเปนตองสรางแรงจูงใจในการทํางาน
และสรางทัศนคติที่ดีตอองคก าร รวมทั้ง ทุม เทกําลัง กาย กําลัง ใจในการทํางาน มีการทํางานเปนที ม และผสมผสาน
ผลประโยชนกับองคการไดอยางกลมกลืน รวมทั้งพฤติกรรมการเปนสวนหนึ่งขององคการ ซึ่งจะสงแรงผลักดันใหองคการ
ดํ าเนิ นงานไดอ ยางมีประสิทธิ ภาพและประสิท ธิผ ลตามที่ ว างเปาหมายไว ทั้ ง นี้เ พราะถาหากบุค คลในองค การไดรั บ
แรงจูงใจที่เหมาะสม ยอมทําใหเกิดขวัญและกําลังใจที่ดีในการทํางาน และทํางานอยางเต็มความสามารถดวยความเต็มใจ
และช ว ยให พ นั ก งานมีค วามกระตื อ รื อร น ในการทํ างาน การจะบรรลุ ถึง ความสํา เร็จ ตามเป า หมายมากน อ ยเพี ยงใด
ยอมขึ้นอยูกับความรวมมือในการทํางานจะบังเกิดไดก็ตอเมื่อผูบริหารองคการเขาใจถึงความตองการของมนุษยและ
สามารถเลือกใชวิธีการจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจ และเกิดความรูสึกที่จะอุทิศตนเพื่องานไดอยางถูกตอง ดังนั้น
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หากองคการหรือหนวยงานสามารถแสวงหาคนที่มีความรู ความสามารถเขามาปฏิบัติง านและสามารถดึง ดูด สราง
แรงจูงใจในการทํางานใหอยูปฏิบัติงานไดนานที่สุดเทาที่จะสามารถทําได ยอมทําใหการลาออกโยกยายงานลดลง หาก
องคการมีนโยบายสง เสริม การปฏิบัติง านใหเ กิด ความสุข ในการทํางาน ยอมทําใหบุคลากรอันเปนบุคคลสําคัญใน
การพัฒนาองคการปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพของตน มีความกระตือรือรน รักและมีความผูกพันตอองคการสงผลให
มีความสุขและรักในงาน (Tzeng and others, 2002 อางอิงในรัทพล จิตตะวิกุล2552, หนา 1)
จากการสั ง เกตของผู วิ จั ย พบว า ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในโรงเรี ย นเขตอํ า เภอเวี ย งแก น ขาดความ
กระตือรือรนในการทํางาน บรรยากาศในการทํางานเงียบเหงา มีความลาชาหรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน สภาพ
เชนนี้ ทําใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานลดลง สงผลตอองคการและการสรางองคการแหงความสุข ใน
การปฏิบัติง านจึง เปนสิ่ง สําคัญอยางยิ่ง ที่ผูบริห ารตองคํานึง ถึง เพราะจะทําใหเ กิด ความรว มมื อรวมใจ สามัคคีใ น
การทํางาน สรางความซื่อสัตยจงรักภักดีตอองคการ เสริมสรางวินัยใหองคการมีความเขมแข็ง ผูวิจัยจึงมุงที่จะศึกษา
สุข ภาพองคการโรงเรียนในอําเภอเวียงแกน จัง หวัด เชียราย ที่ทําใหครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา มีความสุขใน
การปฏิบัติงาน เพื่อจะไดนําผลของการศึกษาในครั้งนี้ เสนอผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในอําเภอเวียงแกนใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายสรางองคการแหงความสุข อันจะสงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสุขภาพองคการโรงเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะสุขภาพองคการโรงเรียนระดับประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัด
เชียงราย

กรอบแนวคิด
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
ได แ ก สถานภาพของผู ต อบ
แบบสอบถาม เกี่ยวกับ
- เพศ
- ตําแหนง
- อายุ
- ประสบการณทํางาน
- ระดับการศึกษา

การศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา
ในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ตามแนวคิดของ
ฮอยและซาโบ (Hoy & Sabo,1997 ) มี 6 มิติ ดังนี้
1. มิติดานเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียน
2. มิติดานความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน
3. มิติดานอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน
4. มิติดานการสนับสนุนทรัพยากร
.5. มิติดานการอยูรวมกันของครู
6. มิติดานการมุงเนนวิชาการ
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร ที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 20 แหง ครูโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 20 แหง
ในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557 รวมประชากรทั้งสิ้น 281 คน
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 20 คน และ ครู จํานวนทั้งสิ้น 155 คน
ในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 175 คน ซึ่งกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Krejcie และ
Morgan (สุวิมล ติรกานันท. 2548, หนา179) กลุมตัวอยางไดมาโดยการโดยใชวิธีการคํานวณอยางงายตามโควตา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย ตําแหนง เพศ อายุ และ
ประสบการณการทํางาน แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ ( Check List )
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย เปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale ) 5 ระดับ แบงน้ําหนัก 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด
4 หมายถึง ปฏิบัติมาก
3 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง
2 หมายถึง ปฏิบัตินอย
1 หมายถึง ปฏิบัตินอยที่สุด
ตอนที่ 3 ป ญ หาและข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การสร า งสุ ข ภาพองค ก ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาในอํา เภอ
เวี ย งแก น จังหวัดเชียงราย
การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. สรางแบบสอบถามฉบับราง แลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาและ ใหคําแนะนําในการปรับปรุง
แบบสอบถาม โดยการดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1.1 ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
1.3 กําหนดนิยามศัพทเฉพาะ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
1.4 นําวัตถุประสงคศึกษาการสรางสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัด
เชียงราย
2. หาความเชื่อมั่น (IOC)
2.1 นําแบบสอบถามที่ไดจากการปรับปรุงแกไขไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และใชดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of item Objective) โดยมีผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
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2.1.1 นายเอกราช ลือชา ผูบริหารโรงเรียนขุนขวากพิทยา ต.ทาขาม อ.เวียงแกน จ.เชียงราย
2.1.2 นายมานิตย ถูนาแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนขุนขวากพิทยา ต.ทาขาม อ.เวียงแกน จ.เชียงราย
2.1.3 นางรัตนา ชินะขาย หัวหนากลุมงานบริหารวิชาการ โรงเรียนขุนขวากพิทยา ต.ทาขาม อ.เวียงแกน
จ.เชียงราย
2.2 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคาความเชื่อมั่นแลวเสนอคณะกรรมการและผูเชี่ยวชาญตรวจ โดย
ใชคาดัชนีความสอดคลองทุกขอสูงกวา 0.5 จากนั้นนําไปจัดพิมพเพื่อใชเปนแบบสอบถามที่จะใชเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหจาก มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในในอําเภอเวียงแกน จังหวัด
เชียงราย เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรของโรงเรียน
2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากผูบริหารสถานศึกษาและครู ในอําเภอเวียงแกน จังหวัด
เชียงราย จากเปาหมายในการเก็บรวมรวบขอมูล จํานวน 175 ฉบับ ไดรับคืน จํานวน 175 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จากผูบริหารและครูในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557
โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 175 คน จากนั้นนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ มีรายละเอียด
ดังนี้
1. ขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เปนการตอบเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม นําขอมูลมาแจกแจง
ความถี่และหาคารอยละ
2. ขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนการตอบเกี่ยวกับสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอ
เวียงแกน จังหวัดเชียงราย นํามาหาคาสถิติตางๆ
วิเ คราะหสุข ภาพองคก ารของโรงเรีย นประถมศึก ษาในอํา เภอเวีย งแกน จัง หวัด เชีย งราย โรงเรีย นใน
อํา เภอเวียงแกน ระบุโดยรวมและรายดานเพื่อหาคาเฉลี่ย (xˉ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในการแปลผลความหมายของ
คาเฉลี่ยกําหนดเกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับมีการสรางสุขภาพองคการดีที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับมีการสรางสุขภาพองคการดี
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับมีการสรางสุขภาพองคการปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับมีการสรางสุขภาพองคการนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับมีการสรางสุขภาพองคการนอยที่สุด
3. ขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 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
มิติดานเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยต่ําสุด
2. จากการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัด
เชียงราย พบวา ปญหาสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมทุกมิติมี
ความถี่ (f=262) พิจารณารายดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ ดังนี้ มิติดานการอยูรวมกันของครู มีปญหามาก
ที่สุดโดยมีความถี่ (f=82) รองลงมา คือ มิติดานความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน โดยมีความถี่ (f=48)และ มิติดาน
อํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน และดานการมุงเนนวิชาการโดยมีความถี่ (f=38) มี ตามลําดับ สวนมิติดานเกียรติ
ศักดิ์ศรีของโรงเรียน มีปญหานอยที่สุด โดยมีความถี่ (f=25) ขอเสนอแนะ โดยภาพรวม คือควรจัดกิจกรรมตางๆเพื่อ
ส ง เสริ ม ให ค รู รั ก และสามั ค คี กั น ผู บ ริ ห ารควรมี ก ารนิ เ ทศ ติ ด ตามงานอย า งสม่ํ า เสมอและมอบหมายงานให ชั ด เจน
เฉพาะเจาะจงเปนรายบุคคล ครูควรจัด กิจกรรมสง เสริม ความรูความสามารถของเด็กนักเรียน และสง เสริม การใช
สื่ อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ตลอดจนสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมกับทางโรงเรียนใหมากขึ้น

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
จากการศึกษาสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการศึก ษาการสรา งสุข ภาพองคก ารโรงเรีย นประถมศึก ษาในอํา เภอเวีย งแกน จัง หวัด เชีย งราย โดย
ภาพรวมทุกมิติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มิติดาน
การมุงเนนวิชาการ อยูในระดับมาก รองลงมาคือมิติดานความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก และ มิติดาน
อํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับมาก ตามลําดับ
2. ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัด
เชียงราย พบวาจากการตอบแบบสอบถามปลายเปดในตอนที่ 3 ไมมีการกรอกในสภาพปญหา ซึ่งทางผูวิจัยไดนําปญหา
จากการแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาในตอนที่ 2ในระดับการปฏิบัตินอยและนอยที่สุดมาหาคาความถี่ เมื่อ
พิจารณาปญหารายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ พบวา คือ มิติดานการอยูรวมกันของครู มีความถี่สูง
ที่สุด รองลงมาคือ มิติดานความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน และ มิติดานอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน
ตามลําดั บขอเสนอแนะ โดยภาพรวม คื อควรจัด กิจกรรมตางๆเพื่อสง เสริม ใหครูรักและสามัคคีกัน ผูบริห ารควรมี
การนิเทศ ติดตามงานอยางสม่ําเสมอและมอบหมายงานใหชัดเจนเฉพาะเจาะจงเปนรายบุคคล ครูควรจัดกิจกรรมสงเสริม
ความรูความสามารถของเด็กนักเรียน และสงเสริมการใชสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ตลอดจนสงเสริมใหผูปกครองมี
สวนรวมกับทางโรงเรียนใหมากขึ้น
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อภิปรายผล
1. จากการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูบริหารและครูประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายตอ
สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายพบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก โดยเฉพาะมิติดานการมุงเนนวิชาการ มิติดานอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียนและมิติดานความเปนผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียน ที่ปรากฏเชนนี้อาจเนื่องมาจากขาราชการครูในเขตอําเภอเวียงแกนปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ
ทุมเทกาย ใจ เวลาในการสอนและปฏิบัติงานอื่น ๆที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม กําลังความสามารถ ผูบริหารโรงเรียน
สามารถจัดการองคการไดอยางราบรื่น มีภาวะผูนําแบบปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา เนนและสงเสริมพฤติกรรมมุงงานและ
มุงสัมพันธสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาในทุกๆเรื่อง ทั้งสวัสดิการ วัสดุอุปกรณ การสงเสริมใหกาวหนาในอาชีพ ชี้นําและมี
มาตรฐานการปฏิบัติงานสูงมีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา ทั้งการกระทําและความคิด ครูในโรงเรียนมีสุขภาพดีและผูกพัน
กับการเรียนการสอน ตั้งมาตรฐานการเรียนการสอนไวสูงและสามารถปฏิบัติได นักเรียนตั้งใจเรียนอยางดี มีแรงจูงใจใน
การเรียน อุปกรณในการเรียนการสอนมีเพียงพอ รวมทั้ง โรงเรียนในเขตพื้นที่อําเภอเวียงแกน สวนใหญ มีเปาหมาย
ในการจัดการศึกษาเพื่อมุงหวังใหนักเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู มีคุณธรรม จริยธรรม
มีการยังรักษาไวซงึ่ เอกลักษณและวัฒนธรรมแตละชนเผาในทองถิ่น จึงสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของ
ผูปกครอง ผูเรียน และชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วราพร จันทรเดช (2548, หนา 1-2) ไดศึกษาสุขภาพองคการ
ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 ที่พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา สุขภาพองคการที่อยู
ในระดับมากเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก ดานการอยูรวมกันของครู ดานความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน ดาน
การมุงเนนวิชาการ ดานอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน และดานเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียน สวนดานการสนับสนุน
ทรัพยากร อยูในระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสายัญ เรืองโรจน (2549, หนา 24-25) ไดทําการวิจัย
เรื่องสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา สุขภาพ
องคการของโรงเรียน โดยรวมดานเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียน ดานความเปนผูนําและอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน ดาน
การสนับสนุนทรัพยากร ดานการอยูรวมกันของครู ดานมุงเนนวิชาการอยูในระดับแข็งแรงมาก และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของธนวัฒน เกตุงาม (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบสุขภาพองคการของโรงเรียนแกนนํากับโรงเรียน
ทั่วไป สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนโดยรวมดาน
ดานเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียน ดานความเปนผูนําและอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน ดานการสนับสนุนทรัพยากร ดาน
การอยู ร ว มกั น ของครู ด า นมุ ง เนน วิ ช าการอยู ใ นระดั บสมบูร ณ ม าก รวมทั้ ง ยัง สอดคล องกั บ งานวิจั ย ของอุ ทั ยวรรณ
อุปถัมภ (2551, หนา 6-7) ไดทําการวิจัยเรื่องสุขภาพองคการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสระแกว พบวาสุขภาพองคการของ
โรงเรียนเอกชนจังหวัดสระแกวโดยรวม ดานนักวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ดานการอยูรวมกันของครู และดานมุงเนน
วิชาการอยูในระดับสมบูรณมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายมิติ อภิปรายไดดังนี้
1.1 มิติเ กียรติศัก ดิ์ศรีข องโรงเรียนจากผลการวิจัยพบวา สุข ภาพองคการของโรงเรียนประถมศึก ษาใน
อํา เภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย อยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะโรงเรียนในเขตพื้นที่อําเภอเวียงแกน มีเปาหมาย
การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับบริบททางสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและความตองการของชุมชน นั้นคือมีการเรียน
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วัฒนธรรมแตละชนเผาควบคูไปกับรายวิชาสามัญ อีกทั้งโรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง และพยายาม
สรางอัตลักษณที่เปนจุดขายของโรงเรียน สงผลใหมีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับดวยเหตุนี้จึงทําใหครูผูสอนมีมุมมองตอ
สุขภาพองคการในมิตินอี้ ยูในระดับมาก
1.2 มิติความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน จากผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาใน
อําเภอเวียงแกน อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะปจจุบันครูผูสอนไดเห็นวาผูบริหารโรงเรียนสวนใหญไดศึกษาตอใน
สาขาการบริหารการศึกษาจึงคอนขางมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ และเพื่อใหบุคลากรครูสามารถทํางาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจึงตองมีภาวะผูนํา มีความเปนมิตร และสนับสนุนครูในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายขององคการ
1.3 มิติอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน จากผลการวิจัยพบวาสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาใน
อําเภอเวียงแกน อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนสวนใหญคอนขางจะมีอํานาจในการควบคุมดูแล
บุคลากรครูในโรงเรียนโดยเฉพาะในโรงเรียนที่ผูอํานวยการโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความสัมพันธที่ใกลชิดตอกัน
แลวการดําเนินการใด ๆ ในโรงเรียนก็จะมีความคลองตัว ในสวนของผูปกครองและชุมชนก็คอนขางในการยอมรับนับถือใน
ตัวผูบริหารวาเปนบุคคลที่มีความสามารถและเปนแบบอยางในดานคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต รวมทั้งสามารถ
เปนที่พึ่งของชุมชนได
1.4 มิ ติ ก ารสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร จากผลการวิ จั ย พบว า สุ ข ภาพองค ก ารของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาใน
อํา เภอเวียงแกน อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงแกนทุกโรงไดจะจัดการศึกษาตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงไดงบประมาณสนับสนุนรายหัวและงบประมาณเรียนฟรี 15 ป จากทาง
รัฐบาล โรงเรียนไดจัดสรรงบประมาณไปใชในการบริหารจัดการในหลายๆเรื่องและมีการควบคุม กํากับ ตรวจสอบ
รายจายอยางเขมงวด และไดพยายามสนับสนุนใหมีการจัดสรรทรัพยากรใหกับครูและนักเรียนตามศักยภาพของโรงเรียน
1.5 มิติการอยูรวมกันของครู จากผลการวิจัยพบวาสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน
อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพร ฟกแกว (2550, หนา 1-2) ไดวิจัยเรื่องสุขภาพองคการของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต1 ที่พบวาสุขภาพองคการมิติการอยูรวมกันของครูอยูในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเปนเพราะโรงเรียนไดสรางวิสัยทัศนรวมเพื่อกระตุนใหครูไดทํางานรวมกันอยางมีความสุข ครูสวนใหญมีความเสียสละ
และมีเจตคติที่จะทํางานรวมกันเพื่อเปาหมายขององคการ
1.6 มิติการมุงเนนวิชาการ จากผลการวิจัยพบวาสุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน อยู
ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของของ สมพร ฟกแกว (2550, หนา 1-2) ไดวิจัยเรื่อง สุขภาพองคการของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1ที่พบวาสุขภาพองคการมิติการมุงเนนวิชาการอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ จากสภาพการณปจจุบันผูปกครองและตัวของนักเรียนเองไดใหความสําคัญกับคุณภาพดานวิชาการ
ของโรงเรียน ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับโรงเรียนขางเคียงโรงเรียนจําเปนที่จะตองมีนโยบายในการบริหาร
จัดการโรงเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการโดยกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค พรอมทั้งประกาศใหบุคลากรครูได
ถือปฏิบัติอยางเครงครัด ในสวนของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางโรงเรียนก็มีการสงเสริมการอบรมพัฒนาครู
อยางตอเนื่อง โดยเนนใหบุคลากรครูไดใชกระบวนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางมากขึ้น มีการทําวิจัยในชั้นเรียน มี
การสนับสนุนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกระตุนใหนักเรียนมีการแขงขันทางวิชาการ รวมถึงสนับสนุนให
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นักเรียนไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น แตในทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยูกับบริบทของโรงเรียนและพื้นฐานของผูเรียนดวยวาจะมี
ศักยภาพมากนอยเพียงใด
2. จากผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการสรางสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย พบวาจากการตอบแบบสอบถามปลายเปดในตอนที่ 3 ไมมีการกรอกในสภาพปญหา ซึ่งทางผูวิจัยไดนํา
ปญหาจากการแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาในตอนที่ 2ในระดับการปฏิบัตินอยและนอยที่สุดมาหาคาความถี่
ซึ่งพบวา มิติดานการอยูรวมกันของครู มีความถี่สูงที่สุด รองลงมาคือ มิติดานความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน และ
มิติดานอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาเปนรายมิติ อภิปรายไดดังนี้
2.1 มิติเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียน ซึ่งพบวามีปญหานอยที่สุดโดยเกิดจากการที่ผูปกครองและชุมชนคาดหวัง
กับโรงเรียน วาเด็กในความปกครองของตนตองไดสิ่งที่ดีที่สุดจากโรงเรียนโดยที่ไมยอมใหความรวมมือกับโรงเรียนใน
ชวยเหลือหรือการทํากิจกรรมตาง ๆ อาจเปนเพราะประชากรสวนใหญของอําเภอเวียงแกนเปนชาวเขาเผาตาง ๆ ซึ่งสวน
ใหญไมรูหนังสือ และไมคอยเขาใจในภาษาไทยทําใหมีปญหาดานการสื่อสารทําความเขาใจระหวางโรงเรียนและชุมชน
ผูปกครอง ในสวนของแนวทางแกปญหาสุขภาพองคการในมิติเกียรติศักดิ์ศรีของโรงเรียนนั้นสามารถสรุปไดดังนี้ คือ
ผูปกครองควรใหความรวมมือเขามาประชุมกับทางโรงเรียนมากขึ้นและใหโรงเรียนมีอิสระในการบริหารงานอยางเต็มที่
ผูบริหารตองมีการกําหนดวิสัยทัศนรวมขององคการ มีการประชุมชี้แจงนโยบายของโรงเรียนตอผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้ง
มีการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนสูชุมชน และที่สําคัญคือตองมีการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในทุกดาน
2.2 มิติความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียน ซึ่งพบวามีปญหาวา ผูบริหารขาดการดูแลจัดสรรสวัสดิการตาง ๆ
ใหครู และไมมีความชัดเจนในการมอบหมายงานและกําหนดเวลางานที่ชัดเจนทําใหเกิดความซ้ําซอนในการทํางาน ซึ่งอาจ
เกิดจากนนโยบายของผูบริหารโรงเรียนทีไมชัดเจน ดานสวัสดิการและเงินเดือนที่ยังไมเปนไปตามวุฒิ การจัดสรร
สวัสดิการสําหรับครูคอนขางนอย และดานการประเมินติดตามครูของผูบริหารที่ยังไมเปนระบบและตอเนื่อง ในสวนของ
แนวทางแกปญหาสุขภาพองคการในมิติความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียนนั้น คือ ผูบริหารควรมีการนิเทศ ติดตามงาน
อยางสม่ําเสมอและมอบหมายงานใหชัดเจนเฉพาะเจาะจงเปนรายบุคคล โดยผูบริหารควรตองศึกษาตอดานบริหาร
การศึกษา และมีการวางนโยบายที่ชัดเจน นอกจากนี้การจัดสรรเงินเดือนตองเปนไปตามวุฒิมีการสนับสนุนสวัสดิการ
สําหรับครู และมีการประเมินติดตามการทํางานของครู และที่สําคัญผูบริหารตองใชรูปแบบการบริหารแบบกระจาย
อํานาจสูฝายงานตาง ๆ
2.3 มิติอํานาจอิทธิพลของผูบริหารโรงเรียน ซึ่งพบวาปญหาวา ผูบริหารบางโรงเรียนยังไมคอยไดรับการ ยอมรับ
ในการบริหารงานดานตาง ๆ จากคณะครู ผูปกครองและชุมชน อาจเกิดจากโครงสรางการบริหารที่ไมมีความชัดเจน
ผูบริหารโรงเรียนมีแนวทางการบริหารที่แตกตางกัน มีการจัดการที่ผูบริหารไมมีมาตรการที่จะจูงใจบุคลากรและไมมี
ความสามารถในการจัดคนใหตรงกับงาน ในสวนของแนวทางแกปญหาสุขภาพองคการในมิติอํานาจอิทธิพลของผูบริหาร
โรงเรียนนั้น โรงเรียนตองมีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน มีแนวทางการและมีมาตรการจูงใจบุคลากรใหทํางานอยางเต็ม
ศักยภาพ และพยายามจัดคนใหตรงกับงาน นอกจากนี้แลวผูบริหารตองแสดงบทบาทการเปนแบบอยางที่ดีการทํางานมี
คุณธรรมและมีความสามารถ
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2.4 มิติการสนับสนุนทรัพยากร ซึ่งพบวาปญหาวา ขาดสื่อและอุปกรณที่ทันสมัย รวมไปถึงระบบ Internet
ความเร็วสูง ตลอดจนขาดงบประมาณในการจัดหาสื่อ ซึ่งอาจเปนเพราะการบริการสื่อการเรียนการสอนที่ไมเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน และดานการจัดการพัสดุและงบประมาณที่ยังไมเปนระบบ แนวทางแกปญหาสุขภาพองคการในมิติการ
สนับสนุนทรัพยากร นั้นผูวิจัยคิดวา โรงเรียนควรตองจัดครูใหเพียงพอและสอนตรงตามวุฒิ หนวยงานที่รับผิดชอบตอง
จัดสรรบุคลากรใหตรงกับเอกที่ตองการ สวัสดิการตางๆตองมีการจัดสรรใหครูอยางเหมาะสม มีการสนับสนุนใหครูไดรับ
การอบรมพัฒนาไปอยางทั่วถึง สําหรับครูที่ไมมีวุฒิครูจะตองสนับสนุนใหไดเรียนตอวุฒิครู และที่สําคัญตองสนับสนุนสื่อ
การเรียนการเรียนใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและอาจมีมาตรการจํากัดจํานวนนักเรียนใหเหมาะสม นอกจากนี้จะตองมี
การจัดสรรงบประมาณดานวิชาการใหพอเพียงและมีการควบคุมการเบิกจายพัสดุใหเปนระบบและควรสงเสริมและจัดใหมี
การพัฒนาความรูความสามารถของครูผูสอนในดานเนื้อหาวิชาที่สอน การใชสื่อเทคโนโลยีใหมๆ อีกทั้งควรสงเสริมใหมี
การจัดปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในสถานศึกษาและทองถิ่นใหมีความเหมาะสมและเอื้อตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูของผูเรียน
2.5 มิติดานการอยูรวมกันของครู ซึ่งพบวาปญหาวา ครูยังขาดความรักใครปองดองกัน ไมคอยมีกัลยาณมิตรที่ดี
และเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน ทําใหไมอยากรวมมือกันในการทํางาน อาจเกิดจากความสัมพันธระหวางครูและผูบริหารซึ่งเกิด
จากครูขาดวิสัยทัศนรวม และนโยบายที่ชัดเจนจากผูบริหารทําใหขาดแรงจูงใจและไมกระตือรือรน ที่จะทํางาน และดาน
ความสัมพันธระหวางครูดวยกันที่เกิดจากครูมีความหางเหินกัน โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดใหญที่มีบุคลากรครูจํานวน
มาก มีหลายอาคาร มีหองพักครูหลายหอง มีการแบงสายชั้นหลายหอง ทําใหการสื่อสารของครูนอยลงความสัมพันธจึง
หางกัน สําหรับแนวทางแกปญหาสุขภาพองคการในมิติการอยูรวมกันของครูควรจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหครูรัก
และสามัคคีกัน โดยโรงเรียนควรสรางวิสัยทัศนรวมและกําหนดนโยบายที่สามารถกระตุน ครูใหมีความกระตือรือรนในการ
พัฒนาโรงเรียนรวมกัน นอกจากนี้จะตองมีการจัดทําโครงการที่เปดโอกาสใหครูไดทํางานรวมกัน โดยเฉพาะในโรงเรียน
ขนาดใหญที่มีบุคลากรครูจํานวนมาก และโครงการที่จัดขึ้นตองเนนใหมีการบูรณาการระหวางกลุมสาระเพื่อใหครูไดมี
ความใกลชิดกัน และเสริมสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในองคกร
2.6 มิติดานการมุงเนนวิชาการ ซึ่งพบวาปญหาวา โรงเรียนขาดการปลูกฝงใหเด็กนักเรียนมีความกระตือรือรนใน
การเรี ย น และครู ยั ง จั ด การเรี ย นรู โ ดยไม คํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต า งระหว า งบุ ค คล ตลอดจนครู ไ ม เ ชื่ อ มั่ น ว า นั ก เรี ย นมี
ความสามารถในการเรียนรู ผูวิจัยเห็นวาอาจจะเปนเพราะนักเรียนขาดทักษะกระบวนการในการเรียนรู นักเรียนไมไดรับ
การอบรมสั่งสอนในทางที่ถูกตอง นักเรียนมีครอบครัวที่แตกแยก นักเรียนไมมีแรงเสริมกระตุนใหสนใจการเรียน และ
นั ก เรี ย นปรั บ ตั ว กั บ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม ๆ ไม ทั น ป ญ หาด า นสถานศึ ก ษาขาดความพร อ ม ขาดวั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละสื่ อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ขาดครูที่มีความชํานาญในการจัดกระบวนการเรียนรู ขาดการนําแหลงเรียนรูในชุมชนหรือภูมิปญญา
ทองถิ่นมาจัดกระบวนการเรียนรู และขาดการประชาสัมพันธขาวสารสูชุมชน และผูปกครองไมมีเวลา ขาดการเอาใจใส
บุตรหลานเทาที่ควร และผูปกครองขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา หลักสูตร รวมถึงสื่อเทคโนโลยีใหม ๆ
ในส ว นของแนวทางแก ไ ขแกป ญ หาสุ ข ภาพองค การในมิ ติ การมุง เน นวิ ช าการนั้ น ครู ค วรจั ด กิ จ กรรมสง เสริ ม ความรู
ความสามารถของเด็กนักเรียนและมั่นใจวานักเรียนเปนเด็กชนเผาสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนได ผูวิจัย
เห็นวาผูบริหารตองใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการ และมีนโยบายที่มุงเนนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
สนับสนุนใหมีการจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ดานวิชาการมีการจัดโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาการอาน
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ภาษาไทยไม อ อกและเขี ย นไม ไ ด ข องนั ก เรี ย นและที่ สํ า คั ญ ต อ งสนั บ สนุ น ให ค รู ไ ด มี ก ารอบรมพั ฒ นาตนเองในด า น
กระบวนการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหครูแกไขปญหาดานผูเรียนอยางจริงจัง และควรใหครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย มีการทําวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถนํามาแกปญหาและพัฒนาผูเรียนไดจริงนอกจากนี้
ผูบริหารตองมีการนิเทศติดตามและประเมินการสอนของครูอยางตอเนื่อง สนับสนุนใหมีการจัดแหลงเรียนรูนอกหองเรียน
และตองใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพภายใน การวัดและประเมินผลตองเปนไปตามสภาพจริง ตองมีการปรับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหเขากับบริบทของนักเรียนในพื้นที่ในดานความรวมมือของผูปกครองและชุมชนนั้น
ผู ป กครองต อ งให ค วามร ว มมื อ ในการติ ด ตามนั ก เรี ย นร ว มกั บ โรงเรี ย น ประกอบกั บ ที่ โ รงเรี ย นต อ งส ง เสริ ม ให มี ก าร
ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานทางวิชาการสูชุมชน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ พบวา การสรางสุข ภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จัง หวัด
เชียงราย โดยภาพรวมจะอยูในระดับมาก และแตละมิติอยูในระดับมากทุกขอ แตก็ยังพบวาประเด็นแตละมิติยังเปนปญหา
ที่ผูบริหารจะตองใหความสนใจ 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 ครูมีความรักใครสามัคคีกัน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาวิจัยรูปแบบของความสัมพันธระหวางสุขภาพองคการของโรงเรียนกับความพึงพอใจของครู
โรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
2. ควรทําการศึกษาวิจัยการวิจัยปฏิบัติการสรางสุข ภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่องการสรางสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สามารถ
สําเร็จลุลวงดวยดี ดวยการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝาย ผูศึกษาขอขอบพระคุณ ดร.พงษกร หงษกราย ซึ่งเปนอาจารยที่
ปรึกษา ไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนการศึกษา
คนควาดวยตนเอง ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
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ขอขอบพระคุณ ผอ.เอกราช ลือชา ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียนขุนขวากพิทยา นายมานิตย ถูนาแกว
รองผูอํานวยการโรงเรียนชํานาญการพิเศษ โรงเรียนขุนขวากพิทยา และนางรัตนา ชินะขาย ครูชํานาญการพิเศษหัวหนา
กลุมงานบริหารวิชาการโรงเรียนขุนขวากพิทยา ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ พิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนําแกไข
ตรวจสอบเครื่องมือ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ที่ใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควา
ครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ผูศึก ษาขอขอบพระคุ ณ คณะผูบ ริห าร บุค ลากร และผูที่เ กี่ย วขอ งทุก ท า น ในโรงเรีย นประถมศึก ษาใน
อํา เภอเวี ย งแก น จั ง หวั ด เชี ย งราย ที่ ไ ด ใ ห ค วามอนุ เ คราะห อํา นวยความสะดวก และให ค วามร ว มมื อ เป น อย า งดี
ยิ่ ง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี
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ความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของครูกลุมโรงเรียนนางแล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 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 อารีย 1* และสุชาติ ลี้ตระกูล 2
Waraporn Aree1* and Suchart Leetagool2
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของครูกลุมโรงเรียนนางแล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบความตองการใชระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการของครูกลุมโรงเรียนนางแล จําแนกตาม ประสบการณทํางาน จํานวน 5 โรงเรียน 55 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไปติดตอขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามคืน 55 ชุด คิดเปนรอยละ 100 สถิติที่ใชคือ คารอย
ละ คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัยพบวา
1. ความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของครูกลุมโรงเรียนนางแล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการเก็บรวบรวมขอมูล ดานการตรวจสอบขอมูล ดานการจัดเก็บ
และการบริการขอมูล ดานการนําขอมูลไปใช ดานการวิเคราะหขอมูล และดานการประมวลผลขอมูล
2. การเปรียบเทียบ ความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของครูกลุมโรงเรียนนางแล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวาครูโรงเรียนกลุมนางแล
ที่มีประสบการณทํางานที่แตกตางกันมีความตองการใชระบบสารสนเทศแตกตางกันทุกดาน
คําสําคัญ: การใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
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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
ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาขอมูลขาวสารสนเทศเปนทรัพยากรที่จําเปนอยางยิ่งผูใดไดขอมูลสารสนเทศที่
ถูกตอง รวดเร็วกวาจะเปนผูไดเปรียบเพราะสามารถใชสารสนเทศเหลานั้นในการตัดสินใจเรื่องตางๆไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว ดังนั้น ขอมูลสารสนเทศจึงมีความสําคัญตอการตัดสินใจดําเนินการตางๆ โดยเฉพาะการวางแผนการศึกษาและ
การกําหนดนโยบายตองมีระบบขอมูล ขาวสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความละเอียด ครบถวน ถูกตอง ตรงตามความ
ตองการ และทันสมัย จึงชวยใหการวางแผนการบริหารจัดการและการตัดสินใจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพในทาง
ตรงกันขาม หากหนวยงานใดไมไดมีการนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการปฏิบัติงานก็ยอมเสี่ยงตอความผิดพลาดสูงและผล
การดํ าเนินงานก็ จะไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ขอมูล และสารสนเทศจึง มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ตอการ
ตัดสินใจของงาน ซึ่งหนวยงานจําเปนตองสราง จัดและพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีคุณภาพ มีความเที่ยงตรงตามเรื่องที่
ตองการใช สะดวก รวดเร็ว ทันตอเวลา โดยขอมูลดังกลาวระรวบรวมไดจากกการปฏิบัติงานภายในหนวยงานและจาก
แหลงขอมูลภายนอกที่เกี่ยวของ การจัดระบบสารสนเทศที่ดีชวยใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียน
เปนแหลงขอมูลพื้นฐานทางการจัดการศึกษาทุกระดับ ที่จะตองนําขอมูลสารสนเทศ ไปใชในการจัดการศึกษา หากไมได
จัดเก็บขอมูลไวอยางเปนระบบ ไมถูกตอง ไมทันเหตุการณ และไมเพียงพอ ยอมจะสงผลใหการบริหารงานของหนวยงาน
ลดประสิทธิภาพลง หากมีการนําเทคโนโลยี คอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บขอมูล ประมวลผล และจัดระบบสารสนเทศ
ทําใหการบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิผลที่สมบูรณ ถูกตอง รวดเร็ว และทันสมัย (ศิริชัย สมพงษ 2544
หนา 1 )
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การบริหารงานของหนวยงานหรืองคการตางๆทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน ไมวาระดับใด ผูบริหารมีความ
จําเปนจะตองวางแผนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงาน นอกจากนั้นยังมีหนาที่ในการควบคุมงานและ
ตัดสินใจสั่งการ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายของหนวยงานหรือองคการในการบริหารงานนั้น นอกจากจะใช
ทรัพยากรหรือปจจัยพื้นฐานในการบริหารอันไดแก คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการจัดการที่ดีแลวในปจจุบันขอมูล
สารสนเทศ ก็เปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงานในหนวยงานหรือองคการนั้นๆ ทั้งนั้นเพราะ
ขอมูล สารสนเทศ จะเปนสิ่งที่บงบอกถึงสภาพการปฏิบัติงานครั้งตอไป ใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย และภารกิจ
ของหนวยงานหรือองคการที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ( อรอุมา แกวสวาง 2548 หนา 1 ) เนื่องจาก
โลกปจจุบันเปนโลกแหงการแขงขันความสําคัญของสารสนเทศและขอมูลขาวสาร นั้นจึงไดรับการยอมรับกันทั่วไปแลววา
ผูที่ไดรับสารสนเทศที่ถูกตองรวดเร็ววาคูแขงยอมเปนผูไดเปรียบโดยเฉพาะในวงธุรกิจที่มีการแขงขันกันสูง ผูที่สามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารไดกอน ยอมตัดสินในกาวเดินไปไดกอนคูแขง ดังนั้น จึงเกิดปรากฎการณแขงขันกันพัฒนาสารสนเทศ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดสังคมยุคสารสนเทศที่มีสรรพสิ่งมากมายใหผูเรียนไดเรียนรูไดไมรูจัก
หมดสิ้น สรางการเรียนรูใหเกดไดกวางขวางและกระจายไปทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ และเปนสิ่งที่พึงปรารถนา
ขององคกรทั้งหลาย ไดมีความพยายามนําสารสนเทศมาใชเพื่อประโยชนสําหรับหนวยงานหรือองคกรในรูปแบบตาง ๆ
เชน กระบวนการรวบรวมขอมูล เพื่อใหได สารสนเทศ ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน การบริหาร การตัดสินใจ ภายใน
องคกร เพื่อใหผูบริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององคกรไดอยางถูกตอง จึงมี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ซึ่งเปนระบบที่รวบรวมและจัดเก็บขอมูลจากแหลงตางๆทั้งภายในและภายนอกองคกร
อยางมีหลักเกณฑ เพื่อนํามาประมวลผลใหไดสารสนเทศที่ชวยสนับสนุนการทํางาน และการตัดสินใจของผูบริหารในดาน
ตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ปจจุบันการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT – Information Technology ) มาใชในการบริหารจัดการศึกษา จึงมี
บทบาทสํ า คั ญ ในการจั ด การศึ ก ษาอย า งยิ่ ง เพื่ อ ทํ า ให ก ารศึ ก ษาเป น กระบวนการพั ฒ นาคนให มี คุ ณ ภาพ มี ค วามรู
ความสามารถ ที่จะเสาะแสวงหาวิเคราะหและการจัดสรรใหมีทักษะในการประกอบอาชีพสามารถปรับตัวใหทันตอกระแส
การเปลี่ยนแปลงและการปรับประยุกตใชขอมูล ขาวสารสําหรับแกปญหาที่เผชิญอยู ดังรั้นในการบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารจะตองตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงตองไดรับขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรดานนั้นมาใชในการตัดสินใจ
ดังนั้นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ( Managerment Information
Sustem หรือ MIS ) ก็นับวาเปนปจจัยสําคัญที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โรงเรียนในกลุมนางแล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 มีการนําเอาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเ ขามาชว ยในการเก็บรวบรวม และประมวลผลขอมูล เพื่อใหไดส ารสนเทศที่ถูกตอง รวดเร็ว และทั นตอ
เหตุการณ สามารถนําขอมูลที่ไดมาวางแผนบริหารจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในดาน กระบวนการจัดการ
กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการวัด ผลประเมินผล กระบวนการนิเทศรวมถึงโครงการหรืองานตาง ๆ ระบบ
สารสนเทศจะชวยให ส ามารถดํ าเนินงานพั ฒ นาคุณภาพไดอยา งมีประสิท ธิภาพ เป น แนวทางสูการพัฒ นาและสรา ง
ทางเลือกใหมในการวางแผนการควบคุมการดําเนินงานของโรงเรียน เนื่องจากระบบสารสนเทศมีความสําคัญและจําเปน
ตอการบริหารในการใชวางแผนพัฒนาการศึกษา จากผลการวิจัยของ ( เมธา ชาญเมธี 2549 หนา 130 ) และปจจุบัน
โรงเรียนกลุมนางแลมีความตองการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดคุณภาพจําเปนตองอาศัยระบบสารสนเทศมาชวยใน
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ดานกระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการวัดผลประเมินผล และกระบวนการนิเทศรวมถึงโครงการ
หรืองานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความถูกตอง แมนยํา ทันเวลา และเปนปจจุบัน
ในการพัฒ นาระบบสารสนเทศดัง กลาว มีความจําเปนตองทราบขอมูล ที่เ กี่ยวกับสภาพปญหาของการใช
สารสนเทศ ตลอดจนความตองการในการใชของครูผูสอนเปนอยางดี ทั้งนี้เพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบสารสนเทศให
สอดคลองความตองการและสามารถนําไปใชไดอยางเปน จริง ดัง นั้น ผูวิจัยไดส นใจที่จะศึกษาสภาพปญหาและความ
ตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนกลุมนางแล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพการศึกษากลุมนางแล หากมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเตรียมความพรอมที่จะรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ไดเปน
อยางดีอีกทั้งยังสามารถรายงานตอสาธาณชนไดอยางเปดเผยและชัดเจนตามที่กฎหมายกําหนด สงผลใหสาธารณชน
องคกร และหนวยงานตางๆมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการศึกษายิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจดําเนินการศึกษาวิจัยกับ
ความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของครูโรงเรียนกลุมนางแล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะนํามาใชในการพัฒนาระบบสารนเทศในโรงเรียน ใหมีความเปนระบบ
และมี ความเหมาะสม ทั น กับ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้น อย างรวดเร็ ว อัน จะส ง ผลต อการบริห ารงานโรงเรีย นใหเ กิ ด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพื่อการพัฒนาการศึกษาตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาสภาพความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนกลุมนางแล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนกลุมนางแล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 1 โดยจําแนกตามประสบการณ
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ไดแก ประสบการณทํางาน แบงออกเปน 4 ระยะเวลา
1. ต่ํากวา 5 ป
2. 5 – 10 ป
3. 11 – 20 ป
4. 21 ปขึ้นไป
ตัวแปรตาม ไดแก ความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนกลุมนางแล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 1
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครูโรงเรียนกลุมนางแล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 1 จํานวน 5 โรงเรียน จํานวน 55 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนการตรวจแบบสอบถามรายการ ( Checklist )
สอบถามเกี่ยวกับ ระดับคุณวุฒิ ประสบการณในการทํางาน และระดับการศึกษาที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนของครูกลุมนางแล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (
Rating Scale ) โดยมี 5 ตัวเลือกและมีเกณฑใหคะแนนดังนี้ คือ
ความตองการใชระบบสารสนเทศในระดับมากที่สุด
ใหคะแนน 5 คะแนน
ความตองการใชระบบสารสนเทศในระดับมาก
ใหคะแนน 4 คะแนน
ความตองการใชระบบสารสนเทศในระดับปานกลาง
ใหคะแนน 3 คะแนน
ความตองการใชระบบสารสนเทศในระดับนอย
ใหคะแนน 2 คะแนน
ความตองการใชระบบสารสนเทศในระดับนอยที่สุด
ใหคะแนน 1
คะแนน
2. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ในการสราง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
2.1.ศึกษาขอมูลเบื้องตนจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามากําหนดกรอบและ
ขอบเขตเนื้อหาในการสรางแบบสอบถามใหครบถวนทุกประเด็น
2.2.รวบรวมขอมูลที่ศึกษาแลวเบื้องตนนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดโครงสรางของแบบสอบถาม
3. นําแบบสอบถามที่ส รางเสร็จแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบรูปแบบความถูกตองและความ
เหมาะสมของภาษา
4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (
Content Validity ) ดวยการหาคา IOC เทากับ ชวง 0.5 – 1.0
5. นํา แบบสอบถามที่ไ ดจ ากการทดลองใชม าพิ จารณาปรั บปรุง แก ไขและจัด พิม พเ ปน แบบสอบถามฉบั บ
สมบูรณ สําหรับใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเปนการวิจัยตอไป
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจความสมบูรณ ความถูกตองคํานวณและการวิเคราะห
ขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีขั้นตอนการประมวลผลดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลที่กําหนดไว
2. ลงรหัสและบันทึกผลในคอมพิวเตอร ในการวิเคราะหขอมูล
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3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบสอบถาม นํามาแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
3.2 สําหรับขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนของครูกลุมโรงเรียนนางแล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 นํามาวิเคราะห หา
คาเฉลี่ย และสวยเบี่ยงแบนมาตรฐานเสนอเปนรูปตารางประกอบคําบรรยายแปลความหมายจากคาเฉลี่ยตามเกณฑราย
ดาน และรายขอ ตามเกณฑดังนี้ (กิตติ เกียรติกนก.2542:51)
เกณฑการแปลผลคาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความตองการใชระบบสารสนเทศในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความตองการใชระบบสารสนเทศในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความตองการใชระบบสารสนเทศในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความตองการใชระบบสารสนเทศในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความตองการใชระบบสารสนเทศในระดับนอยที่สุด
3.3 การเปรียบเทียบความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ของครูกลุมโรงเรียนนางแล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่จําแนกตามประสบการณ
ของผูตอบแบบสอบถาม เนื่องจากศึกษาจากประชากรโดยการใชขอมูลเปรียบเทียบโดยตรง

สรุปผลและอภิปรายผล
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของครูโรงเรียนกลุมนางแล ผูวิจัยเห็นวา
มีประเด็นอภิปรายดังตอไปนี้
1. ความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดานการเก็บรวบรวมขอมูลโดยภาพรวม อยูในระดับมาก แสดง
ใหเห็นวาครูโรงเรียนกลุมนางแลที่มีประสบการณสูงมีความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในการจัดทํา
แผนพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการจัดการ โดยใหครูทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อการจัดการไปใชปฏิบัติจริง มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระบบการเก็บรวบรวมขอมูลเมื่อนําไปปฏิบัติ
อยางถูกตองสมบูรณ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบและประเมินผลที่ไดไปใชปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาระบบ โดย
พบวาครูโรงเรียนกลุมนางแลมีความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาก เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข า มามี บ ทบาทสํ า คั ญ ในด า นการจั ด การเกี่ ย วกั บ การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล เป น ป จ จุ บั น และรวดเร็ ว
สอดคลองกับกาญจนา จิตโรภาส (2546 หนา 114–115) ไดทําการศึกษาความตองการและแนวทางการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนเทศบาลบานศรีมหาราชาตามทัศนะของครูปฏิบัติการสอนพบวาครูมีความตองการใชระบบ
สารสนเทศ ในระดับมากโดยเฉพาะการจัดเก็บขอมูลและการประเมินผลขอมูลมีความจําเปนตองการที่โรงเรียนตอง
ดําเนินงานตามนโยบายการประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนอยางเปนระบบ
สืบคนไดรวดเร็ว และสามารถทบทวนแกไขได โดยเหตุผลขางตนทําใหครูมีความตองการใชระบบสารสนเทศอยูในระดับ
มาก ซึ่งขอมูลสารสนเทศทําใหผูบริหารมองเห็นปญหาสามารถคาดการณลวงหนาได
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2. ความตองการใชระบบสาระสนเทศเพื่อการจัดการดานการตรวจสอบขอมูลผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาครูกลุมนางแลที่มีคุณวุฒิสูงมีความตองการที่จะใชระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อการ
วางแผนการตรวจสอบขอมูล และติดตามประเมินผล นําแผนการตรวจสอบขอมูลเพื่อการบริหารจัดการไปใชปรับปรุง
แกไขควบคุมการจัดการทุกดานอยางถูกตองสมบูรณโดยพบวาครูโรงเรียนกลุมนางแลมีความตองการใชระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการมาก เนื่องจากครูโรงเรียนกลุมนางแลมีความตองการใหใชขอมูลที่ดีในการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการ
ไดอยางถูกตองแมนยําและชัดเจน สอดคลองกับอรอุมา แกวสวาง (2548 หนา 123–131) ไดทําการศึกษาการจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 2 สภาพการดําเนินงานพบวา มีการดําเนินการใน
ดานการจัดทํารายการขอมูลที่ตองการใชมีระบบและวิธีการเก็บรวมรวมขอมูล มีการตรวจสอบความชัดเจนของการเขียน
ขอมูล มีการเลือกใชเทคนิกวิธีการในการวิเคราะหและประเมินผล มีการใชเครื่องคอมพิวเตอรชวยในการเก็บรักษาขอมูล
มีการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไปใชในการจัดทําแผนและการบริหารและมีการพัฒนาและจัดหาสื่ออุปกรณตอเนื่องอยาง
เปนระบบ
3. ความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดานการประเมินผลขอมูลโดยภาพรวมอยูในระดับมากและ
ครูกลุมนางแลสวนใหญที่มีประสบการณทํางานมากและโรงเรียนกลุมนางแลที่ครูปฏิบัติงาน มีความตองการใหมีการวาง
แผนการจัดกระทําและประเมินผลขอมูลเพื่อการจัดการโดยใหครูโรงเรียนกลุมนางแลทุกคนมีสวนรวมมีการติดตามและ
ประเมินผลความเชื่อถือไดของการประเมินผลขอมูลเพื่อการบริหารจัดการเมื่อนําไปใชปฏิบัติจริงวาตรงตามวัตถุประสงค
และภารกิจงาน โดยการใชคอมพิวเตอรในการประเมินผลและการเชื่อมโยงเครือขายแสดงใหเห็นวาครูโรงเรียนกลุมนางแล
มีการติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศทุกครั้งอยางตอเนื่อง สอดคลองกับอดิศร โชคบัณฑิต (2548 หนา 68–77)
ไดทําการศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยการใชวัสดุอุปกรณคอมพิว เตอร และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่มีอยูแ ลว ในสถานศึกษา และเปน
เครื่องมือในการดําเนินงานดานสารสนเทศมากที่สุดในดานวัสดุอุปกรณในการจัดเก็บและบันทึกขอมูลและประเมินผล
ขอมูล โดยสถานศึกษามีหองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนใหญมีความ
ตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในดานงบประมาณในนนใรจัดเก็บซอมแซมบํารุงรักษาสื่ออุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ดานการจัดเก็บ และการบริการขอมูล โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีความตองการใหนําแผนการพัฒนาระบบการจัดเก็บและการบริการขอมูลเพื่อการจัดการ ไปใชใหสอดคลอง
กับการบริหารของโรงเรียนประเมินผลระบบการจัดเก็บและการบริการขอมูลเพื่อการบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ใหมีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบการจัดเก็บและบริการขอมูล โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยสอดคลองกับอรอําไพ ศรีสุพรรณ (2547 หนา 82–89) ไดทําการศึกษาสภาพปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพาพบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรดานการใชระบบฐานขอมูล
วัตถุประสงคการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมากดานฮารดแวร ดานซอฟแวร ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คมนาคมอยูในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับความแตกตางพบวาเพศความรู อายุ จํานวนปในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพาแตกตางกัน ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรในมหาวิทยาลัย
บูรพาดานฮารดแวร ดานซอฟแวร ดานบุคลากรและดานองคประกอบสนับสนุนอื่น ๆอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบ
เทียมความแตกตางพบวาดานฮารดแวร ดานซอฟแวร และบุคลากรตัวแปรทุกตัวแปรมีความแตกตางกัน
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5. ความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ดานการวิเคราะหขอมูลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มี
ความตองการใหมีการวางแผนพัฒนาระบบการวิเคราะหขอมูลเพื่อการบริหารจัดการโดยใหครูโรงเรียนกลุมนางแลทุกคน
มี ส ว นร ว ม นํ า แผนพั ฒ นาระบบการวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การไปใช ใ นการจั ด การฝ ก อบรมความรู
ความสามารถของผูที่ไดรับมอบหมายใหวิเคราะหขอมูล โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ ศิริ
ชัยสมพงษ (2544 หนา 101–104) ไดทําการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจังหวัดอุบลราชธานี พบวา รายการขอมูลที่กําหนดไวในโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
ทุกรายการ มีความตองการจําเปนสําหรับใชในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน สวนการประเมินความ
คาดหวังผลที่ไดจากการบันทึกและการประมวลผลขอมูล ดานประโยชนและความเหมาะสมของโปรแกรมการประเมิน
ประสิทธิภาพดานความสะดวกในการใชโปรแกรม ดานความทนทานตอความผิดพลาดที่เกิดจากการใชโปรแกรมดาน
ความคุมคาและความพึงพอใจในการนําโปรแกรมไปใช ทุกรายการของระบบสารสนเทศมีคุณภาพอยูในระดับมาก สําหรับ
คูมือการใชโปรแกรมการจัดระบบสารสนเทศ มีผลการประเมินคุณภาพดานความถูกตองชัดเจนของเนื้อหา ดานการใช
ภาษาที่งายและสะดวกตอการนําไปปฏิบัติดานความเหมาะสมของเนื้อหา ดานความสมบูรณ และความครอบคลุมของ
เนื้อหาในเอกสาร ทุกรายการมีคุณภาพอยูในระดับมาก
6. ความตองการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการดานการนําขอมูลไปใช โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แสดง
ใหเห็นวาครูโรงเรียนกลุมนางแลที่มีอายุ และมีประสบการณการทํางานมาก มีความตองการใหมีการนําแผนพัฒนาระบบ
การนําขอมูลไปใชเพื่อการบริหารจัดการ โดยการจัดฝกอบรมใหความรูแกครูโรงเรียนกลุมนางแลทุกคน มีการติดตามและ
ประเมินผลในการนําแผนพัฒนาระบบการนําขอมูลไปใช เพื่อการบริหารจัดการโดยการประสานงานกับงานอื่นๆภายใน
โรงเรี ย นอย า งต อ เนื่ อ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ขแผนพั ฒ นาระบบการนํ า ข อ มู ล ไปใช เ พื่ อ การบริ ห ารจั ด การได ต รงตาม
วัตถุประสงคและชัดเจน จากการติดตามและประเมินผลที่ไดอยางสม่ําเสมอ สอดคลองกับ พิสมัย ชัยวิเศษ (2547 หนา
83-87) ไดทําการศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวาสภาพ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน บุคลากรมีความรูความสามารถเหมาะสมกับการจัดระบบสารสนเทศ
พื้นฐานในงานขอมูลสารสนเทศ ผูบริหารนําขอมูลไปใชในงานบริหารทั่วไปและไดมีการจัดอํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการนั้น เปนวิธีการที่จัดหาขอมูลที่ถูกตอง ถูกเวลาใหกับฝายบริหาร เพื่อ
อํานวยความสะดวกกับกระบวนการตัดสินใจ และชวยใหหนาที่การวางแผนการควบคุมและการดําเนินงานขององคกรการ
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่นาสังเกตวาครูโรงเรียนกลุมนางแลมีความตองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริ ห ารจั ด การทั้ง นี้ อาจเป น เพราะวา ในป จ จุบั น เทคโนโลยี กา วหน า อย า งรวดเร็ว และเขา มามี สว นชว ยในการจั ด
การศึกษาทําใหครูควรมีความรูความเขาใจ และมีความสามารถที่จะนําเทคโนโลยีเ หลานั้นมาใชประโยชนในการจัด
การศึกษา ดั้งนั้นผูบริหารและครูจึงมีความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่องความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของครูโรงเรียนกลุมนางแล
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ดังนี้
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1. ความตองการพัฒนาดานการเก็บรวบรวมขอมูล ดานการตรวจสอบ ดานการประมวลผลขอมูล ดานการ
จัดเก็บและการบริการขอมูล ดานการวิเคราะหขอมูล ดานการนําขอมูลไปใช ผลการวิจัยพบวา ครูโรงเรียนกลุมนางแลที่มี
อายุ ตั้งแต 51 ปขึ้นไป มีความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในระดับมาก ผูบริหารสถานศึกษา
ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
คุณภาพ จําตองอาศัยระบบสารสนเทศมาชวยในดานกระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการวัดผล
ประเมินผล และกระบวนการนิเทศ รวมถึงโครงการหรืองานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความถูกตอง แมนยํา ทันเวลา และเปน
ปจจุบัน ช รวมทั้งสงเสริมใหผูรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบสารสนเทศไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ ช และมี
ทักษะและเกิดความชํานาญอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประโยชนและเปนการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไป
2. การดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศงานของโรงเรียน หรือหนวยงาน ควรใชหลักการมีสวนรวม และควรเปด
โอกาสใหผูที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน
3. ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. การดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของงานโรงเรียน หรือหนวยงานควรใชหลักการมีสวนรวม หลักการ
ปฏิบัติการ และควรเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงานโรงเรียนควรสงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรไดศึกษาหาความรูและประสบการณเพื่อนํามาพัฒนาระบบสารสนเทศใหกวางขวางยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปจากการวิจัย มีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปดังนี้คือ
1. ควรไดมีการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่เกี่ยวของหรือสงผลตอความตองการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของครูโรงเรียนกลุมนางแล
2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกโดยการใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการสนทนากลุมหรือการ
สัมภาษณถึงความตองการพัฒนาระบบสารสนเทศของครูโรงเรียนกลุมนางแล
3. ควรไดมีการศึกษาขยายผลในกลุมโรงเรียนใกลเคียง
4. ควรมีการศึกษาการใชกลยุทธในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหการดําเนินงานของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึ กษาความพึ งพอใจของครูผูสอนตอการบริห ารงานวิช าการ และเพื่อศึกษา
แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่
3 ประชากร จํานวน 177 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา
1. ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาคือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการนิเทศภายใน และดานการวัดและประเมินผลมีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด
2. แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
กลุมที่ 3 คือโรงเรียนควรมีหลักสูตรที่ชัดเจนตอเนื่องทันสมัยตามสภาพจริง มีประสิทธิภาพ มีแผนการจัดการเรียนรู ที่
สามารถใชไดจริง สงเสริมใหผูเรียนรูจักวิธีการสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามความ
สนใจของผูเรียน มีการนิเทศอยางสม่ําเสมอ เพื่อนําขอนิเทศที่ไดมาพัฒนา มีการประชุมทําความเขาใจระหวางผูนิเทศกับ
ผูรับการนิเทศ ควรสงเสริมใหมีการนิเทศอยางกัลยาณมิตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการวัดและประเมินผล ใช
เครื่องมือที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลนักเรียน ใหนักเรียนและผูปกครองมีสวนรวมใน การวัดและประเมินผล
และ ควรมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของผูเรียน
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ/ ครูผูสอน/ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
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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
การศึ กษาทํ าใหบุคคลมี คุณ ภาพและเป นทรัพ ยากรที่มี คา ตอ ประเทศชาติ ซึ่ งจะเห็น ได จากแผนการศึ กษา
แหงชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 – 2559 ประกอบกับการคํานึงถึงสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน แนวโนม
และทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตที่เนนการใชความรูเปนฐานของการพัฒนา ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ประชากร สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) รวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
แนวทางของแผนการศึกษาแหงชาติที่กําหนดไว เปาหมายรวม “คนไทยเปนคนดี เกง มีความสุข มีความรูเชิงวิชาการและ
สมรรถนะทางวิชาชีพ ใฝเรียนรูและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีสุขภาพทั้งกายและใจที่สมบูรณ มีความภูมิใจในความเปนไทย สามารถประกอบอาชีพและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข เพื่อเปนเปาหมายและฐานหลักของการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน” (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2553,
หนา 109)
ปจจุบันประเทศก็ไดกาวสูการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางดานตาง ๆ ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง และดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพของคนจําเปนตองมีการสรางใหมนุษยรูจัก
คิดอยางมีเหตุผล คิดอยางมีสติปญญา รูจักการแกปญหา การนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีเหตุผล
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ในการพัฒนาบุคคลนั้น สถานศึกษาถือวาเปนองคกรหนึ่งที่มีความเกี่ยวของโดยตรงเนื่องจากมีหนาที่ในการให
การศึกษา อบรมแกเยาวชน โดยมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียน และเยาวชนของชาติใหเปนคนที่มี
คุณภาพและมาตรฐานดังนั้น ในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 ไดกําหนดไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งดานรางกายจิตใจ
สติปญญาความรู มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม ที่ดีงามในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมี
ความสุข จะเห็นไดวา การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ (สํานักงานปฏิรูป
การศึกษา 2545, หนา 5)
โรงเรียนเปนสถานศึกษาแหงหนึ่ง จึงจําเปนจะตองมีการบริหารงานวิชาการที่ดี ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการบริหาร
สถานศึกษา และเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง สวนการบริหารงาน
ด า นอื่ น ๆ นั้ น จะมี ค วามสํ า คั ญ เช น เดี ย วกั น แต ก็ เป น เพี ย งส ว นเสริ ม สนั บ สนุ น ให ง านวิ ช าการดํ า เนิ น ต อ ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ (รุจิร ภูสาระ 2545, หนา 56)
ขอบขายงานวิชาการไดปรับเปลี่ยนรวบรวมในสวนที่เห็นวาเปนเรื่องเดียวกันรวมเขาไวดวยกันและเพิ่มเติมในสวนที่
เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยกําหนดขอบขายงานวิชาการไว 5 ประการดังนี้ 1) ดาน
หลั ก สู ต รและการบริ ห ารหลั ก สู ต ร 2) ด า นการจั ด การเรี ย นการสอน 3) ด า นการนิ เ ทศภายใน 4) ด า นการวั ด และ
ประเมินผลการศึกษา 5) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา (จันทรานี สงวนนาม 2545, หนา 144 - 145)
โรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 มีภูมิประเทศ และที่ตั้งของ
โรงเรียนเปนโรงเรียนชายขอบ ติดกับประเทศเพื่อนบาน และอยูบนภูเขาจากสภาพการณดังกลาว จึงมีความสนใจศึกษา
ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 กลุมที่ 3 ในการบริหารงานตามการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เปนอยางไร และศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 อยางไร ทั้งนี้เพื่อประโยชนใน
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 กลุมที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3
2. เพื่ อศึ กษาแนวทางพั ฒนาการบริ หารงานวิ ชาการของโรงเรีย นมั ธยมศึก ษา สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3
วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ มีวิธีดําเนินการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอนสําคัญดังนี้
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1. ประชากร
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากรในการศึ ก ษาค น คว า ครั้ ง นี้ คื อ ครู ผู ส อนในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 จํานวน 177 คน
เครื่องมือทีใ่ ชในการศึกษา
เครื่อ งมือที่ ใชใ นการศึกษาในครั้งนี้ เปน แบบสอบถามเกี่ ยวกั บความพึง พอใจตอการบริ หารงานวิ ชาการของ
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ที่ผูศึกษาไดสรางขึ้นเอง ซึ่งเปน
แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (Check list) จําแนก
ตามเพศ อายุ และประสบการณการทํางาน จํานวน 3 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ใน 4 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร จํานวน 16 ขอ
ดานการเรียนการสอน จํานวน 13 ขอ ดานการนิเทศภายใน จํานวน 9 ขอ และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 11 ขอ
ซึ่งเปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นเองตามแนวทางการบริหารงานวิชาการของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(2544, หนา 100) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 (Rating Scale) ตามแนวทางของของลิเคิรท (Likert) คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Form) เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานวิชาการของ
ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ใน 4 ดาน คือ ดานหลักสูตร
และการบริหารหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานการนิเทศภายใน และดานการวัดและประเมินผล ดานละ 1 ขอ
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึ ก ษา ตํ า รา วารสาร บทความ งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ความพึ ง พอใจต อ การบริ ห ารงานวิ ช าการ และ
รายละเอียดวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2544, หนา 100) เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม
3. ศึกษา ความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด องคประกอบเพื่อทํานิยามศัพทเฉพาะ และนํานิยามศัพทเฉพาะมา
เปนแนวทางในการสรางขอคําถาม
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4. พัฒนาแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ จากแนวคิดของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2544, หนา 100)
5. นํารางแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใชในแบบสอบถาม และนํา
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข
6. นํ าแบบสอบถามเสนอต อผู เชี่ ยวชาญ จํา นวน 3 ท าน ประเมิน เพื่อ หาคาความเที่ย งตรงของเครื่อ งมื อ
ไดคาระหวาง 0.67 – 1.00
7. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับครูโรงเรียนเชียงของวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 4 จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับเทากับ 0.87
8. นําไปจัดพิมพเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานดังนี้
1. หนังสือจาก วิทยาลัยการศึกษา ถึงผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 กลุมที่ 3 จํานวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานแซววิทยาคม โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนแมจัน
วิทยาคม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โรงเรียนจันจวาวิทยาคม โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร
และโรงเรียนวัดถ้ําปลาวิทยาคม เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล
2. ผูศึกษาดําเนินการแจกแบบสอบถามใหครูที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 186 ฉบับและรับแบบสอบถามคืนดวย
ตนเอง จํานวน 177 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95.16
3. นําแบบสอบถามที่ไดทั้งหมดตรวจสอบความสมบูรณ จากนั้นจึงนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล

ผูศึกษาดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การวิเคราะหความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ใชคาเฉลี่ย (𝑋�) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และอธิบายความเรียง
ประกอบตาราง
2. การวิเคราะหขอมูลการศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 โดยการหาคาความถี่และคารอยละ และอธิบายความเรียง
ประกอบตาราง
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สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 คารอยละ (%)
1.2 คาเฉลี่ย ( 𝑋�)
1.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)
2.2 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)
เกณฑการแปลความหมาย
เกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ย อาศัยเกณฑการแปลความหมายมาตราสวนประมาณคาของ Likert (บุญ
ชม ศรีสะอาด,2535, หนา45)
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00
แปลความหมายวา มีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49
แปลความหมายวา มีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49
แปลความหมายวา มีความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49
แปลความหมายวา มีความพึงพอใจ อยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49
แปลความหมายวา มีความพึงพอใจ อยูในระดับนอยที่สุด

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3
1. ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3
1.1 ความพึ ง พอใจของครู ผู ส อนต อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ทั้ง 4 ดาน โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการนิเทศภายใน และ
ดานการวัดและประเมินผลมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
1.2 ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ การส งเสริมใหครูจัดทํา แผนการเรียนรู และขอที่มีคาเฉลี่ยน อยที่สุด คือ การแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานหลักสูตรตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 ดานการเรียนการสอน โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การตรวจแผนการ
จัดการเรียนรูของผูบริหาร
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1.4 ดานการนิเทศภายใน โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ การนิเทศภายในตามโครงการที่กําหนด และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมของครูในการ
วางแผนดําเนินงานตามโครงการนิเทศภายใน
1.5 ดานการวัดและประเมินผล โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การวัดและประเมินผลที่เนนการคิดวิเคราะห และแกปญหา ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ
การ
รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําสถิติดานการวัดและประเมินผล การประเมินกระบวนการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดประชุมอบรมเพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวัด และประเมินผล
2. แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
กลุมที่ 3
2.1 ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ควรมีหลักสูตรที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพโรงเรียนควรมีการ
จัดทําหลักสูตรอยางตอเนื่องและทันสมัยตามสภาพจริง ควรจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและชุมชน และควรใหสถานศึกษาที่อยูในทองที่เดียวกัน รวมมือกันในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 ดานการเรียนการสอน ครูควรมีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถใชไดจริงและมีเครื่องมือหรือวิธีการที่ชวย
ใหแผนบรรลุตามจุดประสงค ครูควรสงเสริมใหผูเรียนรูจักวิธีการสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตางๆ โรงเรียนควรจัดใหมี
การอบรมการสรางสื่อ นวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณ การจัดหา/ผลิตสื่อ และควรจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามความสนใจของผูเรียน
2.3 ดานการนิเทศภายใน ควรมีการนิเทศอยางสม่ําเสมอ เพื่อนําขอนิเทศที่ไดมาพัฒนา ควรมีประชุมทําความ
เขาใจระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ ควรสงเสริมใหมีการนิเทศอยางกัลยาณมิตร และควรมีการนิเทศในกลุมสาระการ
เรียนรูและนิเทศขามกลุมสาระการเรียนรู
2.4 ดานการวัดผลและประเมินผล ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการวัดผลประเมินผล ครูควรใชเครื่องมือที่
หลากหลายในการวัดผลและประเมินผลนักเรียน ควรใหนักเรียนและผูปกครองมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลดวย
และควรมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของผูเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3
1. ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3
1.1 ความพึงพอใจของครูผู สอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมั ธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ทั้ง 4 ดาน โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาครูผูสอนมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการดานการเรียนการสอน เฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาดานหลักสูตร
และการบริหารหลักสูตร ดานการนิเทศภายใน และดานการวัดและประเมินผล โดยทุกดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปน
เพราะวางานวิชาการเปนหัวใจหลักสําคัญของการบริหารงานโรงเรียน ซึ่งงานวิชาการจะมีการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
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ไดนั้นผูบริหารตองมีภาวะผูนําทางวิชาการ เปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการนิเทศงาน ใหความชวยเหลือ การกระตุน
แกปญหาที่เกิดขึ้นทันเหตุการณ ทําใหครูรวมแรงรวมใจกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผล
การศึกษานี้สอดคลองกับ ผลการวิจัยของ อุดม คชพงษ (2548) ไดศึกษา ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนอํานวยกนกศิริอนุสรณ สํานักงานเขตบางนา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของ
ครูตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนอํานวยกนกศิริอนุสรณ สํานักงานเขตบางนา สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ดาน
คือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานนิเทศภายใน ดานการวัดและประเมินผล
และดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมครูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนมีนโยบายเนน
การพั ฒ นางานด า นวิ ช าการ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให ส อดคล อ งกั บ แนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพื่อเตรียมพรอมรับการประเมินจากองคภายนอก สมศ. โรงเรียนจึงไดดําเนินการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ดวยการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาความรู ความสามารถของครู
ปรับปรุงระบบการเรี ยนการสอน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรให ครูนําไปใชในการจัด การเรียนการสอน (แผนพัฒนา
โรงเรียนอํานวยกนกศิริอนุสรณ. 2547 - 2549) จึงทําใหครูพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก
1.2 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ผลการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก
ทั้งนี้เปนเพราะวา โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรู โดยนําหลักสูตรสถานศึกษา มาวางแผนการจัดการ
เรียนรู สอดคลองกับผลการวิจัยของ จินดา ทรัพยเมฆ (2549, หนา 82) ไดศึกษา ความพึงพอใจของครูใน
การ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร การศึกษาพบวาดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า ทุ ก ข อ อยู ใ นระดั บ มาก โดยข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ได แ ก
สถานศึกษามีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความตองการของสังคม รองลงมา สถานศึกษามีการรายงานผลการใชหลักสูตรแก
ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียน และสถานศึกษามีการประเมินการใชหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
สถานศึกษามีการกําหนดภารกิจไวอยางชัดเจน
1.3 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ดานการเรียนการสอน โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา
โรงเรียนใหการสนับสนุนงบประมาณเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน เนนวิธีการสอนที่มีความหลากหลาย สอดคลองกับ
การวิจัยของ พระอุเทน อุเทโน (สํารวยกูล) (2554, หนา 93) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
จากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือนักเรียนเกิดความรัก ความสามัคคี ระหวางเพื่อนกับเพื่อน นักเรียนสามารถนําความรู
ที่ไดจากการเรียนไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และนักเรียนไดรับความรู ทักษะ และประสบการณเพิ่มขึ้น ตามลําดับ
1.4 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ดานการนิเทศภายใน โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา
โรงเรียนมีการนิเทศภายในตามแผนงานและโครงการที่กําหนด ชัดเจน สอดคลองกับผลการวิจัยของ จินดา ทรัพยเมฆ
(2549, หน า 84) ได ศึ ก ษา ความพึ ง พอใจของครู ใ นการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร การศึกษาพบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก โดยขอ
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ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สถานศึกษามีรูปแบบ วิธีการนิเทศภายในที่หลากหลาย รองลงมา สถานศึกษามีการประเมินผล
การนิเทศภายในอยางเปนระบบและสถานศึกษามีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการไวอยางชัดเจน ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือ สถานศึกษามีโครงการนิเทศภายในโรงเรียนในแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน
1.5 ความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ดานการวัดและประเมินผล โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปน
เพราะวา โรงเรียนสงเสริมใหครูวัดและประเมินผลที่เนนการคิดวิเคราะห ซึ่งปจจุบันเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งในการกาวสู
ศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับการวิจัยของ พระอุเทน อุเทโน (สํารวยกูล) (2554, หนา 94) พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจาณาเปนรายขอจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ การวัดประเมินผลเนนความกาวหนาความพยายามและความ
ตั้งใจในการเรีย นของนัก เรียน นั กเรียนไดนําผลการเรีย นแตละครั้งไปปรั บปรุงพัฒ นาการเรียนอยูเสมอ และมีความ
ยุติธรรมในการวัดและประเมินผล ตามลําดับ
2. แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
กลุมที่ 3 จําแนกเปนรายดาน ดังนี้
2.1 ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
โรงเรียนควรมีหลักสูตรที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ควรมีการจัดทําหลักสูตรอยางตอเนื่องและทันสมัยตาม
สภาพจริง และควรจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน สถานศึกษาที่อยูใน
ทองที่เดียวกัน ควรรวมมือกันในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้เปนเพราะวา การจัดการเรียนรูตองมีหลักสูตรที่
ชัดเจน มีความทันสมัย สอดคลองกับการวิจัยของ พระอุเทน อุเทโน (สํารวยกูล) (2554, หนา 95) ไดศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี คือ หลักสูตรมีความ
ยากเกินไปสําหรับนักเรียน หลักสูตรมีเนื้อหาที่ยากตอความเขาใจของนักเรียน หลักสูตรมีเนื้อหาไมทันตามยุคสมัย
2.2 ดานการเรียนการสอน
ครูควรมีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถใชไดจริงและมีเครื่องมือหรือวิธีการที่ชวยใหแผนบรรลุตามจุดประสงค
ครูควรสงเสริมใหผูเรียนรูจักวิธีการสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ โรงเรียนควรจัดใหมีการอบรมการสรางสื่อ
นวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณ การจัดหา/ผลิตสื่อ และ ควรจัดกิจกรรม การเรียนรูตามความ
สนใจของผูเรียน ทั้งนี้เปนเพราะวา ปจจุบันทุกที่ทุกเวลาสามารถสืบคนหาขอมูลจากแลงเรียนรูตาง ๆ จัดหาสื่อ จัด
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูไดตลอดเวลา สอดคลองกับการวิจัยของ พระอุเทน อุเทโน (สํารวยกูล) (2554, หนา
95) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี คือ ควรมีการจัดหาบุคลากรมาดูแลเอาใจใสในการเรียนการสอนใหเพียงพอ โรงเรียนควรมีการจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนมากขึ้น ควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อนักเรียนไดรับ
ความสุขในการเรียน
2.3 ดานการนิเทศภายใน
โรงเรียนควรมีการนิเทศอยางสม่ําเสมอ เพื่อนําขอนิเทศที่ไดมาพัฒนา ควรมีประชุมทําความเขาใจระหวางผูนิเทศ
กับผูรับการนิเทศ ควรสงเสริมใหมีการนิเทศอยางกัลยาณมิตร และ ควรมีการนิเทศในกลุมสาระการเรียนรูและนิเทศขาม
กลุมสาระการเรีย นรู ทั้ง นี้เป นเพราะวา การนิเทศมิใ ชการจับ ผิด แตเปนการนิ เทศเพื่อ ชวยเหลื อและนํา อยา งเป น
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กัลยาณมิตร สอดคลองกับการวิจัยของ พระอุเทน อุเทโน (สํารวยกูล) (2554, หนา 96) ไดศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี คือ โรงเรียนควรมีการ
วิเคราะหปญหา อุปสรรคของการนิเทศในโรงเรียนใหกับนักเรียนเปนรายบุคคล โรงเรียนควรมีการจัดนิเทศโดยใหนักเรียน
มีสวนรวม โรงเรียนควรมีการจัดนิเทศเปนประจําเพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจในการเรียนมากขึ้น
2.4 ดานการวัดผลและประเมินผล
โรงเรียนควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดานการวัดผลประเมินผล ครูควรใชเครื่องมือที่หลากหลายในการวัดผลและ
ประเมิ น ผลนั ก เรี ย น ควรให นั ก เรี ย นและผู ป กครองมี ส ว นร ว มในการวั ด และประเมิ น ผลด ว ยและ ควรมี ก ารวั ด และ
ประเมินผลตามสภาพจริงของผูเรียน ทั้งนี้เปนเพราะวา ครูมีการวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐาน ใชเครื่องมือที่หลากหลาย
ในการวัดผลและประเมินผลนักเรียนเชิงประจักษ ทําใหสามารถสะทอนความสามารถที่แทจริงของนักเรียนได สอดคลอง
กับการวิจัยของ พระอุเทน อุเทโน (สํารวยกูล) (2554, หนา 96) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี คือ โรงเรียนควรมีการจัดรูปแบบในการวัดผลและ
ประเมินผลใหเปนแบบมาตรฐานในทุกระดับชั้นเพื่อความยุติธรรม โรงเรียนควรมีการจัดรูปแบบในการวัดผลประเมินผล
ตามลักษณะทองถิ่นเพื่อเปนตัวชี้วัดที่แทจริงของนักเรียนได โรงเรียนควรเพิ่มแรงจูงใจในการวัดและประเมินผลเพื่อให
นักเรียนมีการนําผลการเรียนไปปรับปรุงพัฒนาการเรียน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาไปใช
1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร โรงเรียนจัดฝกอบรมบุคลากรเพื่อใหความรูความเขาใจในดานหลักสูตร
ควรมีความเตรียมความพรอมในดานทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใชในการพัฒนา
2. ดานการเรียนการสอนผูบริหารควรมีการตรวจแผนการจัดการเรียนรูและใหขอแนะนําตอครูอยางสม่ําเสมอ
3. ดานการนิเทศภายใน ควรใหครูมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงานตามโครงการนิเทศภายใน
4. ดานการวัดและประเมินผล โรงเรียนควรมีการจัดประชุมอบรมเพื่อใหครูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกตัวผูเรียน
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไป
1. ควรศึกษาความพึงพอใจและสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการดานอื่น ๆ ที่ยังไมไดศึกษาดวยเชน ดานการ
แนะแนว ดานการประเมินผลงานทางวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน
2. ควรศึกษาความพึงพอใจและมุมมองของผูบริหาร ผูปกครองและชุมชนดวย เพื่อจะไดเปนแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการตอไป
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณไดโดยความกรุณาเปนอยางยิ่งจาก ดร.กัมพล ไชยนันท ที่
ปรึกษาที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนําและใหขอเสนอแนะตาง ๆ ตลอดจนแกไขขอบกพรอง ผูทําการศึกษาคนควารูสึก
ซาบซึ้ง จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ นายธีระพล เตมีศักดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนบานแซววิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย-พะเยา) นางสาวสุดารัตน ปญญาสิริวงค ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานเทอดไทยนางฐิ
ตาภัทร คําภาสี ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนปาตึงพิทยานุกูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ตรวจพิจารณาและใหคําแนะนําในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการศึกษา
ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียน แมจันวิทยาคมโรงเรียน
บานแซววิทยาคม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคน โรงเรียนจันจวาวิทยาคม และโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก ทุกคนที่ให
ความรวมมือในการเก็บขอมูลเพื่อการศึกษา
ทายสุด นี้ คุณ คาทั้ง หมดที่ เกิดจากการศึกษาคนคว าดวยตนเองครั้งนี้ ขอมอบเปน เครื่อ งบูชาบุพการี บูร พ
คณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูจนสามารถทําการคนควาดวยตนเองฉบับนี้ไดสําเร็จ
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ความสัมพันธของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
The Relationships of Transformational Leadership with Dicision Making Behavior of
School Administrators under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4
กันตพิชญ สีตนไชย 1* และโสภา อํานวยรัตน2
Kantapich Sitonchai1* and Sopa Amnuayrat2
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา และศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยประชากรที่ใชในการ
วิจัยคือผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 147 คน ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก โดยดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลมีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากและดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ อยูในระดับมาก พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ซึ่งดานอัตตาธิปไตยมีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากและดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานประชาธิปไตย อยูในระดับ
มาก และความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวาโดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวกในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ : ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการตัดสินใจ

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
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารในยุคปจจุบันตองมีบทบาทในการบริหารจัดการและพฤติกรรมขององคกรตลอดจนตองมี
ความรูความเขาใจในทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวกับภาวะผูนําเปนอยางดี ตองรูถึงเทคนิคในการนําความรูไปประยุกตใชให
เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ บทบาทเหลานี้ลวนแตเปนสิ่งที่ตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาทักษะอยาง
ตอเนื่องเพื่อนําองคกรใหไปสูจุดหมายปลายทางอยางมีประสิทธิผลและยั่งยืนผูนําที่ดีจะตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกล นํา
เทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพผูนําเปนองคประกอบหลักขององคกร (ภาวะผูนํา
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาในอนาคต, 2555, หนา 1)

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
3. เพื่ อศึ กษาความสัม พัน ธร ะหวา งภาวะผู นํา การเปลี่ย นแปลงกั บพฤติ กรรมการตัด สิน ใจของผู บริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต4

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วิธีวิทยาการวิจัย
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การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากร
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ประกอบดวย อําเภอเทิง 53 คน อําเภอเชียงของ 34 คน อําเภอพญาเม็งราย 25 คน อําเภอเวียงแกน 20 คน อําเภอขุน
ตาล 15 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 147 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี
การสรางแบบสอบถามดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษาแลวกําหนดวัตถุประสงคที่ตองการ
ศึกษา
2. สรางแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบชนิดเลือกตอบ(check list)
จําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณในการดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา และขนาดโรงเรียน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale)
5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยจัดเรียงเนื้อหา ขอคําถาม ตามแนวคิดและทฤษฎีของ บา
สและอโวลิโอ (Bass and Avolio) ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 2) การสรางแรงบันดาลใจ
3) การกระตุนทางปญญา 4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ประกอบดวย 3 ดาน คือ 1) ดานอัตตาธิปไตย 2) ดานมีสวนรวม 3) ดานประชาธิปไตย
3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปตรวจสอบและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
3.1 ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องมือที่สรางไว
3.2 หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอความ
เห็นชอบและนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญแลวนํามาปรับปรุง แกไขใหเหมาะสม จํานวน 3 ทาน
3.2.1 นายธนาวัฒน
ธรรมานุวงศ
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
3.2.2 นายอินสอน
กันนา
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนบานดอยชาง
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
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3.3.3 นายประเสริฐ

ทุนชิงชัย ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนบานปาถอน (วิทยาสมิทธิ์)
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
3.3 ตรวจสอบความถูกตองพิจารณาปรับแกตามตัวแปรที่ศึกษาโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item
Objective Congruence) และปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาที่ใชตามคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือวิจัยโดยกําหนด
เกณฑการพิจารณาระดับคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามที่ได โดยใชเกณฑการพิจารณาคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
ถือวาขอคําถามนั้นใชได
3.4 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชแจกประชากรอยางจริงในการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิ จั ย นํา แบบสอบถามให ผูบ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ เป น ประชากรตอบแบบสอบถามโดยมี วิ ธี ดํ าเนิ น การเก็ บ
รวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ติดตอขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยาถึงผูบริหารสถานศึกษาที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ติดตอโรงเรียนที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูล นัดหมายวัน เวลา ที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูล
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากสถานศึกษา
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะหหาคาสถิติตาง ๆ โดยนําขอมูลทั้งหมดมาดําเนินการ ดังนี้
1. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนแบบสอบถามชนิด
เลือกตอบ (Check List) นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เปนรายขอ ใชวิเคราะหคํานวณหาคารอยละ (Percentage)
และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
2. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating Scale) มา
ตรวจใหคะแนนตามเกณฑน้ําหนัก 5 ระดับ จากนั้นนําไปบันทึกและวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (µ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(σ) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย(ชูศรี วงศ
รัตนะ, 2553, หนา 69)
3. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating Scale) มาตรวจ
ใหคะแนนตามเกณฑน้ําหนัก 5 ระดับ จากนั้นนําไปบันทึกและวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (µ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และ
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย(ชูศรี วงศรัตนะ,
2553, หนา 69)
4. นําขอมูลที่ไดแปลความหมายของระดับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการ
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ตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยใชวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’ s Product Moment Correlayion Coefficient) ไดแลวนําเอาคาไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553, หนา 316) แปรความหมาย

ผลการศึกษา
จากการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก พฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
1. ผลการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดานดังนี้
1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายขอยอยพบวา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกขอซึ่งคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารสามารถสราง
ความไววางใจใหกับผูรวมงานรองลงมาเทากัน 2 ขอ คือ ผูบริหารสามารถแสดงความมั่นใจในการที่จะเอาชนะปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นและผูบริหารสามารถระบุจุดประสงคหลักในการทํางานของผูรวมงานไดอยางชัดเจนและรองลงมา
เทากัน 2 ขอ คือผูบริหารสามารถสามารถทําใหผูรวมงานเกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงานและผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรม มองโลกในแงดีและเปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมงานและคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารสามารถสรางความเชื่อมั่น
ศรัทธา และเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน
1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจโดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายขอยอย พบวา
ผูบริห ารมีภ าวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริห ารสถานศึ กษาอยูในระดับ มากทุกขอ ซึ่งคา เฉลี่ ยสูงสุ ด คื อ ผูบ ริหาร
สามารถจูงใจใหผูรวมงานมีเจตคติที่ดีตอการทํางานรองลงมาเทากัน 2 ขอ คือผูบริหารสามารถกระตุนใหผูรวมงานมี
กําลังใจในการทํางานและผูบริหารมีความตั้งใจในการทํางานอยางแนวแนและรองลงมาเทากัน 2 ขอ คือ ผูบริหารมีวิธีการ
สงเสริมใหผูรวมงาน มีความสามัคคีในการปฏิบัติงานและผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มองโลกในแงดีและเปน
แบบอยางที่ดีแกผูรวมงานและคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารมีความเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม
1.3 ดานดานการกระตุนทางปญญาโดยอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายขอ พบวาผูบริหาร
มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทุกขอซึ่งคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน 2 ขอ คือ ผูบริหารมีการสงเสริมและสนับสนุน
ใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น ในแงมุ มตาง ๆ อยางเต็มที่มี และผูบ ริหารมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถของ
ผูรวมงานรองลงมาคือ ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานรูจักวิเคราะหปญหาโดยใชเหตุผลและขอมูลหลักฐานและรองลงมา
คือ ผูบริหารสามารถตรวจสอบขอสันนิษฐานของปญหาที่สําคัญวามีความเหมาะสมหรือไมและคาเฉลี่ยต่ําสุดคือผูบริหาร
สามารถกระตุนใหผูรวมงานเห็นแนวทางใหม ๆ ในการแกปญหา
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1.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลโดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายขอ
พบวาผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกขอ ซึ่งคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหาร
สงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงานดวยความตั้งใจและพัฒนาจุดดอยของตนเองอยูเสมอรองลงมาเทากัน 2 ขอ คือ ผูบริหาร
ปฏิบัติตอผูรวมงานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและผูบริหารมีการนิเทศโดยใชวิธีการวิเคราะหความตองการ
และความสามารถของผูรวมงาน และรองลงมาเทากัน 2 ขอ คือ ผูบริหารมอบหมายงานตรงกับความรู ความสามารถของ
ผูรวมงานและผูบริหารรับฟงเรื่องราวของผูรวมงานอยางตั้งใจและต่ําที่สุด คือ ผูบริหารมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผูรวมงานเปนรายบุคคล
2. ผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดาน ดังนี้
2.1 ดานอัตตาธิปไตยโดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายขอ พบวาพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกขอซึ่งคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การปรับปรุงและพัฒนา อาคาร สถานที่
รองลงมา คือ การกํากับ นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมา คือ การสงเสริมและสนับสนุนใหครูได
ทําวิจัยในชั้นเรียนและคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การวางแผนและกําหนดนโยบายในการบริหารโรงเรียน
2.2 ดานมีสวนรวมโดยภาพรวมอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายขอ พบวาพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกขอซึ่งคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น
รองลงมา คือ การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียน รองลงมา คือ การสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร
ในโรงเรียนและคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การจัดทําแผนและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน
2.3 ดานประชาธิปไตยโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายขอ พบวาพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทุกขอซึ่งคาเฉลี่ยสูงสุด คือ แนวทางการปฏิบัติงานในโรงเรียน รองลงมา
คือ การจัดสํามะโนนักเรียน การติดตามนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา รองลงมา คือสนับสนุนการบริหารจัดการใหสามารถใช
ในการพัฒนาการศึกษาไดอยางเหมาะสมและคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชา
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวก ในระดับปานกลาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .38**)
เมื่อพิจารณารายดานพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณกับพฤติกรรม
การตัดสินใจของผูบริหาสถานศึกษาดานอัตตาธิปไตยมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = .21**)
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร
สถานศึกษาดานมีสวนรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .38**)
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาสถาน
ศึกษาดานประชาธิปไตยมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .29**)
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจ กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาสถานศึกษา
ดานประชาธิปไตยมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .20**)
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู
บริหาสถานศึกษาดานประชาธิปไตยมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r= .19*)
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งผลการวิจัยนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. จากการวิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีความสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยเรียงลําดับภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงในแตละดานจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการสรางแรง
บันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ทั้งนี้อาจเปนเพราะภาวะผูนําการ
เปลี่ย นแปลงของผู บริ หารสถานศึ กษาสัง กัด สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 4 สามารถ
เปลี่ยนแปลงการทํางาน สงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงานดวยความตั้งใจและพัฒนาจุดดอยของตนเองอยูเสมอสามารถ
ปฏิบั ติต อเพื่อ นร วมงานโดยคํานึ งถึ งความแตกตา งระหวางบุค คล ซึ่ งสอดคล องกับ งานวิจั ยของดรุ ณี ขัน ขวา(2551,
บทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 5 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนอําเภอหนองเรือ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 โดยภาพรวมและรายดาน ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก
เรียงตามลําดับคือ การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ และดาน
การกระตุนทางปญญา และกิ่งกาญจน จิตตกะวาน(2553) ไดศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
สัง กั ด สํ านั ก การศึก ษาเมือ งพั ท ยา จั ง หวัด ชลบุ รี ผลการวิจั ย พบวา ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั งกั ด สํ า นั ก
การศึ ก ษาเมื อ งพัท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี โดยภาพรวมรายด า นอยู ใ นระดั บ มาก ผลการเปรี ย บเที ย บภาวะผู นํ า การการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษาของครู
โดยรวมและรายดานพบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามประสบการณครูโดยภาพรวมและราย
ดานพบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบภาวะผูนําการการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมและราย
ดานพบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. จากการวิจัยพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมากมีความสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวโดยเรียงลําดับพฤติกรรม
การตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดานจากมากไปนอยดังนี้ ดานอัตตาธิปไตย ดานการมีสวนรวม และดาน
ประชาธิปไตย ทั้งนี้อาจเปนเพราะพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการกํากับ นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสงเสริมและสนับสนุนให
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ครูไดทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสนห อัศวมงคล (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1)รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 มากที่สุด คือ การตัดสินใจแบบมีสวนรวม คือ การตัดสินใจที่
ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นแลวผูบริหารจะเปนผูเลือกแนวทางและ
ตัดสินใจดวยตนเอง รองลงมา คือ การตัดสินใจแบบประชาธิปไตย คือ การตัดสินใจที่ผูบริหารใหผูใตบังคับบัญชามี
สวนรวมพิจารณาปญหาและการตัดสินใจ ผูบริหารจะรับการตัดสินใจและนําไปปฏิบัติโดยใหผูรวมตัดสินใจรับผิดชอบและ
สนับสนุนเต็มที่และการตัดสินใจแบบอัตตาธิปไตย คือ การตัดสินใจที่ผูบริหารตัดสินใจเองหมด โดยที่ผูใตบังคับบัญชา
ไม ไ ด มี ส ว นร ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น ตามลํ า ดั บ 2)ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจของผู บ ริ ห าร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 มี 7 รายการ ขอที่เสนอแนะมากที่สุด คือ ผูบริหารไมควรตัดสินใจตาม
ลํ า พั ง โดยไม ส อบถามหรื อ ขอความคิ ด เห็ น จากผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาแสดงความคิ ด เห็ น รองลงมา คื อ ควรเป ด โอกาส
ใหผูใตบังคับบัญชาแสดดงความคิดเห็นและที่ใหขอเสนอแนะนอยที่สุดคือ ผูบริหารควรหาขอมูลใหครบถวนประกอบการ
ตัดสินใจ
3. จากการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’ s Product Moment Correlayion Coefficient) อยางงาย
ซึ่งการ
วิจัยพบวาสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวโดยภาพรวมมีคาความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันธิดา ผานสอน (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธ
ระหวางผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รอยเอ็ด โดยรวมและและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยสูงสุดลงมาคือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
หรือภาวะผูนําเชิงบารมี ดานการกระตุนทางปญญา ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจก
บุคคล ประสิทธิ ผลของผูบ ริหารโดยรวมและรายดา นอยู ในระดับมาก โดยเรียงลํ าดับ คาเฉลี่ย สูงสุด ลงมา คือ ดา น
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ดาน
ความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ
ทางบวกกับประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสรุปภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาและผูที่มีสวนเกี่ยวของจึงควรนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชเปนสารสนเทศในการ
พัฒนาภาวะผูนํ าการเปลี่ ยนแปลงของผูบริ หารสถานศึก ษาเพื่อ ประโยชน ในการจัด การศึก ษาใหมี ประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น อุดม พินธุรักษ(2553)ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
กับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา
1)ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากที่สุด สวนผูบริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและรายดานเกือบทุกดาน
เมื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนทั้ง 3 ขนาด พบวา ผูบริหารสถานศึกษามี
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแตกตางกันทั้งโดยภาพรวมและรายดาน 2)ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนทั้ง 3
ขนาดอยูในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและเปนรายดานเกือบทุกดาน เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนทั้ง 3 ขนาด พบวา ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมแตกตางกันเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มี
บางดานแตกตางกัน 3)ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสัมพันธกันทางบวกกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานบุคคล และมีความสัมพันธในระดับต่ําถึงปานกลางและพิมพพัฑรา เมืองอินทร (2555, หนา
67 - 68) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธกันในเชิงบวก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานเมื่อภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีมากก็สงผลใหประสิทธิผลของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นอาจเปนเพราะผูบริหาร คือผูนํา
การเปลี่ยนแปลงทั้งตนเอง บุคลากร และองคกร รวมกันพัฒนาองคกรและผูเรียนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ผูบริหารโรงเรียนตระหนักถึงการจัดการศึกษาแกผูเรียนจึงไดจัดสรรงบประมาณใหบริการอํานวยความสะดวกแกครูผสู อน
ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาครูใหไดรับการอบรม เขารวมประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานจากหลาย ๆ หนวยงานจึงสงผล
ใหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากการวิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีความสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวเมื่อพิจารณารายดาน
พบวาดานมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรสรางความเชื่อมั่น ศรัทธา และเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน ทําใหผูรวมงาน
เกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงาน สรางความไววางใจใหกับผูรวมงานได เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มองโลกในแงดี
และเปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมงานสามารถควบคุมอารมณในสถานการณตาง ๆ ได เปนผูมีวิสัยทัศน มีความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ สามารถแสดงความมั่นใจในการที่จะเอาชนะปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น สามารถระบุจุดประสงคหลักในการ
ทํางานของผูรวมงานไดอยางชัดเจน เพื่อใหมีระดับภาวะผูนําเพิ่มมากขึ้น
2. จากการวิจัยพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมากมีความสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวโดยเรียงลําดับพฤติกรรม
การตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดานจากมากไปนอยดังนี้ ดานอัตตาธิปไตย ดานการมีสวนรวม และดาน
ประชาธิปไตย และดานที่ควรปรับปรุง พัฒนา คือดานประชาธิปไตย
ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรการวิเคราะหหลักสูตรใหสอดคลองกับเปาหมายของการจัดการศึกษาสนับสนุน
การบริหารจัดการใหสามารถใชในการพัฒนาการศึกษาไดอยางเหมาะสม การจัดสํามะโนนักเรียน การติดตามนักเรียนที่
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สําเร็จการศึกษา แนวทางในการปฏิบัติงานในโรงเรียน และการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหผู บริหาร
สถานศึกษามีระดับพฤติกรรมการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในระดับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ดร.โสภา อํานวยรัตน อาจารยที่ปรึกษา ที่กรุณาใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา แกไขขอบกพรองตาง ๆ
ที่เปนประโยชนยิ่งตอการการศึกษาคนควาดวยตนเองใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ที่ให
ความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการตอบแบบสอบถามจนไดขอมูลอยางครบถวนสมบูรณ ขอ
ขอบใจเพื่อน พี่ นองรวมรุน มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ทุกทานที่ใหความชวยเหลือ หวงใย สนับสนุน และให
กําลังใจแกผูวิจัยตลอดมา
ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิประสาทวิชา บมเพาะจนผูวิจัยสามารถนําเอาหลักการมา
ประยุกตใช และอางอิงในงานวิจัยครั้งนี้ นอกจากนี้ขอขอบคุณคณาจารยและเจาหนาที่ทุกคนของคณะวิทยาการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ที่ใหความอนุเคราะหและใหความชวยเหลือดานตาง ๆ เปนอยางดี
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ความสัมพันธระหวางแบบผูนํากับวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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
ไพวดี ศักยาภินันท 1* และอนวัช อุนกอง2
Paiwadee Sakyabhinant1* and Anawat Uoonkong2
3

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) แบบผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมยอยที่ 1 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 2) วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุม
ยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 3) ความสัมพันธระหวางแบบผูนํากับวิธีการบริหารความ
ขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุม
ตัว อย า งได แก ผู บ ริห าร จํา นวน 13 คน ครู 241 คน รวม 254 คน จากสถานศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน กลุ มย อยที่ 1 สัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบผูนําตาม
แนวของ วิลเลียม เจ เรดดิน ที่เรียกวา Reddin’s Management Style Diagnosis Test และแบบวัดพฤติกรรมการบริหารความ
ขัดแยงของผูบริหาร ตามแนวคิดและทฤษฎีของโธมัส-คิลลแมนน ที่เรียกวา Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument
สถิติที่ใชไดแก ความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) และ สถิติไค-สแควร (Chi-Square) ผลการศึกษาพบวา 1) แบบ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวม
มากสุดเปนแบบผูหนีงาน (deserter) 2) วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมยอยที่ 1
สังกั ดสํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษามั ธยมศึก ษา เขต 36 ส วนใหญ ใช วิธี การบริ หารความขัด แย งแบบประนีป ระนอม
(compromising) 3) ความสัมพันธระหวางแบบผูนํากับวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุม
ยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบวาเปนอิสระตอกัน ไมมีความสัมพันธกัน
คําสําคัญ: แบบผูนํา วิธีการบริหารความขัดแยง

1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จังหวัดเชียงราย 57100
1
Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
2
Chiangrai Primary Educational Service Area Office 3, Chiang Rai, 57100
*Corresponding author : Paisak53@gmail.com
2

2436

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 และขอมูลสารสนเทศทั้งหลาย (ศุภกร เมฆขยาย, 2550) สอดคลองกับพิพิธ เรืองสมบัติ
(2553, หนา 2) ที่กลาวไววา การสรางหรือพัฒนาคนของหนวยงาน หรือองคกรมีความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อใหไดบุคคลที่มี
ความรู ความสามารถ มีคุณภาพในการทําหนาที่เปนผูบริหารซึ่งจะนําองคกรสูความสําเร็จตามเปาหมาย ภาวะผูนําของ
ผูบ ริหารจึงถือ วา เปนสว นสํา คัญยิ่ง ในการบริห ารงานใหประสบผลสํา เร็จ พัฒนาองคการใหกาวหนา ความเปนจริง
ประการหนึ่ง คือ ขณะที่องคการเติบโตขึ้นทุกวัน บุคคลในองคการนั้นก็พัฒนาทัศนะ ความคิดของแตละคน แตละกลุม
ขึ้นมาดวย มักจะเกิดเปนความขัดแยงกัน เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นไดเปนธรรมชาติตามเวลา ที่เปลี่ยนแปลง
จากขอมูลในชวง 2-3 ปที่ผานมา ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย เกษียณอายุ
ราชการเปนจํานวนมาก (สพม.36, 2557) โดยเฉพาะกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 1 ซึ่งประกอบดวย โรงเรียน
ขนาดใหญพิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเปนโรงเรียนยอดนิยม มีการจัดการเรียนการสอนที่มี
ผลงาน เชิงประจักษเปนที่ยอมรับของผูปกครองที่นิยมสงลูก หลาน เขามาเรียนตอเปนจํานวนมาก จึงเปนภาระหนักของผู
โยกยายสับเปลี่ยนมาดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษาเขต 36 ที่ตองแบกรับ
ทามกลางความคาดหวังของสังคม บุคลากรในสถานศึกษา และผูปกครองที่มี บุตร หลานเรียนอยู ตองการเห็นผูบริหารที่
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มีความสามารถ ทําหนาที่บริหารงานของสถานศึกษาใหมีคุณภาพดียิ่ง ๆ กวาเดิม หรืออยางนอยผลงานตองไมดอยไปกวา
ผูบริหารคนกอน
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแบบผูนํา วิธีการบริหารความขัดแยง และความสัมพันธระหวางแบบผูนํา กับ วิธีการ
บริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 วา
ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญใชแบบผูนํา และวิธีการบริหารความขัดแยงอยางไร มีความสัมพันธกันหรือไม ซึ่งผล
การศึกษานี้สามารถนําไปเปนขอมูลในการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาของ กลุมโรงเรียนในสังกัดโรงเรียน
มัธยมศึกษา ใหเปนผูนําแบบมีประสิทธิผลมาก มีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา เปนที่ยอมรับ เชื่อถือ สรางแรงบันดาลใจให
ผูรวมงาน และสามารถจัดการความขัดแยงในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติ มีความกาวหนา เทียบเคียงกับประเทศที่ไดชื่อวาพัฒนาแลวตอไป
วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาแบบผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อศึกษาวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแบบผูนํากับวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดการวิจัย
แบบผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

วิธีการบริหารความขัดแยง

- ผูนําที่มีประสิทธิผลนอย
แบบผูหนีงาน
แบบนักบุญ
แบบผูเผด็จการ
แบบผูประนีประนอม
- ผูนําที่มีแประสิทธิผลมาก
แบบผูยึดระเบียบ
แบบนักพัฒนา
แบบผูเผด็จการที่มีศิลป
แบบนักบริหาร

การเอาชนะ
การรวมมือ
การประนีประนอม
การหลีกเลี่ยง
การยอมให

ที่มา: William J. Redden, 1970, pp. 41–43.
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ คือ ผูบริหาร และครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปการศึกษา 2557 จํานวน 702 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้ คือ ผูบริหาร และครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมยอย ที่ 1 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปการศึกษา 2557 โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่ และ
มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 254 คน โดยวิธีแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
ดังแสดงในตาราง 1

ตาราง 1 แสดงจํานวนประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประเภท
ผูบริหาร
ครู
รวม

ประชากร
35
667
702

กลุมตัวอยาง
13
241
254

2. เครื่องมือสําหรับการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ สรางขึ้นตามวัตถุประสงค
และกรอบแนวคิดที่กําหนดขึ้น แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน ประสบการณในการทํางาน มีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่กําหนดตําตอบไวให (forced choice)
ตอน 2 แบบทดสอบ MSDT (The Management Style Diagnosis Test ) ตามแนวของ วิลเลี่ยม เจ. เรดดิน
(William J. Reddin) จํานวน 64 ขอ ซึ่งแปล และเรียบเรียงโดย อุทัย หิรัญโต (2524, หนา112-124)
ตอน 3 แบบทดสอบวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาปรับปรุงจาก สิทธิพงศ สิทธิขจร
(2535, หนา 50-55) ที่แปล จาก Thomas–Kilmann Conflict Mode Instrument ตามแนวของ โทมัส และคิลแมนน
(Thomas and Kilmann) ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 30 ขอ
โดยที่แบบทดสอบในตอนที่ 1 และ 2 ผูวิจัยไดศึกษาและปรับปรุงบางขอความ เพื่อใหเหมาะสมกับผูตอบ
แบบทดสอบ แตยังคงใหความหมายและใจความสําคัญคงเดิม
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหแบบผูนําของผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหวิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางแบบผูนํากับการบริหารความขัดแยง ของผูบริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 วิเคราะหความสัมพันธ โดยใชสถิติ ไค-สแควร (Chi-Square)
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตาราง 2 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ขอ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
1

จํานวน

รอยละ

85
169

33.46
66.54

254

100.00

20-30 ป
31–40 ป

27
59

10.63
23.23

41–50 ป

80

31.50

88

34.65

7

2.76

ปริญญาตรี

155

61.02

สูงกวาปริญญาตรี

92

36.22

ผูบริหาร

13

5.12

ครูผูปฏิบัติการสอน

241

94.88

ต่ํากวา 5 ป

38

14.96

5-10 ป

60

23.62

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

2

3

อายุ

50 ป ขึ้นไป
ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
ต่ํากวาปริญญาตรี

4

5

ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา

ประสบการณการทํางานในตําแหนงตามขอ 4.
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ตาราง 2 (ตอ)
ขอ

6

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน

รอยละ

11–15 ป

62

24.41

16–20 ป

46

18.11

ต่ํากวา 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

ประสบการณการทํางานในสถานศึกษาปจจุบัน

จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 66.54 และเพศ
ชาย จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 33.46 ชวงอายุ 50 ปขึ้นไปมีจํานวนมากที่สุด 88 คน คิดเปนรอยละ 34.65 รองลงมา
เปนชวงอายุ 41–50 ป จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 31.50 จํานวนนอยที่สุดคือชวงอายุ 20–30 ป จํานวน 27 คน คิดเปน
รอยละ 10.63 การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 61.02 ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
จํานวนนอยที่สุด 7 คน คิดเปนรอยละ 2.76 ตําแหนงครูมีมากสุด 241 คน คิดเปนรอยละ 94.88 ตําแหนงผูบริหาร จํานวน
13 คน คิดเปนรอยละ 5.12 ดานประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน ชวง 11–15 ป มากที่สุด จํานวน 62 คน คิด
เปนรอยละ 24.41 รองลงมา 5–10 ป คิดเปนรอยละ 23.62 จํานวนนอยสุดคือ ชวงอายุต่ํากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 14.96
ดานประสบการณการทํางานในสถานศึกษาปจจุบัน ชวงอายุ 5–10 ป มากที่สุด จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 32.68
รองลงมาต่ํากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 27.95 ประสบการณการทํางานในสถานศึกษาปจจุบัน 21 ปขึ้นไป นอยที่สุด จํานวน
14 คน คิดเปนรอยละ 5.51
ตอนที่ 2 แบบผูนําของผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ใชหลักการวิเคราะหตามแบบของ วิลเลียม เจ. เรดดิน เพื่อทราบผลการวิเคราะห
แบบผูนําของผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 วิเคราะหขอมูลใน
ภาพรวม แตละดาน 8 ดาน โดยใชคาความถี่ และรอยละ นําเสนอขอมูลประกอบคําบรรยาย ดังตาราง 3
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ตาราง 3 คาความถี่ และรอยละของแบบผูนําของผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
แบบผูนํา
ผูนําที่มีประสิทธิผลนอย
แบบผูหนีงาน
แบบนักบุญ
แบบผูเผด็จการ
แบบผูประนีประนอม
รวม
ผูนําที่มีประสิทธิผลมาก
แบบผูยึดระเบียบ
แบบนักพัฒนา
แบบผูเผด็จการแบบมีศิลป
แบบนักบริหาร
รวม
รวม

ความถี่

รอยละ

83
81
32
25
221

32.68
31.89
12.60
9.84
87.01

24
1
7
1
33
254

9.45
0.39
2.76
0.39
12.99
100.00

จากตาราง 3 พบวา แบบผูนําของผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ผูนําในแบบมีประสิทธิผลนอย จํานวนมากสุดคือ แบบผูหนีงาน จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 32.68
รองลงมาเปนแบบนักบุญ จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 31.89 จํานวนนอยที่สุด เปนแบบผูประนีประนอม จํานวน 25 คน
คิดเปนรอยละ 9.84 สวนผูนําแบบมีประสิทธิผลมาก จํานวนมากสุดคือ แบบผูยึดระเบียบ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ
9.45 รองลงมาเปนแบบผูเผด็จการแบบมีศิลป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.76 จํานวนนอยที่สุด เปนแบบนักพัฒนาและ
แบบนักบริหาร จํานวนเทากัน จํานวนแบบละ 1 คน คิดเปนรอยละ 0.39
ตอนที่ 3 วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้น
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ใชหลักการวิเคราะหตามแนวขอคําถามของ โทมัส และคิลแมนน ไดคาความถี่และคารอยละจากระดับ
ดังรายละเอียดในตาราง 4
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ตาราง 4 ความถี่ และ รอ ยละ ของวิ ธีการบริ หารความขัด แยง ของผูบริ หารสถานศึ กษา กลุ มยอ ยที่ 1 สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
วิธีการบริหารจัดการความขัดแยง
การเอาชนะ
ความถี่
รอยละ
การรวมมือ
ความถี่
รอยละ
การประนีประนอม
ความถี่
รอยละ
การหลีกเลี่ยง
ความถี่
รอยละ
การยอมให
ความถี่
รอยละ

กลุมต่ํา
78
30.71
104
40.94
8
3.15
23
9.06
34
13.39

กลุมปานกลาง
150
59.06
142
55.91
228
89.76
185
72.83
130
51.18

กลุมสูง
26
10.24
8
3.15
18
7.09
46
18.11
90
35.43

รวม
254
100.0
254
100.0
254
100.0
254
100.0
254
100.0

จากตาราง 4 พบวาผูใหขอมูลมีความเห็นวาผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีวิธีบริหารความขัดแยงแตละแบบทั้ง 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 ซึ่งวิธีบริหารความขัดแยงที่ใชมากสุดคือแบบ
ประนีประนอม จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 89.76 รองลงมาเปนวิธีบริหารความขัดแยงแบบหลีกเลี่ยง จํานวน 185
คน คิดเปนรอยละ 72.83 และใชนอยสุดคือ วิธีบริหารความขัดแยงแบบยอมให จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 51.18
ตอนที่ 4 ความสัมพันธระหวางแบบผูนํากับวิธีการบริหารความขัดแยงผูบริหารสถานศึกษาคือกลุมยอยที่ 1 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ผลการวิเคราะหแบบผูนํา โดยใชหลักการวิเคราะหตามแบบของ วิลเลียม เจ. เรดดิน และวิธีการบริหารความ
ขัดแยงโดยใชหลักการวิเคราะหตามแนวขอคําถามของ โทมัส และคิลแมนน ของผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยที่ 1 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยใชการทดสอบแบบไค- สแควร ไดผลการวิเคราะหดังตารางที่ 8-12
ดังนี้
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ตาราง 5 ความถี่ 2 ทาง และคาสถิติ ระหวางแบบผูนํากับวิธีการบริหารความขัดแยงแบบเอาชนะ
ระดับ
แบบผูนํา
แบบผูหนีงาน
แบบนักบุญ
แบบผูเผด็จการ
แบบผูประนีประนอม
แบบผูยึดระเบียบ
แบบนักพัฒนา
แบบผูเผด็จการแบบมีศิลป
แบบนักบริหาร
รวม

กลุมต่ํา
25
23
12
5
9
0
4
0
78

กลุ ม ป า น ก ลุ ม รวม
กลาง
สูง
54
4
83
49
9
81
14
6
32
17
3
25
12
3
24
1
0
1
2
1
7
1
1
1
150
27
254

ไค-สแควร

13.497
p-value
=0.488

จากตาราง 5 พบวา แบบผูนําทั้ง 8 แบบไมมีความสัมพันธกับวิธีการบริหารจัดการความขัดแยงแบบเอาชนะ
เนื่องจากคา p-value =0.488>0.05
ตาราง 6 ความถี่ 2 ทาง และคาสถิติ ระหวางแบบผูนํากับวิธีการบริหารความขัดแยงแบบความรวมมือ
ระดับ
กลุมต่ํา กลุ ม ป า น กลุมสูง รวม ไค-สแควร
แบบผูนํา
กลาง
แบบผูหนีงาน
37
43
3
83
แบบนักบุญ
27
51
3
81
แบบผูเผด็จการ
14
17
1
32
แบบผูประนีประนอม
9
16
0
25 8.290
แบบผูยึดระเบียบ
13
10
1
24 p-value =
.874
แบบนักพัฒนา
0
1
0
1
แบบผูเผด็จการแบบมีศิลป
4
3
0
7
แบบนักบริหาร
0
1
0
1
รวม
104
142
8
254
จากตาราง 6 พบวา แบบผูนําทั้ง 8 แบบ ไมมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการความขัดแยงแบบรวมมือ
เนื่องจาก คา p = .874 > .005
2444

ตาราง 7 ความถี่ 2 ทาง และคาสถิติ ระหวางแบบผูนํากับวิธีการบริหารความขัดแยงแบบประนีประนอม
ระดับ
กลุมต่ํา กลุ ม ป า น กลุมสูง รวม ไค-สแควร
แบบผูนํา
กลาง
แบบผูหนีงาน
76
4
83
3
แบบนักบุญ
73
5
81
3
แบบผูเผด็จการ
29
3
32
0
แบบผูประนีประนอม
22
3
25
0
แบบผูยึดระเบียบ
21
2
24 20.395
1
p-value
แบบนักพัฒนา
1
0
1
0
แบบผูเผด็จการแบบมีศิลป
6
0
7 =.118
1
แบบนักบริหาร
0
1
1
0
รวม
228
18
254
8
จากตาราง 7 พบวาแบบผูนําทั้ง 8 แบบไมมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการความขัดแยงแบบประนีประนอม
เนื่องจาก คา p = .118 > .005
ตาราง 8 ความถี่ 2 ทาง และคาสถิติ ระหวางแบบผูนํากับวิธีการบริหารความขัดแยงแบบการหลีกเลี่ยง
ระดับ
กลุมต่ํา กลุมปาน กลุมสูง รวม ไค-สแควร
แบบผูนํา
กลาง
แบบผูหนีงาน
10
61
12
83
แบบนักบุญ
8
59
14
81
แบบผูเผด็จการ
2
20
10
32
แบบผูประนีประนอม
1
17
7
25 11.087
p-value
แบบผูยึดระเบียบ
1
21
2
24
=.679
แบบนักพัฒนา
0
1
0
1
แบบผูเผด็จการแบบมีศิลป
1
5
1
7
แบบนักบริหาร
0
1
0
1
รวม
23
185
46
254
จากตาราง 8 พบวา แบบผู นําทั้ง 8 แบบ ไมมีความสัมพัน ธกับการบริหารจัดการความขัด แยงแบบ
หลีกเลี่ยง เนื่องจาก คา p = .679 > .005
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ตาราง 9 ความถี่ 2 ทาง และคาสถิติ ระหวางแบบผูนํากับวิธีการบริหารความขัดแยงแบบการยอมให
ระดับ
แบบผูนํา
แบบผูหนีงาน
แบบนักบุญ
แบบผูเผด็จการ
แบบผูประนีประนอม
แบบผูยึดระเบียบ
แบบนักพัฒนา
แบบผูเผด็จการแบบมีศิลป
แบบนักบริหาร
รวม

กลุมต่ํา กลุ ม ป า น กลุมสูง รวม
กลาง
12
40
31
83
12
46
23
81
5
15
12
32
2
13
10
25
2
13
9
24
0
1
0
1
1
2
4
7
0
0
1
1
34
130
90
254

ไค-สแควร

7.961
p-value =.891

จากตาราง 9 พบวา แบบผูนําทั้ง 8 แบบ ไมมีความสัมพันธกับการบริหารจัดการความขัดแยงแบบการยอมให
เนื่องจาก คา p = .891 > .005

สรุปผลและอธิปรายผล
1. แบบผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 เรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ แบบผูหนีงาน แบบผูเผด็จการ แบบผูประนีประนอม แบบผูยึดระเบียบ แบบผูเผด็จการ
แบบมีศิลป แบบนักพัฒนา และแบบนักบริหาร
2. วิธีการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย ใชวิธีจัดการความขัดแยงเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ การรวมมือ การเอาชนะ
การยอมให การหลีกเลี่ยง และการประนีประนอม
3. แบบผูนําทั้ง 8 แบบ คือแบบผูหนีงาน แบบผูเผด็จการ แบบผูประนีประนอม แบบผูยึดระเบียบ แบบผูเผด็จ
การแบบมีศิลป แบบนักพัฒนา แบบนักบริหาร ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับวิธีการบริหารจัดการ
ความขัดแยง ทั้ง 5 แบบ คือ การรวมมือ การเอาชนะ การยอมให การหลีกเลี่ยง และการประนีประนอม
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
1. จากผลการศึกษาแบบผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 ในภาพรวมเป น ผู นํ า แบบมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลน อ ยบริ ห ารงานในลั ก ษณะ ที่ ไ ด ผ ลงานต่ํ า
ความกาวหนาของงานไมมี จํานวนมากสุดคือ แบบผูหนีงาน ซึ่งมีลักษณะผูนําที่ใหความสําคัญกับงานและคนนอยไมมี
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ความสนใจในงาน ไมมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ขัดขวางผูอื่น ไมยอมรับความผิดพลาด ไมมีมนุษยสัมพันธกับ
ผูรว มงานและบุ คคล รองลงมาคือแบบนักบุ ญ แบบเผด็ จการ และแบบผูประนี ประนอม ตามลํ าดับ ส วนผู นําแบบมี
ประสิทธิผลมาก คือผูนําประเภทที่ทํางานมีผลงานอยูในระดับสูง กิจการงานมีความกาวหนา จํานวนมากสุดคือ แบบผูยึด
ระเบีย บ มีบริ หารงานโดยใหความสําคัญ กับงาน และคนนอย ใหความสํา คัญกับกฎระเบี ยบ วิ ธีปฏิบัติ ที่วางไวอยา ง
เคร ง ครั ด และเข ม งวด มั ก ไม มีค วามริ เริ่ ม ไม ส นใจพั ฒ นาผู รว มงาน รองลงมาเปน แบบผู เผด็ จ การแบบมี ศิ ล ป แบบ
นักพัฒนาและแบบนักบริหาร แสดงใหเห็นวาแบบผูนําของผูบริหารศึกษาที่ใชแบบผูนําที่ยังไมเขากับสถานการณและความ
คาดหวังของผูรวมงานเทาที่ควร เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดผูวิจัยขอเสนอใหหนวยงานที่
รับผิดชอบการพัฒนาภาวะผูนําสถานศึกษาจัดทําโครงการพัฒนาผูบริหารเกี่ยวกับแบบผูนํา ในรูปแบบตาง ๆ เชน การ
ประชุม เชิง ปฏิ บัติก าร การสั มมนา การอบรม เพื่ อพัฒ นาศัก ยภาพ บุคลิ กภาพ และเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารใน
สถานศึกษาตอไป
2. จากผลการศึกษารูปแบบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมยอยที่ 1 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีรูปแบบการบริหารความขัดแยงแบบการประนีประนอม ซึ่งเปนรูปแบบ
การแสดงพฤติกรรมที่ผูบริหารสถานศึกษามุงจะใหทั้งสองฝายมีความพอใจบาง เปนลักษณะที่หากจะไดบางก็ควรจะยอม
เสียบางหรือในลักษณะที่มาพบกันครึ่งทางมากที่สุด และรูปแบบการยอมให ซึ่งเปนรูปแบบการแสดงพฤติกรรมที่ผูบริหาร
สถานศึกษาเนนการเอาใจผูอื่น ปลอยใหผูอื่นดําเนินการไปตามที่เขาชอบแมตนเองจะไมเห็นดวยก็ตามเนื่องจากไมตองการ
ใหเกิดการบาดหมางใจนอยที่สุด ผูศึกษาเห็นวาการเลือกใชรูปแบบการบริหารความขัดแยงในแตละแบบ ควรใหเหมาะสม
กับสถานการณ และบริบทของแตละสถานศึกษา ผูวิจัยเห็นวาหนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาจัดทําโครงการพัฒนา
ผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารความขัดแยงในสถานศึกษา ในรูปแบบตาง ๆ เปนการเสริมสราง พัฒนา
ทักษะการแกไขปญหาความขัดแยงในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในสถานศึกษาตอไป
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ 1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 2. เพื่อศึกษา
การบริห ารโดยใชโ รงเรีย นเปน ฐานของผูบ ริห ารสถานศึก ษา 3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาวะผู นํา การ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยทําการศึกษา
จากกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย จํานวน 196 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย เปนแบบสอบถามมาตราประมาณคา 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.95 สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา 1. ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก คือ
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และดานการ
กระตุนการใชปญญา ตามลํา ดับ 2. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก คือ ดานการ
พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ดานการบริหารแบบมีสวนรวม ดานการกระจายอํานาจ ดานความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
ดานการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุนและดานการบริหารตนเอง ตามลําดับ 3. ภาวะผูนํา การเปลี่ย นแปลงมีค วามสัม พัน ธ
ทางบวกระดับสูงกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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
ในการปฏิรูปการศึกษาของไทยตั้งแต พ.ศ. 2542 ดังจะเห็นไดจากนโยบายการกระจายอํานาจการศึกษาเพื่อให
และยังคงดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อชวยใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อ ตอบสนองนโยบายการกระจายอํ านาจทางการศึ กษาในการกระจายอํา นาจทางการศึกษาตามพระราชบั ญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กระทรวงศึกษาธิการไดนําแนวคิด
การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management) มาเปนยุทธศาสตรเพื่อมุงหวังใหเกิด
การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาอยางแทจริงอันจะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัด
การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 13) ซึ่งรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีหลักการสําคัญสี่
ประการ ไดแก ประการแรก มุงใหโรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองโดยยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ
ประการที่สอง เนนการมีสวนรวมและการรวมคิดรวมทํา โดยใหสาธารณชนรวมกําหนดนโยบายและแผนกําหนดหลักสูตร
ทองถิ่น ประการที่สาม ใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจเพื่อเปนการคืน อํา นาจการจัด การศึก ษาใหกับ ผูมีสว นได
สว นเสีย ในการจัด การศึก ษา ใหต รงตามความตองการของตน และประการที่สี่ ใหมีการตรวจสอบและถวงดุลโดย
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและภารกิจของผูบริหาร ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนอยางชัดเจนเพื่อเปน
หลักประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดขึ้นอยางแทจริง
ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาแหง ชาติ (2544, หนา 3-4) ไดเพิ่ม หลัก การอีก ประการ คือ การพัฒนา
โรงเรียนทั้งระบบและการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุนนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ ไดอาศัยพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติฉบับดังกลาวในการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร งาน
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บุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงเพื่อให
โรงเรียนมีความสะดวกและคลองตัว มีอิสระในการตัดสินใจ ไดดวยตนเองมากยิ่งขึ้น ความสําเร็จในการบริ ห ารจั ด การ
ของสถานศึ ก ษาตามนโยบายการกระจายอํา นาจการศึ ก ษาดั ง กล า ว ในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบันไดมีแนวคิดทฤษฎี
ในการศึกษาเรื่องภาวะผูนําอยางตอเนื่อง แนวคิดทฤษฎีใหมที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับกันมากในปจจุบัน คือ แนวคิด
ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theory) ซึ่งเปนทฤษฎีภาวะผูนําแนวใหมหรือเปนกระบวน
ทัศนใหม เนื่องจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนคุณลักษณะหรือ พฤติก รรมการนํา ที่ผูนํา จะเปน ผูก ระตุน ใหผูต ามมี
ความคาดหวัง ที่สูง ขึ้น สํา นึก ในความสําคัญและคุณคาของจุดมุงหมายและวิธีที่จะทําใหบรรลุจุดมุงหมาย คํานึงถึง
ผลประโยชน ขององคการมากกวาผลประโยชนสวนตน และยกระดับความคาดหวังขององคกรใหสูงขึ้น (Bass, 1985, p. 20
อางอิงใน แคทลียา ศรีใส, 2548, หนา 27) นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน (Paradigm shift) จากภาวะผูนําแบบ
ดั้งเดิมไปสูภาวะผูนําที่มีวิสัยทัศนที่มีการกระจายอํานาจ มีการเสริมสรางพลังจูงใจ เปนผูมีคุณธรรม และมีการกระตุนผู
ตามใหมีความเปนผูนํา สําหรับประเทศไทยในชวงสองทศวรรษที่ผานมาไดมีการศึกษาภาวะผูนําที่มีความเหมาะสมกับยุค
ปจจุบันซึ่งเปนยุค ของการเปลี่ยนแปลง และได นําแนวคิด ทฤษฎี ดังกล าวมาใชในการขับเคลื่อนการบริ หารจั ดการ
สถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานดวยเหตุนี้การบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษา ซึ่งเปนรูปแบบ
การบริหารที่โรงเรียนจะตองมีความเปนอิสระในการตัดสินใจบริหารจัดการดัวยตนเอง จึงตองการผูนําที่มีคุณลักษณะ
สําคัญคือ การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ ตองเปนผูที่มีความรูและทักษะตลอดจนมีกลยุทธการบริหารสมัยใหม มี
วิสัยทัศน และเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมออยางตอเนื่องตลอดจนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคอันแสดงออกถึงภาวะผูนําอยาง
เดนชัด (ชัยพจน รักงาม, 2544, หนา 358; อุทัย บุญประเสริฐ, 2545, หนา 63-73) เพราะภาวะผูนําดังกลาว จะเปน
ปจจัยอิทธิพลที่เชื่อมโยงตอผลสําเร็จของคุณภาพการจัดการศึกษา (ถวิล มาตรเลี่ยม, 2544, หนา 59) จากผลการวิจัยของ
(ขวัญชัย จะเกรง, 2551, หนา 84) ที่ไดศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3 - 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ไดอภิปรายสรุป
ไววา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งตอการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งถือวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนภารกิจของผูบริหารยุคใหมซึ่งเปนยุคที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยความสําเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษาวัดไดจากผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของ
ผูเรียน ตลอดจนการเปนที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อถือ ไววางใจจากผูที่เกี่ยวของกับการศึกษา ดังนั้น ในเกือบทุกบริบทของ
องคการทางการศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงมีความเปนไดที่จะมีความสัมพันธกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน อยางไรก็ตาม มีงานวิจัยสนับสนุนวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนเพื่อเขาสูการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานบางแหงยังไมบรรลุวัตถุประสงคที่ผูบริหารตองตระหนักและตองดําเนินการใหบุคลากรซึ่ง
เปนทีมงานในสถานศึกษาไดมีความรูความเขาใจ และมีทัศนคติที่ดีตอการกระจายอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูบริหารยัง
ไมสามารถแสดงภาวะผูนําอยางเต็มศักยภาพ และบริหารอยางมืออาชีพที่ตองสามารถนําทั้งทางวิชาการและการสราง
ความสัมพันธอันดีกับชุมชน (สวาง คําภีระ, 2544, หนา 48)
จากขอมูลดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการ
บริหารจัดการศึกษาโดยเฉพาะการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสังคมไทย แตยังมีอุปสรรคในสถานศึกษาบางแหง
สําหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชีย งรายนั้น เนื่อ งจากการวิจัย ที่เกี่ย วขอ งกับ ภาวะผูนํา การเปลี่ย นแปลงกับ
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การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึก ษายัง มีค วามจํา กัด จึง ทํา ใหพัน ธกิจ ของเทศบาลนครเชียงรายที่ตอง
สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยใชโ รงเรีย นเปน ฐานยัง ไมมีแ นวทางที่ชัด เจน
ดัง นั้น ผูวิจัย ในฐานะเปน ผูที่เกี่ย วขอ งกับ การบริห ารจัด การศึก ษาในเขตพื้น ที่ดัง กลา ว จึง มีค วามสนใจที่จ ะศึก ษา
สภาพภาวะผูนํา การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พรอมทั้งศึกษา
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบ ริห ารสถานศึก ษาสัง กัด
เทศบาลนครเชีย งราย เพื่อ เปน ขอ มูล ในการพัฒ นาผูบ ริห ารสถานศึกษาใหมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอันจะเปน
แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
2. เพื่อศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรตน
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษา
1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ
3. ดานการกระตุนทางปญญา
4. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
4. สมมติฐานการทําวิจัย

ตัวแปรตาม
การบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร
สถานศึกษา
1. ดานการกระจายอํานาจ
2. ดานการบริหารแบบมีสวนรวม
3. ดานการบริหารตนเอง
4. ดานการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ
5. ดานความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
6. ดานการมีภาวะผนําแบบเกื้อหนน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
จํานวน 400 คน ในปการศึกษา 2557
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กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่ แอนด มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 196 คน โดยวิธีแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
(checklist) เกี่ยวกับ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) ประสบการณการทํางาน มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (checklist) สรางตามทฤษฎีของบาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio) มีลักษณะ
เปนแบบมาตราประมาณคา (rating scale)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย มีลักษณะเปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale)

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย สรุปไดดังนี้
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูใ นระดับมาก โดยดานการมีอิทธิพลอยางมีอดุ มการณ มีคาเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ และดานการคํานึงความเปนปจเจกบุคคล ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือ ดานการกระตุนทางปญญา
1.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอหนาที่และปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารมีการวางตนไดเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน
และผูบริหารชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมายการทํางานใหบุคลากรทุกคนรับทราบ ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือ ผูบริหารแสดงความสามารถจนเปนที่ไววางใจของบุคลากร
1.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการสรางแรง
บันดาลใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงานกระตือรือรนตระหนัก
เห็นคุณคาของงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารกระตุนผูรวมงานใหตระหนักถึงการทํางานใหบรรลุเปาหมาย
และ ผูบริหารพูดถึงเปาหมายในอนาคตที่เกี่ยวกั บการทํางานอยางชัดเจน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
ผูบริหารสรางแรงบันดาลใจใหบุคลากรเห็นวาทุกคนมีคาและความสําคัญ
1.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการกระตุนทาง
ปญญา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรเห็นประโยชนของ
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสนใจที่จะปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหมี
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ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และผูบริหารมักกระตุนใหบุคลากรตระหนักถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ตามลําดับ
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารสามารถคิดวิเคราะหและตรวจสอบปญหาอยางริเริ่มสรางสรรค
1.4 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการคํานึงความ
เปนปจเจกบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงานโดยคํานึงถึง
ความสามารถที่เปนความแตกตางระหวางบุคคล มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานมีการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง และผูบริหารเขาใจในความแตกตางของผูรวมงานแตละคนวามีความถนัด ความรู ความสามารถ
ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอความกาวหนาของผูรวมงานเปน
รายบุคคล
2. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย โดยภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการบริหารแบบมีสวนรวม และดานการกระจายอํานาจ ตามลําดับ สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการบริหารตนเอง
2.1 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการ
กระจายอํานาจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา โรงเรียนจัดทําแผนการปฏิบัติงานโดย
ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีการมอบหมายบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบใหแกผูที่เกี่ยวของกับโรงเรียน และโรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ
ทองถิ่น ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ระบบการบริหารงานของโรงเรียนมีความโปรงใส ถูกตอง ตรวจสอบได
2.2 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการ
บริหารแบบมีสวนรวม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา โรงเรียนจัดใหมีการประชุมผูปกครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อรวมกันจัดการศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารและครู
สรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนในการรวมกันจัดการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนมีสวน
รวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษาและ
บุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
2.3 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการ
บริหารตนเอง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา โรงเรียนมีความคิดริเริ่มโครงการเพื่อพัฒนา
โรงเรียนขึ้นดวยตนเอง มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูหลายรูปแบบสามารถยืดหยุนให
เหมาะสมกับความตองการของผูเรียน และโรงเรียนปรับปรุงระบบการศึกษาใหทันเหตุการณและเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การบริหารจัดการดานตาง ๆ และรายการปฏิบัติมีอิสระและคลองตัว
ในการตัดสินใจ
2.4 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือแผนยุทธศาสตร/ธรรมนูญโรงเรียน
ที่ประกอบดวยปรัชญาโรงเรียน แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ โรงเรียนกําหนดนโยบาย แผนพัฒนา
การศึกษา ที่สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาของตนสังกัด และโรงเรียนมีการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนา
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คุณภาพการศึกษา โดยการกําหนดกิจกรรมโครงการใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และวิสัยทัศนที่กําหนดไว ตามลําดับ
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ โรงเรียนมีการจัดทําระบบสารสนเทศครบถวนทันสมัย พรอมที่จะนําไปใชประโยชนได
2.5 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบไดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา โรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการ
บริหารงาน งานการเงิน การจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ
โรงเรียนมีการรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของโรงเรียนใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบอยาง
สม่ํ าเสมอและโรงเรี ยนมี การวั ดประเมิน ผลการเรี ยนการสอนตามสภาพจริ ง มี ความโปร งใส สามารถตรวจสอบได
ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ โรงเรียนมีการจัดทําสารสนเทศการทํางานเพื่อใชในการประเมินผลพัฒนา
โรงเรียนอยางเปนระบบ
2.6 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ดานการมีภาวะผูนําแบบ
เกื้อหนุนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารมีทักษะในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ
กิ จ กรรมการพั ฒ นา และข า วสารของโรงเรี ย นให ผู ป กครอง และชุ ม ชนทราบอย า งทั่ ว ถึ ง และรวดเร็ ว
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารเปนผูมุงอํานวยความสะดวก อยูเบื้องหลังความสําเร็จของครู และนักเรียน และ
ผูบริห ารสนั บสนุ นใหมี การบริหารจัด การ และกํากับ ติดตาม เพื่อพัฒ นาคุ ณภาพการเรียนการสอนอยางชัดเจนและ
ตอเนื่อง ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารมีทักษะในการสรางความเขมแข็งใหครู และบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานและรวมตัดสินใจอยางมีความเชื่อมั่น
3. ภาวะผู นํ าการเปลี่ ยนแปลงมี ค วามสั ม พัน ธ ทางบวกระดับ สู ง กั บการบริหารโดยใช โรงเรี ยนเป นฐานของผู บริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุปผลและอธิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกลาวถึงประเด็นที่พบในการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ผลการศึ ก ษาภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด เทศบาลนครเชี ย งราย พบว า ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.26) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานการมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณมีคาเฉลี่ยสูงสุด ที่ปรากฏผลเชนนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอหนาที่และปฏิบัติงาน
อยางเต็มความสามารถ มีการวางตนไดเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน สามารถชี้แจงวัตถุประสงคและ
เปาหมายการทํางานใหบุคลากรทุกคนรับทราบ มีการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการแสดงขอคิดเห็นตอปญหาที่เกิดขึ้น
ตลอดจนสามารถถายทอดวิสัยทัศนและความคิดที่สําคัญใหกับบุคลากร ซึ่งถือวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งกระตุน
จูงใจผูตามใหกระทํามากกวาที่คาดหวัง มีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลตามที่ปรารถนาและใชความพยายามเพื่อ
ยกระดับความตองการของผูตามใหเปนลําดับของความตองการที่สูงขึ้น (บาส Bass, 1985) ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ
ธวัชชัย หอมยามเย็น (2548, หนา 97) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการวิจัยพบวาจากการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมพบวาผูบริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก
และสอดคลองกับ ไพศาล แสนยศบุญเรือง (2549, หนา 59-62) ทําวิจัยเรื่อง พฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
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ผูบริหารที่สัมพันธกับความเปนผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแกนผลการวิจัยพบวา พฤติกรรม
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ สมพร จาปานิล (2549) ไดทําการ
วิจัยเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาขอนแกน เขต 5
ผลการวิจัยที่สําคัญ พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 5 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
ดานการมีอิท ธิพ ลอยา งมีอุด มการณ โดยภาพรวมอยูใ นระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณาเปน รายขอ พบวา ผูบริหารมีความ
รับผิดชอบตอหนาที่และปฏิบัติงานอยางเต็มความ สามารถมี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมา คื อ ผูบริหารมีการวางตนได
เหมาะสมกับบทบาทหนาทีข่ องผูบริหารโรงเรียน และผูบริหารชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมายการทํางานใหบุคลากรทุกคน
รับทราบ ทั้งนี้เนื่องจากผูนําแสดงใหเห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การเชื่อมั่นในตนเอง ความ
แนวแนในอุดมการณ ความเชื่อและคานิยมของเขา ผูนําจะเสริมความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี และความมั่นใจของผู
ตาม ทําใหผูตามมีความเปนพวกเดียวกันกับผูนํา โดยอาศัยวิสัยทัศนและการมีจุดประสงครวมกัน ผูนําแสดงความมั่นใจ
ชวยสรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันเพื่อการบรรลุเปาหมายที่ตองการ ผูตามจะเลียนแบบผูนําและพฤติกรรมของผูนําจาก
การสรางความมั่นใจในตนเอง ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง ผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงรักษาอิทธิพลของตนใน
การบรรลุเปาหมายและปฏิบัติภาระ หนาที่ขององคการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 9) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของบาส (Bass, 1985 อา งถึง ใน ณัฐ วุฒิ เตมีย สุว รรณ, 2550, หนา 26) กลา ววา ความเสนห า บางทีอิทธิพลดาน
อุดมการณ (Idealized influence) คือ พฤติกรรมที่สามารถกระตุนความรูสึกดานอารมณของผูตามใหสูงขึ้น กอใหเกิดการ
เลียนแบบและผูกพันตอผูนํา
1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
ดานการสรางแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารกระตุนใหผูรวมงาน
กระตือรือรนตระหนักเห็นคุณคาของงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารกระตุนผูรวมงานใหตระหนักถึงการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมาย และ ผูบริหารพูดถึงเปาหมายในอนาคตที่เกี่ยวกับการทํางานอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990 อางถึงใน ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ, 2550, หนา 26) กลาววา การจูงใจ
ดานแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) เปนพฤติกรรมของผูนําที่เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อดึงดูดใจสูวิสัยทัศนโดยการใช
สัญลักษณเพื่อใหเกิดการใชความพยายามสูงขึ้นของผูตาม และการที่ผูนําแสดงแบบอยางของพฤติกรรมแกผูตาม
1.3 ดานการกระตุนการใชปญญา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย ดานการกระตุนทางปญญา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารเปดโอกาสให
บุคลากรเห็นประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารสนใจที่จะปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและผูบริหารมักกระตุนใหบุคลากรตระหนักถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารมีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม ๆ ในการพิจารณาปญหาและการหาคําตอบของ
ปญหา มีการใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการใหม ๆ ผูนําจะมีการกระตุนใหผูตามแสดงความคิด
และเหตุผลและไมวิจารณความคิดของผูตามแมวามันจะแตกตางไปจากความคิดของตนเองผูนําทําใหผูตามรูสึกวาปญหา
ที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่ทาทายและเปนโอกาสที่ดีที่จะแกปญหารวมกันโดยผูนําจะสรางความเชื่อมั่นใหแกผูตามวาปญหาทุกอยาง
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ตองมีวิธีแกไขแมบางปญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูนําจะพิสูจนใหเห็นวาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอยางไดจากความ
รวมมือรวมใจในการแกปญหาของผูรวมงานทุกคน ผูตามจะไดรับการกระตุน ใหตั้งคําถามตอคานิยมของตนเอง ความเชื่อ
และประเพณีการกระตุนทางปญญาเปนสวนที่สําคัญของการพัฒนาความสามารถของผูตามในการที่จะตระหนักเขาใจ
และแกไขปญหาดวยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 10) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบาส (Bass, 1985 อางถึงใน
ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ, 2550, หนา 26) กลาววา การกระตุนการใชปญญาคือ พฤติกรรมของผูนําในการทําความเขาใจตอ
ปญหาไดดีจนสามารถทําใหผูตามมองปญหาดังกลาวจากมุมมองใหมของตนเองได
1.4 ดา นการคํา นึง ความเปน ปจ เจกบุค คล ภาวะผูนํา การเปลี่ย นแปลงของผูบ ริห ารสถานศึก ษา สัง กัด
เทศบาลนครเชียงรายดานการคํานึงความเปนปจเจกบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงานโดยคํานึงถึงความ สามารถที่เปนความแตกตางระหวางบุคคล มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ
ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและผูบริหารเขาใจในความแตกตางของผูรวมงานแตละคนวามี
ความถนัด ความรู ความสามารถ ทั้งนี้เนื่องจากผูนํามีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลในฐานะเปนผูนําใหการดูแลเอาใจ
ใสผูต ามเปน รายบุค คลและทํา ใหผูต ามรูสึก มีคุณ คา และมีค วามสํา คัญ ผูนํา จะเปน โคช (Coach) และเปน ที่ป รึก ษา
(Advisor) ของผูตามแตละคน เพื่อการพัฒนาผูตาม ผูนําจะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคล เพื่อความ
สัมฤทธิ์และเติบโตของแตละคนผูนําจะพัฒนาศักยภาพของผูตามและเพื่อนรวมงานใหสูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550,
หนา 10-11) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบาส (Bass, 1985 อางถึงใน ณัฐวุฒิ เตมียสุวรรณ, 2550, หนา 26) Leadership
and performance beyond expectations) กลาววา การมุงเนนความสัมพันธเปนรายคนเปนพฤติกรรมของผูนําที่เกี่ยวกับ
การใหการสนับสนุน การกระตุนใหกําลังใจ และเปนการเปนพี่เลี้ยงสอนแนะแกผูตาม
2. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด เทศบาลนครเชีย งราย โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ( X = 4.15) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานการพัฒนาโรงเรียนทั้ง
ระบบมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการบริหารแบบมีสวนรวมและดานการกระจายอํานาจ ทั้งนี้เนื่องจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กระทรวง
ศึกษาธิการไดนําแนวคิดการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management) มาเปน
ยุทธศาสตรเพื่อมุงหวังใหเกิดการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาอยางแทจริงอันจะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 13) ซึ่งรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน มุงใหโรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองโดยยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียนเปนสําคัญเนนการมีสวนรวมและการรวม
คิดรวมทําโดยใหสาธารณชนรวมกําหนดนโยบายและแผนกําหนดหลักสูตรทองถิ่นใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจ
เพื่อเปนการคืน อํา นาจการจัด การศึก ษาใหกับ ผูมีสว นไดสว นเสีย ในการจัด การศึก ษาใหต รงตามความตองการของ
ตนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลโดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและภารกิจของผูบริหาร ครูอาจารย บุคลากรทางการ
ศึกษาและชุมชนอยางชัดเจนเพื่อเปนหลักประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดขึ้นอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
อุมัร สวาหลัง 2546) ไดทําการวิจัย เรื่อง การปฏิบัติต ามแนวทางการบริห ารโดยใชโ รงเรีย นเปน ฐานตามทัศ นะของ
ผูบริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานตามทัศนะของผู บ ริ ห ารและครู โ รงเรี ย นประถมศึ ก ษาในจั ง หวั ด สตู ล โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก
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และสอดคล อ งกั บ สุ ภ าพร รัตนนอย (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานกับการ
บริ ห ารโดยใชโ รงเรีย นเปน ฐานของผู บ ริห ารสถานศึ กษาสั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาสมุท รปราการเขต 2
ผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธร ะหวา งทัก ษะการบริห ารงานกับ การบริห ารโดยใชโ รงเรีย นเปน ฐานของผูบ ริห าร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และความสัมพันธอยูในระดับสูงและสอดคลองกับขวัญชัย จะเกรง (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้น
ที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยูในระดับ
มากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีประเด็นที่จะนํามาอภิปราย ดังนี้
2.1 ดานการกระจายอํานาจ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย ดานการกระจายอํานาจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา โรงเรียนจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานโดยผูเกี่ยวของทุก ฝายมีสว นรวมแสดงความคิดเห็นมีคา เฉลี่ยสูง สุดรองลงมาคือมีก ารมอบหมายบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบใหแกผูที่เกี่ยวของกับโรงเรียนและโรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและทองถิ่น ทั้งนี้เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 5) ไดเสนอแนะแนวทางไววา
การกระจายอํานาจนั้นจะตองเปนการกระจายและมอบบทบาทหนาที่ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใหมี
หนาที่ และบทบาทในดานตาง ๆ ตอไปนี้ การพิจารณาวิสัยทัศนของโรงเรียน การพิจารณานโยบายและแผนของโรงเรียน
การพิจารณางบประมาณ การพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพของโรงเรียน การประเมิน ผลงานของบุคลากรใน
โรงเรียน การระดมทรัพยากร การใหคําปรึกษาแกผูบริหารโรงเรียน การชวยประชาสัมพันธโรงเรียน การชวยประสานงาน
กับหนวยงานภายนอก และการใหขอมูลขาวสารแกโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ นิพนธ เสือกอน (2545, หนา 5) กลา วไว
วา การกระจายอํานาจเปนการสรางและเพิ่มพลังอํานาจในการจัดการศึกษาของผูมีสวนรับผิดชอบผูบริหารตองใหอํานาจ
กับทีมงานหรือบุคลากรในการทํางานอยางเต็มที่ทั้งอํานาจในการบริหารจัดการ ความรับผิดชอบ การบริหารทรัพยากร
และความชอบธรรมตาง ๆ ในขอบเขตของงานที่ไดรับมอบหมาย ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ หนึ่งการกระจายความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจใหกับสายงานในระดับต่ําลงไปจะตองเกิดขึ้น โดยที่ผูบริหารไมเขาไปกาวกายหรือเขาไปมีอิทธิพลเหนือการ
ตัดสินใจของสมาชิก สองจะตองเปลี่ยนความคิดและการปฏิบัติในเรื่องของอํานาจการ ควบคุมที่เคยเปนของผูบริหารแต
เพียงผูเดียวมาเปนการควบคุมดวยกลุมสมาชิก การควบคุมจึงเปนของทุกคนในองคการ และสามองคการจะตองมีสภาพที่
สมาชิกสรางสรรคงานไดอยางเต็มความสามารถ และศักยภาพที่มีอยูเพื่อใหบรรลุเปาหมายขั้นพื้นฐานขององคการ
2.2 ดานการบริหารแบบมีสวนรวม การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย ดานการบริหารแบบมีสว นรว ม โดยภาพรวมอยูใ นระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา โรงเรียนจัดให
มีการประชุมผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อรวมกันจัดการศึกษา มีคาเฉลี่ยสูง สุด
รองลงมา คือ ผูบริหารและครูสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนในการรวมกันจัดการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา
และบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการกําหนดวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ เป า หมาย ทั้งนี้เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ (2543, หนา 13) ไดใหหลักการมีสวนรวมไววา เพื่อใหผูปกครอง ประชาชน ชุมชน และองคกร
ปกครองส ว นท องถิ่ น มี ความรู สึ กเป น เจา ของโรงเรี ยนและมี สว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ บุ ต รหลานของตนโดย
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สวนกลางจะใหก ารสนับ สนุน ตา ง ๆ ตลอดจนกํา กับ ดา นมาตรฐานและคุณ ภาพการศึก ษา ซึ่งจะทําใหผูสําเร็จ
การศึกษามีความรัก ความผูกพันกับทองถิ่น ในขณะเดียวกันก็มีความผูกพันและความภูมิใจกับความเปนชาติโดยรวม
ซึ่ง บุค คลดังกลาวรูปญหา ความตองการและรูวิธีแกปญหาของทองถิ่นไดเปนอยางดีในดานการจัดการศึกษา รูเนื้อหา
สาระที่จะใหนักเรียนในทองถิ่นรูมากกวาบุคคลที่สวนกลาง และบุคคล ภายนอกที่อยูที่อื่น อยูใกลชิดกับกลุมนักเรียน และ
สามารถจัดการศึกษาไดทั่วถึงมากกวาสวนอื่นที่จะมาดําเนินการเอง ซึ่งสอดคลองกับ ธเนศ ขําเกิด (2545, หนา 149)
กลาววา การมีสวนรวมและการรวมคิดรวมทําตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือ การเปดโอกาสให
ผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการบริหารตัดสินใจและรวมจัดการศึกษา ทั้งครู ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน
ตัวแทนศิษยเกาและตัวแทนนักเรียนเพราะการที่บุคคลมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจะกอให เกิดความรูสึกเปนเจาของ
และจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมากขึ้น
2.3 ดานการบริหารตนเอง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย ดานการบริหารตนเอง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา โรงเรียนมีความคิดริเริ่ม
โครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนขึ้นดวยตนเอง มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูหลายรูปแบบ
สามารถยืดหยุนใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนและโรงเรียนปรับปรุงระบบการศึกษาใหทันเหตุการณและ
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 3) ไดกลาวถึง หลักการ
บริหารตนเองของสถานศึกษาไววา สถานศึกษาจะตองมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองมากขึ้นภายใตการบริหารในรูป
ขององคคณะบุคคล คือ คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ ถวิล มาตรเลี่ยม (2544, หนา 42) กลาววา หลัก
ระบบบริหารจัดการตนเอง (Principle of Self – Management System) ดวยหลักการจึงจําเปนที่โรงเรียนจะตองใชระบบ
บริหารจัดการตนเองมาเปนหลักในการดําเนินงานภายใตนโยบายหลักและโครงสรางของ องคการพัฒนา จุดประสงคการ
สอนและยุทธศาสตรการพัฒนา สรางกําลังคน และทรัพยากร การแกปญหาและทําใหจุดมุงหมายบรรลุผลสําเร็จดวย
ความสามารถของโรงเรียนเอง
2.4 ดานการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครเชียงราย ดานการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียน
มี ก ารจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาหรื อ แผนยุ ท ธศาสตร /ธรรมนู ญ โรงเรี ย นที่ ป ระกอบด ว ยปรั ช ญาโรงเรี ย น
แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดความสําเร็จ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ โรงเรียนกําหนดนโยบาย แผน พัฒนาการศึกษาที่
สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาของตนสังกัดและโรงเรียนมีการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนา
คุณภาพการศึก ษาโดยการกํา หนดกิจ กรรมโครงการใหส อดคลอ งกับ ยุท ธศาสตรแ ละวิสัย ทัศ นที่กํา หนดไว ซึ่ง
สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 3) ไดใหแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบไว
วา โรงเรียนจะตองมีการปรับทั้งในเรื่องโครงสรางและวัฒนธรรมองคการโดยในการเปลี่ยนแปลงตองใหระบบทั้งหมดเห็น
ดวยและสนับสนุนสอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ (2546, หนา 59) ไดกลาวถึงการพัฒนาทั้งระบบไววาเปนการปรับทั้ง
เรื่องโครงสรางและวัฒนธรรมองคกร โดยการเปลี่ยนแปลงตองใหระบบทั้งหมดเห็นดวยและสนับสนุน
2.5 ดานความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลนครเชียงรายดานความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
โรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารงาน งานการเงิน การจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได มี
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คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ โรงเรียนมีการรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของโรงเรียนใหผูปกครอง ชุมชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบอยางสม่ําเสมอและโรงเรียนมีการวัดประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง มีความ
โปรง ใส สามารถตรวจสอบได เนื่อ งจากพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแหง ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 40 และระเบีย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ระดับที่สอง ระดับผูบริหารกับครูในโรงเรียน
(Principal-Teachers Accountability) มีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรโรงเรียน โดยมีเปาหมายที่
นักเรียนเปนศูนยกลางของการจัดการศึกษาและระดับที่สาม ระดับหองเรียน (Teachers - Students Accountability) มีสวน
รว มในการตัด สิน ใจเกี่ย วกับ การสรา งหลัก สูต รรายวิช าและการจัด การเรีย นการสอนสวนของความรับผิดชอบที่
เพิ่มขึ้นเกิดจากการที่ครูและนักเรียนรวมกันตัดสินใจจัดองคกรของหองเรียนจัดบรรยากาศของหองเรียนที่เอื้อตอการเรียน
การสอน วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผล ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ต รวจสอบได เ พิ่ ม ขึ้ น ในแต ล ะส ว น ผู มี
ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจจะตองแสดงความชัดเจนทั้งเปาหมายและวิธีการพรอมที่จะไดรับการตรวจสอบเพื่อแสดงความ
โปรงใส (Transparency) ในทุก กรณีใ นสว นที่รับ ผิด ชอบ ซึ่ง สอดคลอ งกับ นิพ นธ เสือ กอ น (2545, หนา 4) กลา ววา
ความรับผิดชอบเปนเรื่องที่เกิดตามมาของบุคคลที่เขาไปมีสวนในการตัดสินใจเมื่อมีการกระจายอํานาจไปสูโรงเรียน
และชุมชนในการจัดการศึกษา สิ่งที่ตามมา คือ ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นของโรงเรียนและชุมชนที่ตองจัดการศึกษาให
สนองตอความตองการของผูปกครอง ชุมชน และสอดคลองกับหลักสูตรของชาติ
2..6 ดานการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบ ริห ารสถานศึก ษา สังกัดเทศบาล
นครเชียงราย ดานการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารมีทักษะ
ในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมการพัฒนาและขาวสารของโรงเรียนใหผูปกครองและชุมชนทราบ อยางทั่วถึงและ
รวดเร็ว มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารเปนผูมุงอํานวยความสะดวก อยูเบื้องหลังความสําเร็จของครูและนักเรียน
และผูบริหารสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการและกํากับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางชัดเจนและตอเนื่อง
ดังที่กรมสามัญศึกษา (2545, หนา 32) ไดกลาวถึงภาวะผูนําแบบเกื้อหนุนไววาผูบริหารนั้น ถือวาเปนบุคคลที่มีอํานาจใน
การตัดสินใจของโรงเรียนการเปลี่ยนสภาพมาเปนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้นบทบาทของผูบริหารจะเปลี่ยนไป
โดยมุงเนนการเปนผูนําการใชแบบภาวะผูนําแบบสนับสนุนการใชการบริหารแบบมีสวนรวมทั้งในรูปแบบของคณะกรรมการ
สถานศึก ษาที่ผูบ ริห ารเปน กรรมการและเลขานุก าร หรือ ใหค รู อาจารย มีสว นรว มในการตัด สิน ใจ การกระจาย
อํานาจ การสรางทีมงาน ซึ่งตองเปนผูบริหารมืออาชีพเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน มีความสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องการสอนและการเรียนรูรวมทั้งประสานสัมพันธระดมและจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับ
เสาวนิตย ชัยมุสิก (2544, หนา 8) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาตองปรับบทบาทใหมเปนผูสงเสริมสนับสนุนครูและ
บุคลากรในทองถิ่นในการพัฒนาการศึกษา เปนผูนําที่สามารถประสานพลังของครูในโรงเรียน รวมทั้งชุมชนกลุมตาง ๆ ได
เปนอยางดีเพื่อพัฒนาการศึกษาตามวิสัยทัศนที่ตั้งไวครูตองมีความสามารถในการปรับกระบวนการเรีย นการสอนที่เ นน
ผูเรียนเปนสําคัญสามารถปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่นและผูเรียน รูจักพัฒนาตนเอง และสามารถรว มมือ กับ
คณะครูในการทํางานเปนกลุมได ดังนั้น ผูบ ริห ารจะตอ งเปลี่ย นจากผูนํา แบบชี้นํา หรือ สั่ง การมาเปนภาวะผูนําที่เนน
การสนับสนุนและอํานวยความสะดวก
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3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครเชียงราย ผลการวิจัยมีดังนี้
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธทางบวกระดับสูงกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงรายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ กัลยาณี
บุตรดีวงศ (2552) ไดทําการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวา งภาวะผูนํา การเปลี่ย นแปลงของผูบ ริห ารโรงเรีย นและ
การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแกว
ผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนและการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สอดคลองกับ สาคร เจริญกัลป (2552)
ไดทําการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับบทบาทผูบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาระยอง เขต 2 ผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
กับบทบาทผูบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 โดยรวมและรายดาน
มีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สอดคลองกับ สอดคลองกับ พรศิษฏ คํารอด (2549, หนา 82)
ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิภาพการบริหารงานตามบทบาทของผูบริหารสถาน
ศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาจัน ทบุรีเขต 1
มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีประสิทธิภาพการบริหารงานตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยรวมอยูในระดับมากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานมี
ความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการบริหารงานตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับ ขวัญชัย จะเกรง (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธอยู
ในระดับสูง

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.ธิดาวัลย อุนกอง ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการทุกทาน ที่ไดใหคําแนะนํา ปรึกษาพรอมทั้งตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จน
การศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได รวมทั้งคณาจารยที่ไดกรุณาสงเสริม สนับสนุนใหความรูแกผูศึกษาและเปน
กําลังใจใหจนสําเร็จการศึกษา ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย ผูเชี่ยวชาญดังมีรายนามในภาคผนวก ก ที่ไดกรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม แกไขและ
ใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งคณะครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ที่ไดใหความอนุเคราะห
อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามคุณคาและประโยชนอันพึงมี
จากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาคนควาขออุทิศแดผูมีพระคุณทุก ๆ ทาน
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนดีศรีตําบลสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูบริหารและครู
โรงเรียนดีศรีตําบลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 225 คน เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด ประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
คําสําคัญ : ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล
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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
กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปงบประมาณ 2554 ไดกําหนดนโยบาย
การพัฒนา “โรงเรียนคุณภาพ” ในทองถิ่นชนบทเพื่อใหมี ความเพียบพรอมที่จะเปนตนแบบ หรือศูนยสาธิตการใหบริการ
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนเปนศูนยรวมหรือแหลงการเรียนรูของชุมชน ทําใหชุมชนมีสวนรวมและเกิดความรูสึก
เปนเจาของเชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติงานของโรงเรียน และไมจําเปนตองสงบุตรหลานไปเรียนในเมือง นําไปสูการลด
คาใชจายของผูปกครอง การสรางสรรคคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอันเปน
ประโยชน บริการและเชื่อมความสัมพันธกับชุมชนไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาจะสงผลโดยตรงตอประสิทธิผลของสถานศึกษาอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะผูบริหารทุกระดับของโรงเรียน
เพราะผูบริหารคือกลไกสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเปาหมายได ทั้งนี้
เพราะผูบริหารมีอํานาจและหนาที่ในการกําหนดนโยบายและตัดสินใจในโรงเรียน หากผูบริหารมีแนวทางการจัดการที่ดี
มีมาตรฐาน ยอมสงผลใหสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, หนา 12) ซึ่งโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เปน
หนวยงานหนึ่งของรัฐที่มีหนาที่ในการบริหารจัดการศึกษาและใหบริการการศึกษาแกประชาชน แตยังขาดความเขมแข็ง
ใหแกโรงเรียนในการจัดการศึกษา ซึ่งมีขอจํากัดในการบริหารจัดการ คือ สถานศึกษากระจายอยูในทุกพื้นที่ของเขต
บริการ จึงทําใหบริบทในการจัดการศึกษาแตกตางกันทั้งดานสภาพภูมิศาสตร เชื้อชาติ ศาสนา และความเปนอยู สงผลให
การระดมทรัพยากรแตกตางกัน ทําใหเกิดชองวางระหวางโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนในชนบท อีกทั้งความพรอมของ
สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษามีจํ านวนบุ คลากรไม เต็ มตามกรอบที่กํ าหนด (รายงานประจํา ปข องสํ านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2, 2556, หนา 77) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกโรงเรียนในการจัดการศึกษา
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โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 สามารถที่จะนโยบายโรงเรียนดีศรีตําบล มา
ปรับใชเพื่อสรางระบบงานใหมีคุณภาพ และพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ที่มีอิทธิพลตอผูตามในการกระตุนและจูงใจใหผูตามปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายดวยความเต็มใจ
จึงมีความสําคัญตอการบริหารงานเปนอยางมาก
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยใชแนวคิดทฤษฎีของบาสและอโวลิโอ (Bass and
Avolio, 1991 อางอิงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2543, หนา 22-24) ในดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, หนา 10)
ที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนขอมูล ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งจะเปนแนวทางนําไปสูการพัฒนาการจัด
การศึกษาตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีศรีตําบลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
โครงการโรงเรียนดีศรีตําบล
- วัตถุประสงค ภาพลักษณ และภารกิจสําคัญ
ของโครงการโรงเรียนดีศรีตําบล
- แนวทางการดําเนินงานโครงการ โรงเรียนดี
ศรีตําบล
- การนิเทศ ติ ดตาม และประเมิ นผล โครงการ
โรงเรียนดีศรีตําบล
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนดีศรีตําบล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บทบาท หนาที่ของผูบ ริหารสถานศึกษา
- บทบาทของผูบริหาร
- หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา

แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ภาวะผู นํ า การ
เปลี่ยนแปลง
- แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา
- แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนาํ
การเปลี่ยนแปลง

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนด
พื้นที่ที่ทําการศึกษาไดแก โรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมี
ขั้นตอนการดํา เนิน งานตามลํ าดับ ดังนี้ ประชากรและกลุ มตัวอยาง เครื่องมือที่ใ ชในการวิจัย การเก็บ รวบรวมขอมู ล
การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด แ ก ผู บ ริ ห ารซึ่ ง เป น ผู อํ า นวยการหรื อ รองผู อํ า นวยการในโรงเรี ย นดี
ศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 35 โรงเรียน รวมจํานวน 35 คน และ
ครู ไดมาจากขอมูลอัตรากําลังครูและปริมาณงานโรงเรียนดีศรีตําบลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 จํานวน 340 คน สรุปประชากรรวมทั้งสิ้น 375 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ผูบริหารซึ่งเปนผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการในโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 35 โรงเรียน รวมจํานวน 35 คน และครูในโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไดมาจากขอมูลอัตรากําลังครูและปริมาณงานโรงเรียนดีศรีตําบลของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 340 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่
และมอรแกน (Krejcie & Morgan, อางอิงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2552, หนา 48-49) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดกลุม
ตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 190 คน โดยใชวิธีเทียบอัตราสวน รวมจํานวนทั้งสิ้น 225 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีการสราง
แบบสอบถามดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา แลวกําหนดวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา
2. สรางแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบปลายเปด
จําแนกตาม เพศ อายุ ตําแหนง ขนาดสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยจัดเรียงเนื้อหา ขอคําถาม ตามแนวคิด และทฤษฎีของบาสและ อโวลิโอ (Bass and
Avolio, 1991 อางอิงใน รัตติกรณ จงวิศาล, 2543, หนา 22-24)
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ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
เขต 2 มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยจัดเรียง
เนื้อหา และขอคําถามที่สอดคลองกับคูมือดําเนินงานโรงเรียนดีศรีตําบล
3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปหาคุณภาพของแบบสอบถามตอไป
3.1 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1.1 ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องมือที่สรางไว
3.1.2 หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จ เสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและ
นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาปรับปรุง แกไขใหเหมาะสม จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
1) นายสุทัด จันทะสินธุ
2) นายอดุลย คงยืน
3) นายกิตติศักดิ์ อัครศิริธีกุล
3.2 ตรวจสอบความถูกตองพิจารณาปรับแกตามตัวแปรที่ศึกษาโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective
Congruence) และปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาที่ใชตามคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือวิจัย โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา
ระดับคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามที่ได โดยใชเกณฑการพิจารณาคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวาขอคําถามนั้น
ใชได ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้มีคา IOC เทากับ 0.96
4. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Try out)
กับครูที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ครูโรงเรียนบานหวยน้ําเย็น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α coefficient) ซึ่งมีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับเทากับ 0.81
5. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ เพื่อใชแจกกลุมตัวอยางจริงในการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ติดตอขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขออนุญาตผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อเขาแจกแบบสอบถาม ในสถานศึกษาชวยอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในการศึกษา
ครั้งนี้
2. ดําเนินการสงแบบสอบถามใหกับโรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
3. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ และวิเคราะหขอมูล
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วิธีการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยนําขอมูลทั้งหมดมาดําเนินการ ดังนี้
1. นํ าข อมู ลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ ยวกั บสถานภาพของผู ตอบแบบสอบถาม ซึ่ งเป นแบบสอบถามชนิ ด
เลือกตอบ (Check List) นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เปนรายขอ ใชวิเคราะหคํานวณหาคารอยละ (Percentage) และ
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
2. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนดี
ศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating
Scale) มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑน้ําหนัก 5 ระดับ จากนั้นนําไปบันทึก และวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (𝑋�) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย
(ชูศรี วงศรัตนะ, 2553, หนา 69)
3. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล ตามความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา
(Rating Scale) มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑน้ําหนัก 5 ระดับ จากนั้นนําไปบันทึก และวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (𝑋�) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย (ชูศรี วงศรัตนะ,
2553, หนา 69)
4. นําขอมูลที่ไดแปลความหมายของระดับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพียรสัน (Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient) ไดแลว นําเอาคาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ (ชูศรี วงศรัตนะ,
2553, หนา 316) แปลความหมาย

ผลการศึกษา
จากผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ประสิทธิผลของโรงเรียนดี
ศรีตําบล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนดีศรีตําบล มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู พบวาในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มีระดับ
มากที่สุดคือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี รองลงมาคือ ดานคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
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ตามดวยดานการกระตุนการใชปญญา และดานที่มีระดับนอยที่สุดคือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ และเมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา
1.1 ด า นการมี อิ ท ธิ พ ลอย า งมี อุ ด มการณ ห รื อ การสร า งบารมี ผู บ ริ ห ารประพฤติ ต นเป น ที่ น า เชื่ อ ถื อ
นาเคารพ นายกยอง เลื่อมใส ศรัทธา แกเพื่อนรวมงานและบุคคลทั่วไปอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผูบริหารมี
ความรูความสามารถสรางความมั่นใจใหกับผูรวมงานวาจะเอาชนะปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ได และนอยที่สุดคือ
ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน หลีกเลี่ยงการใชอํานาจเพื่อประโยชนสวนตน
1.2 ดานคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ผูบริหารสนับสนุนผูรวมงานใหพัฒนาตนเอง เขารับการอบรมพัฒนา
ความรูความสามารถเพิ่มขึ้นอยูใ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผูบริหารแสดงการยอมรับและชื่นชมในความสามารถของ
ผูรวมงาน เมื่อปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ และนอยที่สุดคือ ผูบริหารปฏิบัติตอผูรวมงานทุกคนดวยความยุติธรรม
1.3 ด า นการกระตุ น การใช ปญ ญา ผู บ ริ ห ารกระตุ น ความพยายามของผู รว มงานเพื่ อ ให เกิ ด สิ่ ง ใหม และ
สรางสรรคอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผูบริหารและบุคลากรรวมกันแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา
อยางเปนระบบ และนอยที่สุดคือ ผูบริหารแสดงใหผูรวมงานเห็นวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนเรื่องที่ทาทายและเปนโอกาสที่ดี
ที่จะแกปญหารวมกัน
1.4 ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผูบริหารสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวกแกเพื่อนรวมงานอยูในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานปฏิบัติงานโดยใหความไววางใจ ใหเกียรติซึ่งกันและกัน และนอยที่สุด
คือ ผูบริหารแสดงความเชื่อมั่นวาผูรวมงานทํางานไดบรรลุตามเปาหมาย
2. ประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครู พบวาในภาพรวม อยูในระดับมาก โดยประเด็นที่มีระดับมากที่สุดคือ ดานครูและบุคลากร รองลงมา
คือ ดานโรงเรียน และดานที่มีระดับนอยที่สุดคือ ดานนักเรียน และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา
2.1 ดานครูและบุคลากร ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ครูพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง และนอยที่สุดคือ ครูบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA)
2.2 ดานโรงเรียน โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ หองปฏิบัติการ สื่อ และวัสดุอุปกรณเพียงพอ และ
มีระบบการใชอยางคุมคาอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือโรงเรียนสะอาด รมรื่น ปลอดภัย (Clean Green Safe) และนอยที่สุด
คือ โรงเรียนสรางผลิตภัณฑ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ (OSOP)
2.3 ดานนักเรียน นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนผาน
การประเมิ น มาตรฐานคุ ณภาพภายนอก และนอยที่ สุดคื อ นัก เรียนมีความรูแ ละทั กษะด านภาษาอั งกฤษหรือ ภาษา
ที่สองตามความถนัดและความสนใจ
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา
โดยภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.35**) และเปนไป
ตามสมมติฐานการวิจัย
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อภิปรายผล
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นดี ศ รี ตํ า บล สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูวิจัยขอนําผลการศึกษา มาอภิปรายผลดังนี้
จากการวิ จั ย พบว า ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นดี ศ รี ตํ า บล สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยเรียงลําดับภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงในแตละดานจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ หรือการสรางบารมี ดานการ
คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการกระตุนการใชปญญา และดานการสรางแรงบันดาลใจ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ผูบริหารโรงเรียนดีศรีตําบล เปนผูนําที่สามารถแปลงวิสัยทัศนใหเปนความจริงได นําไปสูการปฏิบัติได สามารถทําให
บุคคลสนใจ และยินดีปฏิบัติตาม ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะทํางานที่ทาทาย และเปนผูกําหนดกลยุทธขององคการที่นําไปสู
การปฏิบัติการเชิงกลยุทธขององคการ สภาพแวดลอมของการแขงขัน เพราะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถเปลี่ยนจากผูนํา
แบบเกามาสูความเปนผูนําแบบใหมที่นํามาซึ่งความสําเร็จขององคการ (Burn, อางอิงใน เนตรพัณณา ยาวิราช, 2546, หนา 44)
ประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ภาพรวมอยู
ในระดับมากทุกดานสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยเรียงลําดับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบลในแตละดา น
จากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานครูและบุคลากร ดานโรงเรียน และดานนักเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูเกิดความไววางใจใน
ตัวผูบริหารมากขึ้นประกอบกับผูบริหารในปจจุบันเปนผูที่มีความรู ความสามารถในการบริหารที่ใชทั้งศาสตรและศิลปใน
การปกครอง ซึ่งเนนทั้งคนและงาน มีการแนะนํา ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนครูใหปฏิบัติงานไดดี จึงเปนเรื่องที่สามารถ
ทําไดงาย และครูพรอมที่จะปฏิบัติตาม เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางานที่รับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทําใหการพัฒนา
สถานศึกษาเกิดประสิทธิผล จึงสามารถทําไดเปนอยางดี
ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นดี ศ รี ตํ า บล สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทดสอบสมมติฐานโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันอยางงาย ซึ่งผลการวิจัยพบวา
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ในภาพรวมมีคาความสัมพันธทางบวก ในระดับปานกลาง มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะของการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
ตามองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบไปดวย การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี
การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนการใชปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล รวมทั้งผูบริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการบริหารงาน มีความเปนผูนําเชิงปฏิรูปเหมาะสมกับสถานการณ ปฏิบัติงานไดเต็มตามศักยภาพ สงผล
ใหเกิดประสิทธิผลกับโรงเรียนดีศรีตําบล
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยที่ไดสรุปและอภิปรายผล ผูวิจัยมีแนวคิดเปนขอเสนอแนะ เพื่อนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้
1. จากการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการสรางแรง
บันดาลใจ มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งอยูในอันดับสุดทายของทุกดาน ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรเสริมสราง
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กํา ลั งใจแก ผู รว มงาน เมื่ อต อ งเผชิญ ต อป ญ หาและอุ ปสรรค สร า งเจตคติ ที่ดี แ ละการคิ ดในแง บ วกแกเพื่ อนร วมงาน
ตลอดจนควรทําใหผูรวมงานเกิดกําลังใจในการทํางาน สรางและสงเสริมใหผูรวมงานอุทิศตนเพื่อพัฒนาองคกรรวมกัน
เนนใหผูรวมงานเห็นถึงความสําคัญของภารกิจงานเปนสิ่งสําคัญและนาภาคภูมิใจ แสดงความเชื่อมั่นวาผูรวมงานทํางาน
ไดบรรลุตามเปาหมาย อีกทั้งมีการสงเสริมผูรวมงานใหมีความคิดสรางสรรคอยางตอเนื่อง และสงเสริมใหผูรวมงาน
ปฏิบัติงานโดยใหความไววางใจ ใหเกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนสวนทําใหโรงเรียนดีศรีตําบลมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. จากการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่ควรไดรับการพัฒนาหรือควรมีการปรับปรุง
คือ ดานนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก แตอยูในอันดับสุดทายของทุกดาน ดังนั้นสถานศึกษาควรสงเสริมทักษะ
ดานภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สองตามความถนัดและความสนใจ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น มีการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค จัดใหมีการพัฒนาพื้นฐานทางอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน และมีการสงเสริมใหนักเรียนมี
ความเปนเลิศทางดานดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี ซึ่งเปนสวนทําใหโรงเรียนดีศรีตําบลมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ตามที่ ผูวิจั ยไดมี ขอเสนอแนะของการวิ จัยไปแลว ก็เพื่อให งานวิจัยเกี่ยวกับความสั มพัน ธระหวางภาวะผูนํ า
การเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นั้นไดแพรหลาย และไดมีการศึกษาเพื่อเปนการตอยอดองคความรูใหลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และเปนประโยชนในการศึกษา
คนควาของผูบริหาร นักศึกษา นักวิชาการ และผูที่สนใจทั่วไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนดี
ศรีตําบล ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงราย
2. ควรมีการศึกษาวิ จัยเกี่ย วกับองคประกอบของภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลงด านอื่น ๆ ที่สามารถส งผลต อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร เพื่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนดีศรีตําบล

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสําเร็จ ลุลวงดวยดี ดวยการสนับสนุนจากบุคคลหลาย
ฝาย ผูศึกษาขอขอบพระคุณ ดร.โสภา อํานวยรัตน ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา ไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนตรวจสอบ
แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณได ผูศึกษา
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ นายสุทัด จันทะสินธุ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไคร นายอดุลย คงยืน ผูอํานวยการโรงเรียน
พานพสกสวัสดิ์ และนายกิตติศักดิ์ อัครศิริธีกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมต๋ํา ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ พิจารณาความถูกตอง
ใหคําแนะนําแกไขตรวจสอบเครื่องมือ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ที่ใชในการศึกษาคนควา จนทําให
การศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
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ผูศึกษาขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร บุคลากร และผูที่เกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียนดีศรีตําบล สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง
ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาของ
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Service Area office 36
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บทคัดยอ
จากวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา1)ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง2)ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา
และ 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยที่ 1
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 11 โรงเรียน โดยครูผูสอนเปนผูตอบแบบสอบถาม จํานวน
248 คน ผลการวิจัยพบวา1)ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และ2) ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาในภาพรวมและ
รายด า นอยู ใ นระดั บ มาก 3) ความสั ม พั น ธร ะหว า งภาวะผู นํา การเปลี่ ย นแปลงกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษา มี
ความสัมพันธในทางบวกระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิผลของสถานศึกษา

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.
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บทนํา
โลกยุคปจจุบัน การแพรกระจายของขาวสารขอมูลเปนไปอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เปนผลมาจากความเจริญกาวหนา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีผลกระทบตอคนไทยเปนอยางมากจนเกิดภาวะวิกฤติทั้งดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม ดานการเมือง และดานการศึกษา โดยเฉพาะปญหาในการบริหารและการจัดการศึกษาที่ยังไมสามารถพัฒนา
คนไทยใหมีศักยภาพเพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป รวมทั้งไมสามารถพัฒนาและ
สรางสรรคสังคม ประเทศชาติใหเจริญกาวหนาไดในสังคมโลก รัฐจึงไดกําหนดนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากจะเนนการปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการศึกษาแลวยังเนนในสวนที่
เปนแนวทาง หลักการ โครงสร าง และระบบบริห ารให เปนสว นสําคั ญในการสนับ สนุนการปฏิรูปการศึ กษาทั้ งระบบ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 จึงกําหนดใหสถานศึกษา
นั้น มีเอกภาพดานนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
และมาตรา 39 บั ญ ญั ติ ว า ให มี ก ารกระจายอํ า นาจการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาทั้ ง ด า นวิ ช าการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาโดยตรง ซึ่งการกระจายอํานาจดังกลาวจะทําให
สถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระในการบริหารจัดการ การปฏิรูปการศึกษาจึงจําเปนตองใชผูบริหารการศึกษาและ
ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะนําสถานศึกษาบรรลุความสําเร็จตามภารกิจและบทบาทหนาที่ของโรงเรียนได
ภาวะผูนําของผูบริหารจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารงานใหสัมฤทธิ์ผล ความสําเร็จในผลงานมีสวน
สัมพันธกับความสามารถของผูบริหารหรือผูนํา ภาวะผูนําเปนสิ่งสะทอนใหเห็นวาหนวยงานนั้น มีลักษณะการปฏิบัติงาน
อยางไร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด ผูบริหารมีบทบาทสําคัญที่สุดที่จะตองใชความรูความสามารถในความ
เปนผูนําในการบริหารงาน เพื่อรวมพลังและใชประโยชนของบุคคลากรที่มีอยู ใหชวยกันทํางาน และตองรูจักเลือกวิธี
แกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม เพื่อใหการดําเนินการตาง ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย(ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ,2554,หนา 3) ในการบริหารสถานศึกษาผูนําเปนผูที่มีความสําคัญมากตอการพัฒนาองคกร
ใหบรรลุประสิทธิผลและเปลี่ยนไปในทางที่ดี ดังนั้นผูบริหารจําเปนตองอาศัยการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบในการบริหาร
โรงเรียน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนกระบวนการมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงเจตคติในการทํางานเพื่อใหการศึกษา
เปนไปอยางมีคุณภาพ ซึ่งภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนที่นิยมมากในปจจุบัน เพราะไดรับความพึงพอใจและมีอิทธิพลตอ
ผูตาม จึ งจําเป นที่ผูบริ หาร และครูจ ะตองเปลี่ยนแปลงวิธี การ กระบวนการ วิ สัยทัศน ในการทํางาน ตามทฤษฎีของ
บาสและอโวลิโอ(Bass and Avolio,1994) ไดกลาวถึง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา สามารถเห็นไดจากผูนํามีลักษณะมี
การกระตุนใหเกิดความสนใจในระหวางผูรวมงาน และผูตาม ใหมองงานของพวกเขาในแงมุมตาง ๆ ทําใหเกิดการตระหนัก
รูเรื่องภารกิจ(Mission) และวิสัยทัศน (Vision)
ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนนับเปนกลไกสําคัญและมีอิทธิพลสูงตอคุณภาพ ประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา และ
ประสิทธิผลขององคการทางการศึกษา ซึ่งประสิทธิผลของสถานศึกษาจะเปนเครื่องบงชี้ความสําเร็จของสถานศึกษาได
เปนอยางดีวา สถานศึกษาไดดําเนินการบริหารจัดการประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายเพียงใด การพิจารณาว า
สถานศึกษามีประสิทธิผลหรือไมนั้น ตัวบงชี้ที่สําคัญ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และอื่น ๆ เชน บรรยากาศ
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ของสถานศึกษา การดําเนินการบริหารจัดการในแนวคิดของ มอท (Mott,19721,p.97) กลาววา การที่โรงเรียนจะมีประสิทธิผล
เพียงใด พิจารณาไดจาก 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการ
พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 3) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาและ4) ความสามารถใน
การแกปญหาภายในสถานศึกษา ซึ่งพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาจะสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาอยาง
หลีกเลี่ ยงไมไ ด โดยเฉพาะผูบริ หารทุก ระดับ ของโรงเรีย น เพราะผูบริ หารคื อกลไกสําคัญ ที่ทําให การดํ าเนินงานของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเปาหมายไดทั้งนี้เพราะผูบริหารมีอํานาจและหนาที่ในการกําหนดนโยบายและ
ตัดสินใจในโรงเรียนภายใตสถานการณและบทบาทหนาที่ ตลอดจนเปาหมายความสําเร็จที่กําหนดไว ซึ่งหากผูบริหารมี
แนวทางจัดการที่ดีมีมาตรฐาน ยอมสงผลใหสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพสถานศึกษา
จากการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและสภาพปญหาดังกลาว ขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยใชแนวคิดทฤษฎีของ บาสและอโวลิโอ(Bass and Avolio,1994) ในดานภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา และ แนวคิดของ มอท (Mott,1972,P97) ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
เพื่อใหไดขอมูลนําไปใชในการวางแผนพัฒนาปรับปรุง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาและการบริหารสถานศึกษา ของ
กลุมโรงเรียน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตอสถานศึกษายิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ของผูบริหารสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้น
ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา ของกลุมโรงเรียน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ของกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

สมมุติฐาน
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง สัมพันธกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ของกลุมโรงเรียน กลุมยอยที่ 1 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน
กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช
โรงเรียนภายในกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาเปน ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปการศึกษา 2557 จํานวน11 โรงเรียน จํานวน 667 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปน ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปการศึกษา 2557 จํานวน 11 โรงเรียน ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
จากการเทียบตารางเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie and Morgan,อางใน ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ,2554, หนา 52) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi stage) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 248 คน จากนั้นใชวิธีเทียบสัดสวน
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการโดยมี
ลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให (Forced Choice) ประกอบดวย สถานะของผูตอบแบบสอบถาม เพศ ระดับ
การศึกษา และประสบการณในการทํางาน
ตอนที่ 2เป น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
สถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนแบบมาตรา
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยจัดเรียงเนื้อหา ขอคําถาม ตาม
แนวคิดและทฤษฎีของ บาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio,1994) ประกอบดวยคุณลักษณะ
4 ประการ คุณลักษณะ ละ 8 ขอ รวมจํานวน 32 ขอ คือ
1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี (Idealized Influence or Charisma Leadership)
2. การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation)
3. การกระตุนการใชปญญา (Intellectual Stimulation)
4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา (Individualized Consideration)
ลักษณะคําถามเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ ของ ของ ไลเคิรท (Liker’s rating scale)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ของกลุมโรงเรียน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย และนอยที่สุด โดยจัดเรียงเนื้อหา ขอคําถาม ตามแนวคิดและทฤษฎีของของ มอท (Mott,19721, p.97) ที่สงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษา มีจํานวน 4 ดาน ดานละ 8 ขอ รวมจํานวน 32 ขอ คือ
1. ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
2. ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก
3. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา
4. ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา
ลักษณะคําถามเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ ของ ของ ไลเคิรท (Liker’s rating scale)
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึ กษาทฤษฎี หลั กการ เอกสาร วรรณกรรม และงานวิ จัย ที่เกี่ ยวขอ งกับ ภาวะผู นํา การเปลี่ ยนแปลงและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา
2. ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) และแบบตรวจสอบ
รายการ
3. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวลกําหนดขอบเขตเนื้อหา เพื่อดําเนินการสรางเครื่องมือใหครอบคลุม
เนื้อหา
4. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามจากขอมูลที่รวบรวมทั้งหมด โดยใชแบบสอบถามของ ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ และปรับปรุง
เพิ่มเติม ซึ่งพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของทฤษฎีของ บาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio,1994) และแนวคิดของไลเคิรท (Liker’s
rating scale) ใหครอบคลุม นําเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและการใชภาษา
5. นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขและผานการพิจารณากลั่นกรองจากอาจารยที่ปรึกษาแลวนําเสนอ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก ดร.ธิดาวัลย อุนกอง นายจรัญ แกวเปง และนายคมสิทธิ์ กันทาสุวรรณ ตรวจสอบ
ความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพิจารณาใหขอเสนอแนะ
6. นําเครื่องมือที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมีคา IOC เทากับ 1.00
7. นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช Try Out กับครูโรงเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบ
หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 0.95 และทําการปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความสมบูรณ
เพื่อนําไปใชเก็บขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้
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1. ขอหนั ง สื อ จากวิ ท ยาเขตเชี ย งราย มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ไปติ ด ต อ ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นในกลุ ม โรงเรี ย น
กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อขอความรวมมือจากครู ตอบแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมือผูบริหารโรงเรียน ในกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลของแตละโรงเรียน
3. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามภายในเวลาที่กําหนด และไดรับแบบสอบถามคืน
จํานวน 248 ฉบับ
4. นําแบบสอบถามที่ไดคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ กอนนําไปวิเคราะหขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูล
นําแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณมาวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาสถิติดวย เครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นดังนี้
1. ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check List )
นํามาแจกแจงความถี่ (frequency) เปนรายขอ ใชวิเคราะห คํานวณหาคา รอยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง
2. ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุม
โรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ จากนั้นนําไปบันทึกและวิเคราะหโดย การหาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําผลการวิเคราะหที่ไดมาแปลความหมาย รายขอ รายดาน และความหมาย
ในภาพรวม การแปลผลตามเกณฑ ของชวงคะแนน 5 ระดับ (ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ,2554, หนา 58) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แสดงวา ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับ นอยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แสดงวา ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับ นอย
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แสดงวา ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แสดงวา ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แสดงวา ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับ มากที่สุด
3. ตอนที่ 3 ขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ของกลุมโรงเรียน กลุมยอยที่ 1 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนแบบมาตราสวน ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มาตรวจให
คะแนนตามเกณฑ จากนั้นนําไปบันทึกและวิเคราะหโดย การหาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) แลวนําผลการวิเคราะหที่ไดมาแปลความหมาย รายขอ รายดาน และความหมายในภาพรวม การ
แปลผลตามเกณฑ ของชวงคะแนน 5 ระดับ (ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ, 2554,หนา 58) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49

แสดงวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา ในระดับ นอยที่สุด
แสดงวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา ในระดับ นอย
แสดงวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา ในระดับปานกลาง
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คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49
แสดงวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา ในระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00
แสดงวา ประสิทธิผลของสถานศึกษา ในระดับมากที่สุด
4. นําขอมูลที่ไดแปลความหมายของระดับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยใชวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ เพียรสัน ไดแลว นําเอาคาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ แปรความหมาย (ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ
,2554, หนา 58) ดังนี้
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.00 หมายถึง ไมมีความสัมพันธกัน
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.01 – 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธกันต่ํา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.31 – 0.70 หมายถึง มีความสัมพันธกันปานกลาง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.71 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธกันสูง

ผลการศึกษา
ผลของการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาของกลุม
โรงเรียน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนครูผูสอน จากโรงเรียนภายในกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 248 คน เปนเพศหญิงมากที่สุด รองลงมา คือ เพศชาย มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาโท และนอยที่สุด คือ ระดับปริญญาเอก
สวนประสบการณในการทํางานมากที่สุด มากกวา 15 ป รองลงมา คือ ประสบการณในการทํางาน นอยกวาหรือเทากับ
5 ป และรองลงมามีประสบการณในการทํางาน ระหวาง 6 – 10 ป ตามลําดับ สวนประสบการณนอยที่สุด คือ มี
ประสบการณในการทํางานระหวาง 11 - 15 ป
2. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา และรองลงมา คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
ดานการกระตุนการใชปญญา
2.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จ มีคาเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา คือ ผูบริหารประพฤติตนเปนที่นาเชื่อถือนาเคารพ นายกยอง เลื่อมใส ศรัทธา แกเพื่อนรวมงาน และบุคคล
ทั่วไป และรองลงมา คือ ผูบริหารมีคุณ ธรรม จริยธรรมในการทํางาน หลีกเลี่ยงการใชอํานาจเพื่อประโยชนสวนตน
ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารมีความรูความสามารถ สรางความมั่นใจใหกับผูรวมงานวาจะเอาชนะ
ปญหา และอุปสรรคตางๆได
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2.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการสรางแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ผูบริหารเนนใหผูรวมงานเห็นถึงความสําคัญของภารกิจงานเปนสิ่งสําคัญ และนาภาคภูมิใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา คื อ ผู บริห ารเสริม สรา งกํา ลัง ใจแกผูรวมงานเมื่อเขาต องเผชิญ ตอ ปญหาและอุป สรรค และรองลงมา คื อ
ผูบริหารสรางและสงเสริมใหผูรวมงานอุทิศตนเพื่อพัฒนาองคกรรวมกัน ผูบริหารแสดงความเชื่อมั่นวาผูรวมงานทํางานได
บรรลุเปาหมาย ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารสงเสริมผูรวมงานใหมีความคิดสรางสรรคอยางตอเนื่อง
2.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการกระตุนการใชปญญา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานมีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น มีคาเฉลี่ยสูงสุด
รองลงมา คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อหาแนวทาง และวิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้นใน
องคการ และรองลงมา คือ ผูบริหารกระตุนความพยายามของผูรวมงานเพื่อใหเกิดสิ่งใหม และสรางสรรค ตามลําดับ
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารแสดงใหผูรวมงานเห็นวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนเรื่องที่ทาทาย และเปนโอกาสที่ดีที่จะ
แกปญหารวมกัน
2.4 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา โดย
ภาพรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาคือ ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานมีการพัฒนาตนเอง มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารแสดงการยอมรับและชื่นชมในความสามารถของผูรวมรวมงานเมื่อปฏิบัติงานเปน
ผลสําเร็จ และรองลงมา คือ ผูบริหารปฏิบัติตนเปนที่นาเคารพ ยกยอง เลื่อมใส ศรัทธา ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ ผูบริหารมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความรูความสามารถ ของแตละคน
3. ประสิทธิผลของสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา และ
รองลงมา คือ ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดาน
ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก
3.1 ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาของกลุ ม โรงเรี ย น กลุ ม ย อ ยที่ 1 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนในสถานศึกษาของทานไดรับรางวัลจากการเขาประกวดกิจกรรมทาง
วิชาการ กับหนวยงานราชการตางๆ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถานศึกษา
ของทานสามารถเขาศึกษาตอในระดับสูงขึ้นตามเปาที่ตั้งไวเปนที่นาพอใจ และรองลงมา คือ สถานศึกษาของทานสนับสนุน
ใหนั กเรี ยนไดพัฒ นาศั กยภาพและมี โอกาสในการสรางชื่อเสียงทางวิชาการ ตามลํ าดับ สวนขอที่มีค าเฉลี่ยต่ํ าสุด คื อ
ครูผูสอนมีการดําเนินการประเมินความพรอมของนักเรียนกอนทําการสอน
3.2 ประสิทธิผลของสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 ดานความสามารถในการพัฒ นานักเรีย นใหมีทัศนคติทางบวก โดยภาพรวมมีค าเฉลี่ย อยูในระดับ มาก เมื่ อ
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พิจารณาเปนรายขอ พบวา สถานศึกษาของทานจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
ใหกับนักเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไดอยางเพียงพอตอความตองการของ
นักเรียน และรองลงมา คือ นักเรียนสวนใหญในสถานศึกษาของทานเปนผูมีเหตุผล ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ นักเรียนของทานประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีระเบียบวินัยและเปนแบบอยางที่ดีกับ
บุคคลอื่นตามวัย
3.3 ประสิทธิผลของสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 ดานความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา สถานศึกษาของทาน มีการสงเสริมสนับสนุน ใหมีการนําเทคโนโลยีการเรียนรูใหมๆมาใช มีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารมีการสนับสนุน สงเสริม ครูและบุคลากรในสถานศึกษา จัดใหมีการพัฒนาตนเองในดาน
เทคโนโลยีทางการศึกษา และรองลงมา คือ สถานศึกษาของทาน มีการอบรม หรือประชุมชี้แจงใหความรูในแนวทางการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตร และนโยบายใหมใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ ครูนําผลจากการวัด ผลและประเมินผลมาวางแผนพั ฒนาเพื่อจั ดกิจกรรมใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น
3.4 ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาของกลุ ม โรงเรี ย น กลุ ม ย อ ยที่ 1 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ดานความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารและครูผูสอน ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนของสถานศึกษาเปนสําคัญ มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา และรองลงมา คือ ผูบริหารเปนผู
ประสานงานใหภาระงานสําเร็จตามเปาหมาย ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารและคณะครูสามารถ
วางแผนกลยุทธรวมกัน ทําใหสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
4. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ของกลุม
โรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (r=0.53) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมีมี
ความสัมพันธระดับปานกลางกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในภาพรวม (r=.45) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการสรางแรงบันดาลใจมีความสัมพันธระดับปานกลางกับประสิทธิผลของสถานศึกษาใน
ภาพรวม (r=.45) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนการใชปญญามี
ความสัมพันธระดับปานกลางกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในภาพรวม (r=.47) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษามีความสัมพันธ
ระดับปานกลางกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในภาพรวม(r=.50) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาของกลุม
โรงเรียน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตามวัตถุประสงค และสมมติฐานการวิจัย
ซึ่งผลของการวิจัยนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
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1. จากผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยที่ 1
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =4.17) โดยดานการมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสรางบารมี มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X=4.24) ที่ปรากฏผลเชนนี้อาจเปนเพราะผูบริหาร
สถานศึกษาในกลุมโรงเรียนกลุมยอย ที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนผูนําประพฤติตัว
เปนแบบอยางสําหรับผูตาม เปนผูบริหารที่นายกยอง เปนที่เคารพนับถือ เปนผูบริหารที่มีความสม่ําเสมอมากกวาการเอา
แตอารมณ สามารถควบคุมอารมณไดในสถานการณวิกฤต และเปนผูบริหารสถานศึกษาที่มีความรู ความสามารถ และมี
การพัฒนาศักยภาพของตนเองดวยวิธีที่หลากหลาย ซึ่งปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา มีอิทธิพลตอ
การปฏิบัติงาน รวมทั้งสงผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา ปจจัยนั้นคือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ตลอดชวงเวลาของการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารยอมพบกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไมวาดานใดดานหนึ่ง ดังนั้น
เมื่อจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามในสถานศึกษา จึงจําเปนตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ ดําเนินการอยางเปน
ขั้นตอน มีตัวชี้วัดความสําเร็จที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน เพื่อไปใหถึงเปาหมายที่ตั้งไวอยางสมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
บัณฑิต แทนพิทักษ (2540,หนา 15-16) ที่กลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนภาวะผูนําของผูบริหารที่ใชวิธีการตางๆ
ในการยกระดับความตองการ ความตระหนักและความสํานึกของผูตาม ทําใหผูตามกาวพนจากความสนใจตนเองมาเปน
การทํางานเพื่อประโยชนสวนรวมของหนวยงานและมุงมั่นใชความพยายามอยางสูงในการทํางานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ
และยังสอดคลองกับแนวคิดของ สุดา ทัพสุวรรณ (2541,หนา 8) ที่กลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนลักษณะ
ความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม ผูนําจะเนนใหผูตามเกิดความรูสึกเห็นความสําคัญและคุณคาของงานที่ผลิตออกมา
จูงใจใหผูตามสนใจทํางานเพื่อหนวยงาน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงระดับความตองการในผลงานของผูตามใหสูงขึ้น และใช
ความสามารถของตนเองตามศักยภาพทั้งหมดในการทํางาน ยังสอดคลองกับแนวคิดของเบอรน บาส (Bass) (ประเสริฐ
สมพงษธรรม, 2538, หนา 50-51, อางอิงใน Burns, 1978.) ที่กลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง(Transformational Leadership)
คือ ผูนําและผูตามมีปฏิสัมพันธกันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้งสองฝาย เปลี่ยนผูตามไปเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
และเปลี่ยนผูนําการเปลี่ยนแปลงไปเปนผูนําแบบจริยธรรม กลาวคือ ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึงความตองการ
ของผูตามและจะกระตุนตามใหเกิดความสํานึกและยกระดับความตองการขอผูตามใหสูงขึ้นตามลําดับขั้นความตองการ
ของมาสโลวและทําใหผูตามเกิดจิตสํานึกของอุดมการณยึดถือคานิยมเชิงจริยธรรม เชน อิสรภาพ ความยุติธรรม ความ
เสมอภาค สันติภาพ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชรัตน จีนขาวขํา (2547) ที่ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ สราญรัตน จัน
ทะมล (2548) ที่ศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวังสะพุง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวังสะพุง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานผูบริหารมีระดับ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับ
มาก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ผูบริหารแสดงออกมากกวาดานอื่น คือ ดานการอิทธิพลเชิงอุดมการณ สวนภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงที่ผูบริหารแสดงนอยกวาดานอื่น คือ ดานการกระตุนปญญา
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2. จากผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลของสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก ( X =4.13) โดยดานความสามารถในการผลิต
นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ( X =4.19) ที่ ป รากฏผลเช น นี้ อ าจเป น เพราะผู บ ริ ห ารมี
ความสามารถในการดําเนินงานในสถานศึกษาทั้งดานการบริหารจัดการเรียนการสอน การใชทรัพยากรอยางเหมาะสม
การจัดบรรยากาศของหองเรียน จนทําใหนักเรียนสวนใหญในสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยูในระดับ
มากที่สุด และผูบริหารไดสงเสริมการพัฒนาทักษะในรูปแบบตางๆอยางตอเนื่องทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมี
การสงเสริมใหครูแสวงหาความรูและพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพ โดยการสัมมนา ศึกษาดูงาน และดําเนินงานดานการ
นิเทศการศึกษา เพื่อกระตุนใหครูไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ อีกทั้งผูบริหารยังเปนบุคคลสําคัญในการแกไขปญหาตางๆ
ภายในสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ มีการวิเคราะหสภาพโรงเรียน เตรียมแนวทางในการแกปญหา และวางแผน
ปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษาที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เปรมสุรีย เชื่อมทอง (2536,หนา
9) ที่กลาววา ประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ความสําเร็จของโรงเรียนที่สามารถทําหนาที่ใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว
ทั้งนี้เกิดจากประสิทธิผลของผูบริหารโรงเรียนที่สามารถที่ใช ความรู ความสามารถ และประสบการณในการบริหารงาน
เพื่อโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายที่วางไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุดใจ วิชัย
(2546) ไดศึกษาเรื่อง ระบบสังคมในโรงเรียนที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแกงสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย พบวา 1) ระบบสังคมในโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ระบบสังคมของ
โรงเรียน 2 ตัวแปร คือ พฤติกรรมการบริหารและสภาพแวดลอมสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรี ยนโดยรวม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. จากการวิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ของกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (r=0.53) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา มีคุณลักษณะของการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
ตามองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบไปดวย ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือการสราง
บารมี ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา ดานการสรางแรงบันดาลใจ และ
ดานการกระตุนการใชปญญา รวมทั้งผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงาน มีความเปนผูนําเชิงปฏิรูป
เหมาะกับสถานการณ ปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ สงผลใหเกิดประสิทธิผลกับสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ (2554) ไดศึกษา เรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง
อําเภอโพธาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลางอยูในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายดานความสัมพันธ
ระหวางภาวะผู นํา การเปลี่ยนแปลงกั บประสิ ทธิ ผลของสถานศึ กษาขนาดกลางมีค วามสัม พัน ธกัน ในทางบวก หรือ มี
ความสัมพันธที่คลอยตามกัน ซึ่งภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อําเภอ
โพธาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยที่ไดสรุปและอภิปรายผล ผูวิจัยมีแนวคิดเปนขอเสนอแนะ เพื่อนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้
1. จากการวิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยที่ 1 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบวาในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ดานการกระตุนการใชปญญา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรมีการกระตุนผูตามใหตระหนักถึงปญหา
ตางๆที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหผูตามมีความตองการหาแนวทางใหมมาแก ปญหาในหนวยงาน เพื่อหาขอสรุปใหมที่
ดีกวาเดิม เพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค โดยผูบริหารควรมีการคิดและแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปญหา และการเผชิญกับสถานการณเกาๆ ดวย
วิถีทางแบบใหม ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม ๆ ในการพิจารณาปญหาและการหาคําตอบของปญหา มี
การใหกําลังใจผูตามใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหม ๆ ผูบริหารมีการกระตุนใหผูตามแสดงความคิดและเหตุผล
และไมวิจารณความคิดของผูตาม
2. จากการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของสถานศึกษาของกลุมโรงเรียน กลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความสามารถในการพัฒนานักเรียน
ใหมีทัศนคติทางบวก มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความสามารถในการดําเนินงานในสถานศึกษา
ทั้งดานการบริหาร การอบรมสั่งสอน นักเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย รูจักพัฒนาตนเอง มีทัศนคติที่ดี
ตอการศึกษา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ยเกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบของภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงด า นอื่ น ๆที่ ส ามารถส ง ผลต อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร เพื่อประสิทธิผลของสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.อนวัช อุนกอง ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการทุกทาน ที่ไดใหคําแนะนํา ปรึกษาพรอมทั้งตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จน
การศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได รวมทั้งคณาจารยที่ไดกรุณาสงเสริม สนับสนุนใหความรูแกผูศึกษาและเปน
กําลังใจใหจนสําเร็จการศึกษา ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย ดร.ธิดาวัลย อุนกอง นายจรัญ แกวเปง และนายคมสิทธิ์ กันทาสุวรรณ ที่กรุณาเปน
ผูเชี่ยวชาญที่ไดกรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม แกไข และใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งผูบริหาร และครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง ในการเก็บขอมูลและตอบ
แบบสอบถาม
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาคนควาขออุทิศแดผูมีพระคุณทุก ๆ ทาน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 2) เพื่อศึกษาระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารกับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประชากรที่ใชใน
การวิจัยเปนครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 2,759 คน
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ เครจซี่ และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 338 และเลือกกลุมตัวอยางโดย
การสุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความคิดเห็นชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน
ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) ระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมและรายมิติ มีสุขภาพองคการอยูในระดับมาก 3) ความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมและรายดานมีความสัมพันธกันสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ: ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง สุขภาพองคการ
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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 เปน กฎหมายแมบ ทในการบริห ารและการจัด การศึก ษาให
สอดคลองกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 นั้น นับเปนกาวยางของการปฏิรูปการศึกษา
ครั้งใหญของเมืองไทย ดวยความหวังวาปญหาเรื้อรังตาง ๆ จะไดรับการแกไขเพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพเปนที่พึงพอใจ
ของประชาชน การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งถือวาเปนองคการ
ที่มีความสําคัญตอการจัดการศึกษาของชาติ สุขภาพองคการก็เปนปจจัยหนึ่งที่สามารถทําใหการบริหารองคการมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล สุขภาพองคการ ไมไดเปนเรื่องใหมทางการบริหารจัดการ ไมวาจะในมุมมองของการบริหารงานภาครัฐหรือ
การจัดการของภาคธุรกิจเอกชนแตอยางใด โดยเนื้อแทแลวสุขภาพองคการ ไดรับความสนใจนํามาเปนแนวคิดพื้นฐานเพื่อใชใน
การศึกษาประเมินสมรรถนะในการบริหารจัดการองคการอยางแพรหลาย โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาของประเทศไทย
ความสนใจในหลักการศึกษาสุขภาพองคการ ที่ไดใหความสําคัญและสนใจศึกษาสุขภาพองคการ เพื่อนําความรูท ไี่ ดมาประยุกตใช
ในเชิงการปรับปรุงระบบการบริหาร เพื่อใหเกิดสมรรถนะมากขึ้น ความสนใจดังกลาว สะทอนใหเห็นไดในระดับหนึ่งถึงการให
ความสําคัญตอเรื่องการวัดสมรรถนะหรือความสามารถในการบริหารจัดการองคการภาครัฐไดอยางดียิ่ง และเมื่อไดนํา
ผลการจากการศึกษาวิจัยไปสูการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา จะเห็นวาหากองคการตองการการเปลี่ยนแปลง
ใหมีความยิ่งขึ้น ยอมขึ้นอยูกับสุขภาพขององคการ ซึ่งการปฏิบัติงานขององคการที่ดีนั้นสามารถพิจารณาไดจากสุขภาพ
ขององคการ องคการที่ดีสามารถพัฒนาไปไดดีพรอมกับมีบรรยากาศองคการที่ดี ในการบริหารจัดการมีแนวคิดการวัด
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สุขภาพองคการหลากหลายวิธีการ แตวิธีการที่เปนที่นิยมคือ แนวคิดของ ทารเทอร ฮอยและคอททแคมป (Tarter, Hoy,
and Kottkamp,1990, p. 236) ซึ่งไดกําหนดมิติการวัดสุขภาพองคการเปน 5 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1 ภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน
มิติที่ 2 การสนับสนุนทรัพยากร มิติที่ 3 ขวัญในการปฏิบัติงาน มิติที่ 4 การติดตอสื่อสาร มิติที่ 5 ความสามัคคี ทั้งนี้เพื่อตอบสนอง
เปาหมายขององคการ ในขณะเดียวกันตองมุงเนนสุขภาพองคการที่ดี และนอกจากนี้ยังไดเสนอแนวคิดวาสุขภาพองคการ
เปนตัวชี้วัดอยางหนึ่งของความสําเร็จหรือประสิทธิภาพขององคการ องคการใดมีสุขภาพดีก็จะทําใหการบริหารองคการนั้น
มีประสิทธิผลเปนไปตามจุดประสงคที่กําหนดไวรวมกัน ในทางตรงกันขามถาองคการใดมีสุขภาพไมดี จะทําใหผลการ
บริหารองคการนั้นไมมีประสิทธิผล
เนื่องจากองคการเปนระบบเปด จึง ไดรับ อิท ธิพ ลจากสภาพภายนอกอยา งตอ เนื่อ ง ปจ จุบัน องคก ารตา ง ๆ
ไดรับผลกระทบและตองเผชิญกับความทาทายตาง ๆ มากมาย ผูนําตอง ตะหนักรูเพื่อนําองคการไปสูองคการที่มีสุขภาพที่ดี
คงอยูไดตอไป ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารเปนสิ่งสําคัญตอกระบวนการบริหารและพัฒนาองคการเปนอยางยิ่ง
เพื่อนําองคการไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ องคการมีสุขภาพดี มีประสิทธิผล ซึ่งการนําการเปลี่ยนแปลงเปนหนาที่
และความรับผิดชอบที่สําคัญที่สุดของผูนําหรือผูที่มีภาวะผูนํา และเปนที่ตองการมากของสังคมในปจจุบัน ภาวะผูนําที่มี
ประสิทธิผลสูงมีความจําเปนที่จะตองกระตุน และเอื้อ อํา นวยใหเกิด การเปลี่ย นแปลงและปรับ ตัว ตอ สภาพแวดลอ ม
ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและการจะนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสูเปาหมายที่ดีกวาและสําคัญที่สุด คือ ผูนํา
ตองเปนผูริเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองกอน ดังนั้นผูนําจะตองนําการเปลี่ยนแปลงในองคการทั้งตัวผูนําและคนอื่น ๆ ในองคการ
ควรจะตองเขาใจเหตุผลวาทําไมองคการตองมีการเปลี่ยนแปลง (รัตติกรณ จงวิศาล, 2556, หนา 105) นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับแนวคิดของ ยุคล (Yukl, 1989, p. 270) ที่ไดวิเคราะหองคประกอบของผูนําดวยคุณลักษณะและทักษะของผูนําที่มีผล
ตอพฤติก รรมผูนํา และอํา นาจของผูนํา ทั้งหมดเหลา นี้มีป ฏิบัติ สัมพั นธกั บตัว แปร สถานการณ ภายนอก และตัว แปร
สอดแทรก ซึ่ งทํ าให เกิ ดตั วแปรสุ ดท ายคื อ ผลลั พธ จะเห็ นว า ในสภาพป จจุ บั นมี แนวโน มและความต องการผู นํ าที่ มี
ความสามารถเชิงเทคนิคมากขึ้น ซึ่งหมายถึงผูนําการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง ผูบริหารตองมีการปรับตัวใหสอดรับกับความ
เปน จริงในสัง คม ดังนั้น องคการที่มีการเปลี่ยนแปลงชา ไมมีการปรับเปลี่ยนแบบภาวะผูนําองคการที่มีปญหาสัมพันธภาพ
ของสมาชิก และถาผูบริหารไมเขาใจเจตคติ ความรูสึกของผูรวมงาน จึงเปนองคการที่อยูในภาวะอันตรายตอสุขภาพ
องคการ จากความเกี่ยวของกันระหวางภาวะผูนํากับสุขภาพองคการ ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ตามแนวคิดของ แบส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio ,1991, อา งอิง ใน รัต ติก รณ จงวิศ าล, 2543, หนา 252) ใน 4 ดา น
ดังนี้ 1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ 3. ดานการกระตุนทางปญญา 4. ดานการ
คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล กับ สุขภาพองค การตามมิติ การวัดสุขภาพองคการของ ทารเทอร ฮอยและคอททแคมป
(Tarter, Hoy, and Kottkamp, 1990, p. 236) ซึ่งไดกําหนดมิติการวัดสุขภาพองคการเปน 5 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1 ภาวะผูนําฉันท
เพื่อนรวมงาน มิติที่ 2 การสนับสนุนทรัพยากร มิติที่ 3 ขวัญในการปฏิบัติงาน มิติที่ 4 การติดตอสื่อสาร มิติที่ 5 ความ
สามัคคี จะมีความสัมพันธกันหรือไม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เปนสวนราชการจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 แกไข พ.ศ. 2553 มาตรา 34 ที่บัญญัติใหจัดระเบียบบริหารราชการ
ของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสวนราชการ
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ที่เรียกชื่ออยางอื่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2 จังหวัด
คือ จังหวัดเชียงราย มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 41 โรง และจังหวัดพะเยา มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน 18 โรงเรียน รวมจํานวน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 59 โรงเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 เปนองคการคุณภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง
ภายใตความรวมมือของทุกภาคสวน กาวสูความเปนมาตรฐานสากล ภายในป 2558และมีพันธกิจ ดังนี้ 1. พัฒนาและ
สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการทุกคนไดรับการศึกษาในรูปแบบ
ที่เหมาะสม หลากหลาย ทั่วถึง เทาเทียมตามสิทธิและมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. สงเสริม
สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใหทุกภาคสวนมีสวนรวมจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม
บนวิถีชีวิตแหง ความพอเพีย งสูก ารพัฒ นาที่ยั่ง ยืน 3. สนับ สนุน สง เสริม ใหส ถานศึก ษาสรา งเครือ ขา ยการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาใหมีความรูทางวิชาการ และสติปญญาทางอารมณที่เขมแข็งสามารถศึกษาหาความรู
ตอยอดองคความรูไดดวยตนเอง และมีศักยภาพเปนพลโลก
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสุขภาพองคการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อเปนการขยายขอบเขตความรูเกี่ยวกับ
ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ใหแพรหลายและกวางขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งผลการศึกษาจะทําใหทราบระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จะไดเปนตัวชวยใหผูบริหารนําขอมูลมาปรับระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
และสามารถใชเปน แนวทางในการวางแผนพัฒ นาบุค คลและผลการศึก ษาสามารถนํา ไปเปน แนวทางการปรับ ปรุง
การบริหารงานและพัฒนาองคการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เพื่อใหการบริหารงานไดบรรลุตามวิสัยทัศนและพันธกิจ

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อศึกษาระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ
3. ดานการกระตุนทางปญญา
4. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล

สุขภาพองคการ
มิติที่ 1 ภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน
มิติที่ 2 การสนับสนุนทรัพยากร
มิติที่ 3 ขวัญในการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4 การติดตอสื่อสาร
มิติที่ 5 ความสามัคคี

สมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารมีความสัมพันธกับสุขภาพองคการ
โรงเรียนมัธยมศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสุขภาพองคการ โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อศึกษาระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนครูผูสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 2,759 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ
เครจซี่ และ มอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607 – 610) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 338 คน จากนั้นคัดเลือกกลุมตัวอยาง
โดยวิธีการสุมแบบงาย (กัลยา วินิชยบัญชา, 2555, หนา 14) เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความคิดเห็น
ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงออกเปน 2 ตอน โดยตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร จํานวนขอคําถาม 41 ขอ และตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสุขภาพองคการ จํานวนขอคําถาม
33 ขอ หาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญหาคาความสอดคลอง (IOC)
ระหวางคํานิยามศัพท ความครอบคลุมเนื้อหา และการใชภาษาที่เหมาะสมของขอคําถาม และนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว
ไปทดลองใชกับครูผูสอนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ ไดคาดังนี้
แบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ไดคาระหวาง 0.58 – 0.92 และแบบสอบถามสุขภาพองคการ ไดคาระหวาง
0.32 – 0.89 หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ผลการวิเคราะห มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร มีคาความเชื่อมั่น 0.99 และแบบสอบถามสุขภาพองคการ มีคาความเชื่อมั่น 0.98 การเก็บรวบรวม
และการวิเคราะหขอมูล ไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 312 ชุด คิดเปนรอยละ 92.30
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ผลการศึกษา
สรุปสาระสําคัญของผลการวิจยั ไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากทุกดาน และดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ อยูในระดับมาก
รองลงมาคือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ อยูในระดับมาก และดานการกระตุนทางปญญา อยูในระดับมาก ตามลําดับ
สวนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล อยูในระดับมาก
1.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ผูบริหารใชหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนในกรอบ
ของศีลธรรม จริยธรรมอยูในระดับมาก และผูบริหารเปนแบบอยางที่ดี สามารถสรางความเชื่อมั่นศรัทธา ความภาคภูมิใจใหแก
ผูรวมงาน อยูในระดับมาก ตามลํา ดับ สว นการมีอิท ธิพ ลอยา งมีอุด มการณ ที่มีคา เฉลี่ย ต่ํา สุด คือ ผูบ ริห ารกํา หนด
จุดประสงคหลักในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน อยูในระดับมาก
1.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 ดานการสรางแรงบันดาลใจ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ผูบริหารกลาวถึงอนาคตของสถานศึกษาในแงดี อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารพูดถึงสิ่งที่ตองการจะทําใหสําเร็จ
ดวยความกระตือรือรน อยูในระดับมาก และผูบริหารมีวิสัยทัศนและมองการไกลถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา
อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนการสรางแรงบันดาลใจที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารสรางแรงจูงใจภายใน ทําใหครูเกิด
แรงบันดาลใจในการทํางานเพื่อโรงเรียน อยูในระดับมาก
1.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 ดานการกระตุนทางปญญา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ผูบริหารสงเสริมใหครูวิเคราะหปญหา และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการหาแนวทางในการแกปญหา อยูในระดับมาก
รองลงมาคือ ผูบริหารกระตุนครูใหเห็นวิธีการหรือแนวทางใหมในการแกปญหา อยูในระดับมาก และผูบริหารมีความคิดสรางสรรค
ในการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานแบบเกาใหดีขึ้นกวาเดิมอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนการกระตุนทางปญญาที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คือ ผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานวิเคราะหหรือพิจารณาในเรื่องที่อาจจะเปนปญหา อยูในระดับมาก
1.4 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ผูบริหารใหคําแนะนําและสงเสริมใหครูพัฒนาศักยภาพของตนเอง อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารมีการมอบหมายงาน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล อยูในระดับมาก และผูบริหารปฏิบัติตอครูโดยคํานึงถึงความสามารถ และความ
แตกตางระหวางบุคคล อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหาร
แนะนําการทํางานเปนรายบุคคลอยูในระดับมาก
2. ผลการวิเคราะหระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 สุขภาพองคการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายมิติ พบวาองคการมีสุขภาพในระดับมากทุกมิติ
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และมิติที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มิติที่ 3 ขวัญในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ มิติที่ 5 ความสามัคคี อยูในระดับมาก
และมิติที่ 4 การติดตอสื่อสาร อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนมิติสุขภาพองคการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ มิติที่ 2 การสนับสนุน
ทรัพยากร อยูในระดับมาก
2.1 ระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
มิติที่ 1 ภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ผูบริหารมีความเปนมิตรและมีสัมพันธอันดีกับครูในโรงเรียน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารกระตุนใหครูใน
โรงเรียนรวมมือกันปฏิบัติงานใหบรรลุจุดประสงคหลักของโรงเรียน อยูในระดับมาก และดานผูบริหารกําหนดมาตรฐาน
การดํา เนิน งานอยางเปนระบบ อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ
ผูบริหารเปดเผยขอมูลแกครูตามความเหมาะสมอยูในระดับมาก
2.2 ระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
มิติที่ 2 การสนับสนุนทรัพยากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือผูบริหาร
สนับสนุนใหครูทํางานตามความสามารถและความถนัดของตน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารสนับสนุนใหใชวัสดุ
อุปกรณและสื่ออํานวยความสะดวกตาง ๆ อยางคุมคาอยูในระดับมาก และผูบริหารสนับสนุนใหครูปฏิบัติหนาที่ไดตลอดเวลา
ไมติดขัด อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนการสนับสนุนทรัพยากรที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ผูบริหารใหความรูเรื่องการใช
การบํารุงรักษา ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด อยูในระดับมาก
2.3 ระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มิติที่ 3
ขวัญในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูมีความศรัทธา
ตอวิชาชีพ อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ครูมีความภาคภูมิใจในการมีสวนรวมสงเสริมความกาวหนาใหกับโรงเรียนอยูใน
ระดับมาก และครูมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนขวัญในการปฏิบัติงาน ที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ ครูมีความเชื่อมั่นและยอมรับในพฤติกรรมของผูบริหารอยูในระดับมาก
2.4 ระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มิติที่ 4
การติดตอสื่อสาร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบริหารใชวิธีการ
และอุปกรณการสื่อสารในองคการที่หลากหลายและทันสมัย รวดเร็ว อยูในระดับมาก รองลงมาคือ โรงเรียนมีการแจง
ขอมูลขาวสารที่ถูกตองและชัดเจนแกครู อยูในระดับมาก และผูบริหารและครูใชขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหบรรลุ
จุดมุงหมายที่กําหนดไวอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนการติดตอสื่อสารที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือครูและผูบริหารรับทราบ
ขาวสารและเขาใจตรงกัน อยูในระดับมาก
2.5 ระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มิติที่ 5
ความสามัคคี ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือบุคลากรในโรงเรียน
ใหอภัยซึ่งกันและกันเมื่ออีกฝายทํางานบกพรอง อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารสนับสนุนการทํางานเปนทีม อยูใน
ระดับมาก และบุคลากรในโรงเรียน ยอมรับ สนับสนุน ชวยเหลือรวมมือกันทําหนาที่ อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนความสามัคคี
ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ บุคลากรในโรงเรียนแกไขปญหารวมกันอยูในระดับมาก
3. ผลการวิจัยความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมมีความสัมพันธกันสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
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0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับสุขภาพองคการ มีความสัมพันธกันสูงทุกดาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการวิจัยความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสุขภาพองคการ โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การวิจัยมัธยมศึกษา เขต 36 ผูวิจัยไดอภิปรายผลตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานของการวิจัยซึ่ง
มีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญาดาน
การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.87, S.D. = 0.87) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหาร
สถานศึกษา มีวิสัยทัศนและมองการไกลถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา และกลาวถึงอนาคตของสถานศึกษาในแงดี
อีกทั้งยังสรางเจตคติที่ดีและความคิดเชิงบวกในการปฏิบัติงานรวมกัน และแสดงความเชื่อมั่นวาครูปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย
อยางชัดเจน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ จารุวรรณ โตบัว (2552, หนา 71 - 73) ที่ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 ซึ่งพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 3 ตามความคิดเห็นของขาราชการ
ครูสายผูสอน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และ สอดคลองกับงานวิจัยของขนิษฐา สิทธิจินดา (2552, หนา 125)
ที่ไดศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี พบวา
ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี โดยภาพรวมและรายดานในระดับมาก และยังสอดคลองกับ สุมาลี ละมอม (2553, หนา 83 - 84) ที่ไดศึกษา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยภาพรวม และรายดาน อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 รายดานพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ดานการสรางแรงบันดาลใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x =3.93, S.D. = 0.83) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหาร
กลาวถึงอนาคตของสถานศึกษาในแงดี และพูดถึงสิ่งที่ตองการจะทําใหสําเร็จดวยความกระตือรือรน อีกทั้งผูบริหารมีวิสัยทัศน
และมองการไกลถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของขวัญชัย จะเกรง (2551, หนา 27) ที่ได
กลาววา ผูบริหารที่กระตุน จูงใจใหผูรวมงานเกิดแรงบันดาลใจ กระตือรือรน ตระหนัก เขาใจและเห็นคุณคาของเปาหมาย
ผูบริหารจะทําใหผูรวมงานสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต ผูบริหารจะสรางเจตคติที่ดีการคิดในแงบวก และสรางสื่อ
ความคาดหวังที่ตองการอยางชัดเจนผูบริหารจะอุทิศตัวหรือความผูกพันตอเปาหมายและวิสัยทัศรวมกันสรางความเชื่อมั่น
ความเขาใจใหกําลังใจทําใหผูรวมงานเห็นคุณคาของงานมีความตั้งใจแนวแนในการทํางานและเชื่อมั่นวาจะสามารถปฏิบัติงาน
บรรลุเปาหมายไดโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุมาลี ละมอม (2553, หนา 83 - 84) ที่ไดศึกษา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
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ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ดานการสรางแรงบันดาลใจ โดยรวมและรายขอ อยูในระดับมาก
2. ผลการวิเคราะหระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 พบวา ระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมทั้ง 5
มิติ สุขภาพองคการอยูในระดับมาก ( x =3.91, S.D. =0.82) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูมีความศรัทธาตอวิชาชีพ มีความ
ภาคภูมิใจในการมีสวนรวมสงเสริมความกาวหนาใหกับโรงเรียน และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ เพ็ชร รองรัตน (2552, หนา 64 - 68) ที่ไดศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พัทลุง เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับนูรเอ็ฮซาน บอตอ (2553, หนา 91 - 100) ที่ไดศึกษา
สุขภาพองคการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามทัศนะของครูผูสอนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส ผลการวิจัยสรุปไดวาสุขภาพขององคการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามทัศนะของครูผูสอน สังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของกรรณิการ เฟองประยูร
(2555, หนา 52 - 53) ที่ไดวิจัยความสัมพันธระหวางสุขภาพองคการกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และนอกจากนี้ยังมี
ผลการวิจัยสุขภาพองคการจากหนวยงานอื่นที่แตกตางจากโรงเรียนมัธยมศึกษาก็พบผลการวิจัยที่สอดคลองกัน เชน
จากการวิจัยของ สุนิสา ทองหาว (2554, หนา 73 - 76) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง สุขภาพองคการขององคการบริหารสวนตําบล
พังราด อําเภอแกลง จังหวัดระยอง สุขภาพองคการขององคการบริหารสวนตําบลพังราด อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยรวม
อยูในระดับแข็งแรงมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา สุขภาพองคการทุกรายดานอยูในระดับที่แข็งแรงมาก
เมื่อพิจารณาระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
รายมิติ พบวาระดับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มิติที่ 3
ขวัญในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.05, S.D. =0.81) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูมีความศรัทธาตอวิชาชีพ มีความ
ภาคภูมิใจในการมีสวนรวมสงเสริมความกาวหนาใหกับโรงเรียน รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความเต็มใจ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ นุชชารี สุรกุล (2546, หนา 29) ที่กลาววาขวัญในการ
ปฏิบัติงานเปนองคประกอบ ทางจิตใจ และอารมณของผูปฏิบัติงาน อันสงผลใหเกิดความจงรักภักดี และเกิดความพยายาม
ทํางานอยางเต็มกําลัง ใหบรรลุวัตถุประสงคของงาน สวนประกอบที่กอใหเกิดขวัญและกําลังใจ ขึ้นอยูกับความมีศรัทธาใน
ลักษณะของงานที่ทํา แสดงใหเห็นถึงการที่ครูมีความศรัทธาตอวิชาชีพครู มีสวนทําใหเกิดขวัญและกําลังใจที่ดี สามารถ
ปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย ผูบริหารมืออาชีพจึงไมควรมองขามการเสริมสรางความศรัทธาตอวิชาชีพครูใหเกิดขึ้นกับ
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งสอดคลองกับ กูด (Good, 1973, อางอิงใน ชํานาญ ทัดมาลี, 2542, หนา 22) กลาววา ขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครูเกี่ยวกับหนาที่ ความรับผิดชอบ เปาหมาย ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานรวมทั้งสภาพแวดลอมทางดานจิตใจ
ของครูที่มีตองาน ซึ่งอาจไดรับอิทธิพลจากรายได จากการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการบริหาร โอกาส
กาวหนาและสติปญญา การสรางสรรคที่เกิดจากการควบคุมการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สราวุฒิ ปุริสา
(2553, หนา 133 - 139) ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษายโสธร ผลการวิจัยปรากฏ สุขภาพองคการของโรงเรียน (Y) โดยรวมตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนพบวาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาทั้ง 7 ดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ มิติดานขวัญในการ
ปฏิบัติงาน มิติดานความสามัคคี มิติดานความเขม แข็ง ขององคก าร มิติดา นอิท ธิพ ลของผูบริห าร มิติดานการ
ติดตอสื่อสาร มิติดานการมีนวัตกรรมใหม และมิติดานการสนับสนุนทรัพยากร และสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ชร
รองรัตน (2552, หนา 64 - 68) ที่ไดศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1
ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงตามลําดับดังนี้ ดานการมุงเนนวิชาการ ดานการบริหารแบบมิตรสัมพันธ ดานการบริหารแบบกิจ
สัมพันธ ดานการสนับสนุนทรัพยากร ดานขวัญในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก
3. ผลการวิ จั ย ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาวะผู นํ า การเปลี่ย นแปลงของผู บ ริ ห ารกั บ สุ ข ภาพองค ก ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับสุขภาพองคการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมมีความสัมพันธกันระดับสูงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.83) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับสุขภาพองคการ
มีความสัมพันธกันระดับสูงทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารใหคําแนะนํา
และสงเสริมใหครูพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีการมอบหมายงานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการสื่อสาร
และปฏิสัมพันธที่ดีกับครู ผูบริหารมีความเปนมิตรและมีสัมพันธอันดีกับครูในโรงเรียน และยังกระตุนใหครูในโรงเรียน
รวมมือกันปฏิบัติงานใหบรรลุจุดประสงคหลักของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณี หิรัญญากร (2546,
หนา 146) ที่ทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร กับสุขภาพองคการ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 12 พบวา ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสุขภาพองคการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ เขตการศึกษา 12 มีความสัมพันธทางบวกทั้งโดยรวมและรายดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และสอดคลอง
กับ กรรณิการ เฟองประยูร (2555, หนา 52 - 53) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางสุขภาพองคการกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวาสุขภาพองคการของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวามีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ทั้งโดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับสูง สอดคลองกับ พีรพรรณ ทองปน (2552, หนา 105 - 111) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 พบวา
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการบริหารวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวม มีความสัมพันธในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. จากผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ดังนั้นผูบริหารจึงควรมีการแนะนําการทํางานเปนรายบุคคลและรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูรวมงานอยางตั้งใจ
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รวมทั้งควรมีเทคนิคในการมอบหมายงานที่ดีเพื่อใหงานสําเร็จ และคอยดูแล เอาใจใสครู เปนรายบุคคล เพื่อทําใหครูรูสึก
วาตนเองมีคุณคาและมีความสําคัญเสมอ เพื่อพัฒนาและสงเสริมภาวะผูนําดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลให
สูงขึ้นตอไป
2. จากผลการวิจัยพบวาสุขภาพองคการมิติที่ 2 การสนับสนุนทรัพยากร มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้นผูบริหารจึงควร
ใหความรูเรื่องการใช การบํารุงรักษา ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและคอยสอดสองดูแลใหครูทํางานอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพ เมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานผูบริหารควรสนับสนุนใหครูปฏิบัติหนาที่ไดตลอดเวลาไมติดขัด รวมทั้งสนับสนุน
และบริการวัสดุ อุปกรณ และสื่ออํานวยความสะดวกอยางเพียงพอกับความตองการ
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสุขภาพองคการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีความสัมพันธกันสูง ชี้ใหเห็นวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สงผลตอสุขภาพองคการ ผูบริหารควรพัฒนาตนเองดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหสูงยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาองคการใหมีสุขภาพ
มากขึ้นไป และในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ควรใหความสําคัญ และพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารทั้ง 4 ดานคือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา
และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลเพื่อใหผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามทัศนะของผูบริหารและกรรมการสถานศึกษา
2. ควรศึกษาปญหาและแนวทางสงเสริมสุขภาพองคการดานการสนับสนุนทรัพยากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
3. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับสุขภาพองคการโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จลุลวงดวยดี เนื่องดวยความกรุณาจาก ดร.ธิดาวัลย อุนกอง อาจารยที่
ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง รวมทั้งไดรับความกรุณาจาก ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ) อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย นางพูนสุข โมกศิริ รองผูอํานวยการชํานาญการ
พิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ที่ใหความรู ขอคิด และขอเสนอแนะ ตลอดจนตรวจแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ ในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ขอขอบพระคุณคณะอาจารย และเจาหนาที่ ประจําสาขา
การบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไดกรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ใหทักษะ และ
อํานวยความสะดวกในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ขอขอบพระคุณผูบริหารและคณะครูโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี และ
ขอขอบคุณนายวังเงิน สุวงศเครือ ผูอํานวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม พรอมทั้งคณะครู ที่ใหการสนับสนุน และชวยเหลือ
ใหคําแนะนําในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ขอนอมรําลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ผูใหการอบรมสั่งสอน
สนับสนุน และเปนกําลังใจที่ดี และสุดทายขอบคุณพลังกาย พลังใจจากตัวเองที่มุงมั่นและตั้งใจในการทําการศึกษาคนควา
ดวยตนเองฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยดี
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
The Relationship between The Transformational Leadership of School Administrators
and Developing Students'21st Century Learning skills in Opportunity Expansion Schools,
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู ข องผู เรีย นในศตวรรษที่ 21 โรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก บุคลากรทางการศึกษา
จากการกําหนดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางเครจซี่และมอรแกน และสุมกลุมตัวอยางอยางงาย จํานวน 28 โรงเรียน
รวม 201 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา ได แ ก แบบสอบถามแบบมาตราส ว นประมาณค า วิ เคราะห ข อ มู ล โดยใช
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธอยางงายแบบเพียรสัน ผลการศึกษาพบวา
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาและการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมและรายดานทุกดานอยู
ในระดับมาก ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ในระดับสูง
คําสําคัญ: ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
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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
กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคแหงความเปนโลกาภิวัตน สงผลตอการปรับตัว
ใหทัดเทียมและเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบดาน การเสริมสรางองคความรู
ทัก ษะเฉพาะทาง ความเชี่ย วชาญเฉพาะดา น และสมรรถนะของการรู เท าทั น จึ งเปน ตัว แปรสํา คัญ ที่ต อ งเกิด ขึ้น กั บ
ตั ว ผู เ รี ย นในการเรี ย นรู เมื่ อ สั ง คมเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว คนที่ มี ค วามรู แ ละทั ก ษะในการรั บ มื อ กั บ
การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง และสามารถปรั บ ตนเองให เ ข า กั บ สถานการณ ใ หม ๆ เท า นั้ น ที่ จ ะประสบ
ความสําเร็จ ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 จะชวยใหเราสามารถเรียนรูและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา (Ken
Kay, JD. อางถึงใน วรพจน วงศกิจรุงเรือง และอธิป จิตตฤกษ , 2554) การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จึงควรที่เปด
โอกาสใหผูเรียนไดคิดอยางเขาใจและสรางสรรค รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเปดโอกาสใหผูเรียน
เรียนรูสื่อตาง ๆ ไดอยางสรางสรรคและเปนอิสระภายใตกรอบของการเรียนรูที่เหมาะสม ดังนั้น การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
จึงมุงเนนใหผูเรียนนําทักษะการเรียนรูในหองเรียนนําไปประยุกต และบูรณาการกับชีวิตประจําวันเกิดเปนทักษะของชีวิต
เพื่ อ การดํ า รงอยู ใ นสั ง คมโลกได สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาพะเยา เขต 1 จึ งมี การส งเสริ ม สนั บสนุ น
สถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สมรรถนะตามหลักสูตร และการพัฒนาผูเรียนตามจุดเนน ซึ่งเปนทักษะที่
จําเปนอยางยิ่งในการเรียนรูของผูเรียน เพื่อสรางความพรอมของผูเรียนในการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะโรงเรียนที่เปด
ขยายโอกาสทางการศึกษาแต จากรายงานผลการดํา เนินงานตามจุดเนนการพัฒนาผูเรี ยน ตามนโยบายในการปฏิรู ป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ผานระบบออนไลน ปการศึกษา 2553-2556 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา การดําเนินงานยังไมมีความคืบหนาหรือเปนรูปธรรมชัดเจน
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ผูบ ริห ารสถานศึก ษาเปน ผู ที่มี บ ทบาทสํ าคั ญอย างยิ่ งในขั บ เคลื่ อนสถานศึ กษาและการจั ด การศึก ษาใหเกิ ด
ประสิทธิภาพ ซึ่งในการตอบสนองตอสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองอาศัยภาวะผูนํา
การเปลี่ ย นแปลงมาบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาใหมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ตอบสนองตอ สั ง คมโลกและ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่กําหนดจุดมุงหมาย
ของการศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข จาก
ความสําคัญของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อใช เปนข อมูลในการพั ฒนาภาวะผูนํ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ ริหารสถานศึ กษา และเป น
แนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
2. เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียน
ในศตวรรษที่ 21

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การสรางสื่อกลางที่มีศักยภาพ (x1)
การใชความฉลาดทางอารมณเปนฐาน (x2)
การสรางแรงบันดาลใจ (x3)
การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล(x4)
การกระตุนการใชปญญา (x5)
การใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (x6)

1.
วิชาแกนและแนวคิดสําคัญ (Y1)
2.
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Y2)
3.
ทักษะการสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี (Y3)
4.
ทักษะชีวิตและการทํางาน (Y4)
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จํานวน 28 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 420 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 201 คน
สุมเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางอยางงาย เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ผูวิจัยได
ดําเนินการสรางเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม
และนําเครื่องมือไปทดลองใช คํานวณคาความเชื่อมั่น (Reliability) ตามวิธีของครอนบาค (cronbach) ไดคาสัมประสิทธ
แอลฟา เทากับ 0.97 จากนั้นเก็บขอมูลและรวมรวมขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
คือ คาความถี่ คารอยละ หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน

ผลการศึกษา
จากการศึกษา พบวา
1. ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ดังนี้ ดานการใชอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการใชความฉลาดทางอารมณเปนฐาน ดานการกระตุนการใชปญญา
ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และดานการสรางสื่อกลางที่มีศักยภาพ ตามลําดับ
2. การพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมและรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ดังนี้ ดานวิชาแกนหลักและแนวคิดสําคัญของการเรียนรู ดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ดานทักษะชีวิตและการ
ทํางาน และดานทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ตามลําดับ
3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่
21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มีความสัมพันธกัน
ทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ในระดับสูง

สรุปผลและอธิปรายผล
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวมและรายดานทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหาร
คือ ผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารสถานศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจ รวมทั้ง ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน
พัส ดุ สถานที่ เป นผู แ ทนสถานศึก ษาในกิจ การทั่ วไป ประกอบกับ คุ ณลั ก ษณะของผูบ ริ หารที่ส ามารถก อ ให เกิด การ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญขึ้นมีความสามารถในการนําการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน กลยุทธและวัฒนธรรมขององคการพรอมไป
กับการสงเสริมริเริ่มสรางสรรค สรางความเขาใจและความรูสึกรวมของผูตามตลอดจนกระบวนการเปลี่ยนแปลง ทําให
ผูบริหารมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากตามภารกิจไปดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมเกียรติ บาลลา
(2554: บทคัดยอ) ที่ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรู อําเภอ
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เมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรเมธ สมบูรณ
(2556: บทคัดยอ) ที่ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเวียงแกน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอ
เวียงแกน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยรวมและรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก
2. การพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเห็นความสําคัญของการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาผูเรียนจุดเนนพัฒนาคุณภาพผูเรียน และการพัฒนาทักษะที่จําเปนของผูเรียน
ตามมาตรฐานสถานศึกษา และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการดําเนินงานตามจุดเนนพัฒนาคุณภาพผูเรียนตาม
นโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 –2561) และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI, 2557) ซึ่งไดเสนอขอเสนอทางนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบการศึกษาวาใหตั้งทักษะ
แหงศตวรรษที่ 21 เปนเปาหมายหลัก แลวออกแบบองคประกอบทั้งหมดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ใหยึดโยงกับเปาหมายในการพัฒนาทักษะและความรูเชิงบูรณาการที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 เปนสําคัญ
โดยเฉพาะในสวนของตัวชี้วัดที่ควรปรับใหอิงผลลัพธในดานการพัฒนาทักษะเปนหลัก
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาทักษะการเรียนรูของ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารที่มีภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง จะมีวิสัยทัศนและพฤติกรรมในการบริหารที่เอื้อตอการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาเปนอยางมี
คุณภาพ เปนระบบซึ่งสงผลตอคุณภาพผูเรียน จึงมีแนวโนมในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานในสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถและทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ในระดับที่มากขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของดินแฮมและสตีเฟน (Dinham and Stephen ,2004: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําที่มีตอผลผลิต
ทางการศึกษา มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางการศึกษากับผลผลิตทางการศึกษา โดยใช
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ความเปนผูนําเปนปจจัยในการสรางความสําเร็จของผลผลิตทางการศึกษา เกิดจาก
ผูบริหารและครูไดรับการฝกฝนความเปนผูนําและเกิดจากความฝกฝนความเปนมืออาชีพ และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ฉวีวรรณ จันทรเมง (2552:บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานดาน
ผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานดานผูเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 1 ในระดับสูง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูบริหารควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาในการเสริมสรางศักยภาพในการบริหารงาน และเปนสื่อกลางใน
การสรางสัมพันธภาพในหนวยงาน ควบคูกับการจัดการความสัมพันธระหวางกับผูรวมงาน โดยรับฟงความคิดเห็นของ
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ผูร ว มงานและปรั บทั ศ นคติ แ ละความคิด เห็ น ที่ ต า งกั น มี การเปลี่ ย นมุ ม มองความคิ ด เห็ น เพื่ อ สรา งความสั ม พั น ธ กั บ
ผูรวมงาน เปดโอกาสใหผูรวมงานไดเรียนรูผานการนิเทศรวมกับผูอื่น มีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงรุกในดานการควบคุม
อารมณใหไดในทุกสถานการณ
2. ผูบริหารควรมีการพัฒนาในการสรางแรงจูงใจในการทํางาน คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลและดูแล
ผูรวมงานอยางทั่วถึง รวมทั้งมีการฝกกิจกรรมการคิดอยางเปนระบบการคิดวิเคราะหและการแสดงเหตุผลใหกับผูบริหาร
และผูปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผูบริหารควรไดรับการพัฒนาและสงเสริมกระบวนการคิดและแกปญหาอยางมีระบบ หรือตาม
แผนงานที่กําหนดไว เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูรวมงานในการเสนอทางออกในการแกไขปญหารวมกัน
3. สถานศึกษาควรวางแผนในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเรียนรูและนวัตกรรมใหสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึ กษา สง เสริม สนั บสนุน และพั ฒนาผูเรีย นใหส ามารถคิ ดวิ เคราะห แกปญ หา การคิด อย างเป นระบบ การคิ ด
สรางสรรค และการสรางนวัตกรรมและปรับใชอยางสรางสรรค รวมทั้งจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะชีวิต โดยเปดโอกาสให
ผูเรียนไดเรียนรูในสถานการณจริงที่มีครูผูสอนคอยใหความชวยเหลือในสถานศึกษา และใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห คิดริเริ่ม
ฝกความเปนผูนํา และใชชีวิตอยางมีเหตุผล ปลูกฝงการใชทักษะชีวิต การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีความ
ยืดหยุนในการทํางาน ความรับผิดชอบและมีทักษะในการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง
4. สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูผูสอนนําสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศมาใชในประเมินผล และการวิจัย กระตุนให
ผูเรี ยนไดเรีย นรูผ านสื่อ เทคโนโลยีอ ยา งตอ เนื่ อง สนั บสนุนใชส ารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีใ หส อดคลอ งกั บสภาพจริ ง
โดยจัดหาสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดสรรงบประมาณในการผลิตสื่อ และอุปกรณใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ทั้งนี้ควร
กํากับดูแลการใชสื่อ เทคโนโลยีของผูเรียนอยางใกลชิด โดยเนนการใชประโยชนใหคุมคามากที่สุด
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของครูผูสอนกับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรูของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
4. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรูของผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุนทร คลายอ่ํา อาจารยที่ปรึกษา ที่ใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกไขตรวจทานความ
ถูกตองเรียบรอย และขอบกพรองตาง ๆ และผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาใหคําแนะนําแกไข ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ขอขอบคุณบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ไดอนุเคราะหอํานวยความสะดวก และเสียสละเวลาใหความรวมมืออยางยิ่งในการ
ตอบแบบสอบถาม และกัลยาณมิตรทุกทานที่ใหความชวยเหลือ แนะนํา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน
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การศึกษาคนควา ตลอดจนผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานที่ใหกําลังใจเสมอมา จนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จ
ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัว ครูอาจารย ที่ใหกําลังใจ อบรมสั่งสอน และใหคําแนะนํา
ชวยเหลือมาโดยตลอด คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ผูศึกษาคนควาขอมอบและ
อุทิศเปนกตัญูกตเวทิตาคุณแดบุพการี ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาความ
เป น ครู อ าชี พ ตามมาตรฐานวิช าชี พ ครู 3) เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษากับความเปนครูมือชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา ผูบริห าร และครู จํานวน 322 คน
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม ชนิดเลือกตอบ มีคาความเชื่อมั่น .95 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2)
ความเปนครูอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก 3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับความ
เปนครูมือชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .01
คําสําคัญ: ความสัมพันธ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ครูมืออาชีพ
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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
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีโรงเรีย นในความรับ รับผิด ชอบ จํานวน 152
โรงเรียน โดยมีหนาที่กํากับดูแล สงเสริมสนับสนุนการทํางาน กระจายอํานาจหนาที่ และบทบาทการดําเนินงานใหแก
สถานศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษาตองรับผิดชอบตอผลการบริหารสถานศึกษาของตนเอง ตามโครงสรางการบริหาร
สถานศึกษามี 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไป การบริหารงานยอมเกิดปญหาตาง ๆ มากมาย โดยเฉพาะผูอํานวยการสถานศึกษา ถือวาเปนหัวใจสําคัญที่จะนําพา
องค ก าร บรรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น ผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษาที่ ดี นั้ น ย อ มมี ภ าวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงอยู ใ นตนเอง จึ ง จะ
บริหารงานภายในโรงเรียนในดานบุคลากรใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหมีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน ประกอบดวย 1) ความรูและประสบการณ
วิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน มาตรฐานวิชาชีพครูจึงเปนเครื่องมือสําคัญของผูประกอบ
อาชีพ ที่จะตองประพฤติปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลตอผูรับบริการ อันถือเปนเปาหมายหลักของการประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพจะตองศึกษาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอยางถูกตอง ใหสามารถนําไปใชในการประกอบ
วิชาชีพ ใหเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูงและไดรับการยอมรับยกยองจากสังคม จากสภาพปญหาที่กลาวมา ผูวิจัยจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับความเปนครูมืออาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
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จากเหตุผลและความจําเปนที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับความเปนครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 3 เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษากับความเปนครูมือชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต
3

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
2. เพื่อศึกษาความเปนครูอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดสํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับความเปนครูมือชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสัมพันธกับความเปนครูมือชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

ภาวะผูนําเปลี่ยนแปลง
1. การสรางอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
2. การสรางแรงบันดาลใจ
3. การกระตุนทางปญญา
4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล

ความเปนมืออาชีพมาตรฐาน
วิชาชีพครู
1. ดานความรูประสบการณวิชาชีพ
2. ดานการปฏิบัติงาน
3. ดานการปฏิบัติตน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับความเปนครูมืออาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ที่ทําการศึกษาไดแก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 3 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 แยกเปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 176 และครู จํานวน 1,807 คน จํานวนทั้งสิ้น 1,983 คน จํานวน 152
โรงเรียน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุ ม ตั วอย า ง ได แก ผู บ ริห ารและครูใ นสั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 3
ผูบริหาร จํานวน 176 คน ครู จํานวน 1,807 โดยกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and
Morgan) มีกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 322 คนไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อนํามา
จัดทําเครื่องมือในการสอบถาม เรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับความเปน
ครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 การสรางอิทธิพล
อยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนทางปญญา การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานความรู
ประสบการณวิชาชีพ ดานการปฏิบัติงาน และดานการปฏิบัติตน การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม จากทฤษฎี
ภาวะผูนําของบาส และอโวลิโอ (1944)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึ กษาค นควา เอกสาร ตํา รา หลั กการ ทฤษฎี แบบสอบถามในวิ ทยานิ พ นธ และงานวิจั ย ที่เกี่ย วข องกั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. สรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดยการพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม จากทฤษฎี ภาวะผูนําของ
บาส และอโวลิโอ (1944)
3. นําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
4. นําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก
4.1 ดร. อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
4.2 นายทรชิต รวมจิตร ผูอํานวยการโรงเรียนบานตนผึ้ง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3
4.3 นายสิ ทธิ พร นั นตาวงค ผู อํา นวยการโรงเรี ยนบ า นม ว งชุม สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพิจารณาให
ขอเสนอแนะ
5. นําเครื่องมือที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมีคา IOC อยูระหวาง 0.67-1
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6. นํา เครื่ อ งมื อ มาแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ให ส มบู ร ณ แ ล ว นํา ไปใช ใ นการวิ จั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป น
แบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับความเปนครูมืออาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป น แบบตรวจสอบรายการ
(checklist) เกี่ยวกับ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน 5)ประสบการณทํางาน มีลักษณะเปน
แบบเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา เปนแบบสอบถาม
ชนิดตรวจสอบรายการ (checklist) สรางตามทฤษฎีของบาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio) เพื่อศึกษาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยวัดพฤติกรรม
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ มี 4 ดาน คือ 1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 2) การสรางแรงบันดาลใจ 3)การกระตุนทาง
ปญญา 4) การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล จํานวน 40 ขอเกณฑระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท
(Lilert)
ตอนที่ 3 เปน คําถามเกี่ยวกับความเปน ครูมื ออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพของครู ซึ่ งผูวิ จัยสรางเครื่ องมื อ
แบบสอบถาม ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 เพื่อหาความเปนครูมืออาชีพของ
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 3 มี 3 ด า น 1) มาตรฐานความรู แ ละ
ประสบการณวิชาชีพครู 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน จํานวน 28 ขอ
นําคะแนนที่ไดมาหาคาความถี่ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แปลผลโดยใช
เกณฑระดับคาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ชูศรี วงครัตนะ, 2550, หนา 314)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยขอหนังสือความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากมหาวิทยาลัยพะเยา ขอความอนุเคราะหไปยัง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
ไปยังผูบริหารสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง
2. ผูวิจัยนําสงหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม พรอมแบบสอบถามไปยังแตละโรงเรียนโดยสง
ทางไปรษณีย และดวยตนเอง เพื่อขอความอนุเคราะหสงแบบสอบถามถึงสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและติดตามแบบสอบถามผูวิจัยขอความรวมมือสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง
สงแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงทางไปรษณียแลวเก็บรวบรวมดวยตนเอง
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ กําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เปนหนวยในการวิเคราะห (unit of analysis) โดยใชคาสถิติ คือ ความถี่ (f) คารอยละ (%)
คาเฉลี่ย (x�) และคาเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
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1. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน
1.1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดานเพศ อายุ การศึกษา ตําแหนง และอายุ
ราชการใชความถี่ (f) และคารอยละ (%)
1.2 การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและความเปนครูมืออาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของสถานศึกษา ใชคาเฉลี่ย (x�) และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.)
การวิเคราะหในขอที่ 2 ขางตนถือวา คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของ
ผูใหขอมูลอยูในชวงคะแนนใด แสดงวาผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและครูมืออาชีพของสถานศึกษา อยูในระดับนั้น
ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (John W.Best)

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ หาคา รอยละ
(Percent) นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 วิเคราะหโดยการหา คาเฉลี่ย (x�) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอขอมูล
ในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความเปนครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (x�) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอขอมูล
ในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
สถานศึกษากับความเปนครูมืออาชีพตามาตรฐานวิชาชีพครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
วิเคราะหโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย (Simple Correlation) แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient) โดยใชสัญลักษณ r นําเสนอขอมูล ในรูปตารางประกอบคําบรรยาย

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับความเปนครูมืออาชีพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 3 โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานการ
คํา นึ งความเป นป จ เจกบุ คคล รองลงมา คื อ ด า นการสร า งแรงบั น ดาลใจ และด า นการมี อิ ท ธิพ ลอย า งมีอุ ด มการณ
ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการกระตุนทางปญญา
1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อประโยชนของสวนรวม รองลงมา ผูบริหารวางตนได
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เหมาะสมกับบทบาทหนาที่ของผูบริหาร และผูบริหารใหความมั่นใจกับบุคลากรวาจะสามารถเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ได
ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจนเปนที่ยอมรับและศรัทธาจากบุคลากร
1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ผูบริหารสรางแรงบันดาลใจใหบุคลากรเห็นวาทุกคนมีคาและความสําคัญ รองลงมา คือ ผูบริหารสามารถ
สรางแรงจูงใจใหบุคลากรเห็นแกประโยชนขององคการ และผูบริหารปฏิบัติงานดวยความทุมเทเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเห็นถึงพลังและความเชื่อมั่นในตนเอง
1.3 ดานการกระตุนทางปญญา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารแสดงใหบุคลากรเห็นวาสถานศึกษาเปนของทุกคนควรใหความรักและความผูกพัน รองลงมา
คือ ผูบริหารโนมนาวใหบุคลากรเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และผูบริหารมักกระตุนใหบุคลากร
ตระหนักถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารมีแนวคิดใหม ๆ ในการ
ปฏิบัติการรวมกัน
1.4 ดานการคํานึงความเปนปจเจกบุคคล ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรใชความสามารถพิเศษในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ รองลงมา คือ
ผูบริหารรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูรวมงาน และผูบริหารแสดงความเชื่อถือและความพึงพอใจเมื่อผูรวมงาน
ปฏิบั ติง านได สําเร็จ ตามลําดั บ สว นข อที่มี คา เฉลี่ย ต่ําสุ ด คือ ผู บริห ารชี้แ จงใหผู รว มงานทราบอยา งชั ดเจนว าจะได
ประโยชน หากทํางานถึงเกณฑมาตรฐาน
2. ความเปนครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
โดยภาพรวมทั้ง 3 ดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการ
ปฏิบัติตน รองลงมา คือ ดานการปฏิบัติงาน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานความรูและประสบการณวิชาชีพ
2.1 ดานความรูและประสบการณวิชาชีพครู ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด เขาใจธรรมชาติของผูเรียน ชวยเหลือผูเรียนใหเรียนรูและพัฒนาไดตามศักยภาพ รองลงมา คือ
ใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสงเสริมความถนัด ความสนใจของผูเรียน และจัดทําแผนการ
เรียนรูและออกแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ใชทักษะในการฟง
การพูด การอาน การเขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ เพื่อการสื่อความหมายไดอยางถูกตอง
2.2 ดานการปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติในดานบุคลิกภาพการแตงกาย
กริยา วาจา รองลงมา คือ ใชความพยายามอยางเต็มความสามารถที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด ตามความถนัด
ความสนใจและความตองการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ โดยคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแก
ผูเรียนเปนหลัก ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ประดิษฐคิดคน ผลิต เลือกใช ปรับปรุง เครื่องมืออุปกรณ เอกสาร
สิ่งพิมพ เทคนิควิธีการตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการ
2.3 ดานการปฏิบัติตน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ รัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจแกศิษย และผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอ
รองลงมา คือ ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรักศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอวิชาชีพ และใหบริการดวย
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ความเต็มใจและเสมอภาค โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ ตามลําดับ สวนขอ
ที่ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ วิเคราะหวิจารณอยางมีเหตุผล และใชขอมูลประกอบการแกปญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ
พัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม
3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลางกับความ
เปนครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (r=0.56) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดานการปฏิบัติการ และดาน
การปฏิบั ติตน มี ความสั มพันธท างบวกในระดั บปานกลาง เมื่อพิจารณาเป นรายด าน 4 ด าน ของภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษา มีดังนี้
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ พบวามีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง กับภาพรวมของความ
เปนครูมืออาชีพตามาตรฐานวิชาชีพครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=0.45) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดานการปฏิบัติการ และดานการปฏิบัติตน มีความสัมพันธทางบวกในระดับปาน
กลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดานการสรางแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง กับภาพรวมของความเปนครูมืออาชีพ
ตามาตรฐานวิชาชีพครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=0.44) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ ดานการปฏิบัติการ มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตามลําดับ สวนดานการปฏิบัติตน มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดานการกระตุนทางปญญา มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง กับความเปนครูมืออาชีพตามาตรฐาน
วิชาชีพครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรูและประสบการณ
วิชาชีพ ดานการปฏิบัติการ ดานการปฏิบัติตน ปญญา มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง กับความเปนครูมืออาชีพ
ตามาตรฐานวิชาชีพครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=0.56) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ ดานการปฏิบัติการ ดานการปฏิบัติตน มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสัมพันธกับความ
เปนครูมือชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีประเด็นที่จะนํามา
อภิปรายผลดังนี้
1. ผลการวิจัยที่พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ในภาพรวมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคํานึง ผุดผอง (2547) พบวาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก โดยรวมและรายดานอยูในระดับดี
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มาก ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารเปดโอกาสให
บุคลากรใชความสามารถพิเศษในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูรวมงาน แสดงความ
เชื่อถือและความพึงพอใจเมื่อผูรวมงานประสบผลสําเร็จซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio,
1944, p. 5) ไดก ลา วไววา ผู นํา จะประพฤติใ นทางที่จู งใจใหเกิ ดแรงบัน ดาลใจกับ ผูต ามผูนํ าจะช วยใหผู ตามมองขา ม
ผลประโยชนของตน เพื่อวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ ผูนําจะชวยใหผูตามพัฒนาความผูกพันของตนตอเปาหมาย
ระยะยาว และผูบ ริ หารต อ งแสดงใหบุค ลากรเห็น ว าสถานศึ กษาเป นของทุ ก คนควรใหค วามรัก และความผูก พั น ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1944, p. 6) ไดกลาวไววา ผูนํามีการกระตุนผูตามใหตระหนัก
ถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหผูตามมีความตองการหาแนวทางใหม ๆ มาแกปญหาในหนวยงาน เพื่อหา
ขอสรุปใหมที่ดีกวาเดิม เพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรคในหนวยงาน
2. ผลการวิจัยที่พบวา ความเปนครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวาในภาพรวมความเปนครูมือชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของธีรวัฒน เลื่อนฤทธิ์ (2552) กลาววา ครูมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภาพ
กําหนดอยูในระดับดีมาก (Mean = 4.18) สอดคลองกับงานวิจัยของคนึงใจ กฤษณา (2547) พบวา ครูมีการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ครูตองเปนแบบอยาง
ที่ดีแกศิษยใน ดานการปฏิบัติตน คือ รัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจแกศิษย และผูรับบริการตาม
บทบาทหนาที่โดยเสมอหนา ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คุรุสภา (สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา, 2544, หนา 12) ไดกลาวไววา ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริมให
กําลังใจแกศิษย และผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน การแสดงออก
การประพฤติปฏิบัติในดานบุคลิกภาพการแตงกาย กริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเปนครูอยางสม่ําเสมอที่
ทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเปนแบบอยาง ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คุรุสภา
(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2544, หนา 10) ไดกลาวไววา การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน หมายถึง การ
แสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในดานบุคลิกภาพทั่วไป การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความ
เปนครูอยางสม่ําเสมอ ที่ทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเปนแบบอยาง
3. ผลการวิจัยที่พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสัมพันธกับ
ความเป น ครู มื อ ชี พ ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 3 มี
ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยใดเลย อาจเนื่องจากภาวะผูนําการ
เปลี่ย นแปลงของผูบ ริห ารสถานศึก ษาบางดา นมุง เน น เกี่ ยวกับ ตั วครูไ ม เป นไปตามมาตรฐานวิช าชี พ ครู ในภาพรวมมี
ความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษา 4 ดาน กับความเปนครูมือชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู 3 ดาน พบวา คูที่มีความสัมพันธสูงสุด
คือ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลกับภาพรวมของความเปนครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งประกอบไป
ดวย ดานการปฏิบัติตน ดานการปฏิบัติดานความรูและประสบการณวิชาชีพครู กลาวได คือ ผูบริหารเปดโอกาสให
บุ ค ลากรใช ค วามสามารถพิ เศษในการปฏิ บัติ ง านอย า งเต็ ม ที่ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ อภิ ช ยา มี เพี ย ร (2552,
บทคัดยอ) พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษา
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เอกชน อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลคามากเปนลําดับแรก รองลงมาคือ ดานการมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ การกระตุนทางปญญา และดานการสรางแรงบันดาลใจ สอดคลองกับแนวคิดเรซิล และสแวน
สัน (T.A. Razil and A.D. Swanson, 1998, p. 34) กลาววา ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงวาเปนผูจูงในใหบุคคลปฏิบัติงานเกิน
ความคาดหวังตามปกติ มุงไปที่ภารกิจงานดวยความสนใจที่เกิดขึ้นภายในตนเอง มุงการบรรลุความตองการในระดับสูง
และทําใหพวกเขามีความมั่นใจ ในการที่จะใชความสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในภารกิจนั้น ๆ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิ จั ยพบวา ภาวะผู นํ า การเปลี่ ยนแปลงของผู บริ ห ารสถานศึ กษา สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ในดานการกระตุนทางปญญาเปนดานที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด แสดงใหเห็นวา
ในการปฏิบัติงานของผูบริหารในโรงเรียนที่แสดงถึงการกระตุนครูใหตระหนักถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ทําใหครู
มีความต องการหาแนวทางใหม ๆ มาแกปญหาในโรงเรีย น เพื่อหาขอสรุป ใหมที่ดีก วาเดิม เพื่อทําใหเกิดสิ่ง ใหมและ
สรางสรรค โดยผูบริหารมีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการตั้งสมมติฐาน การ
เปลี่ยนกรอบ (Reframing) การมองปญหา และการเผชิญกับ สถานการณเกา ๆ ดวยวิถีทางแบบใหม ๆ ยังนอย ดังนั้น
ผูบริหารควรใหความสําคัญในการกระตุนใหครูแสดงความคิดเห็นและเหตุผล ซึ่งการกระตุนทางปญญาเปนสวนสําคัญ
ของการพัฒ นาความสามารถของครูในการที่จ ะตระหนัก เขาใจ และแกไขปญ หาดวยตนเอง ดังนั้นผูบริ หารควรให
ความสําคัญและพัฒนาบุคลากรในดานนี้ดวย
2. ผลการวิ จั ย พบว า ความเป น ครู มื อ ชี พ ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ในดานความรูและประสบการณวิชาชีพ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด แสดงใหเห็นวาครูมีความรูและ
ประสบการณ วิ ช าชี พ น อ ย ในการใช ใช ทัก ษะในการฟ ง การพู ด การอ า น การเขี ย น ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ หรื อ
ภาษาตางประเทศอื่น ๆ เพื่อการสื่อความหมายไดอยางถูกตอง เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดังนั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ควรมีมาตรการสงเสริมใหความรูแกครูในสังกัด ในเรื่อง
มาตรฐานวิชาชีพครู โดยเฉพาะดานทักษะการใชภาษาที่ 3 ความรูและประสบการณวิชาชีพ ซึ่งครูจะตองศึกษาเพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจอยางถูกตอง ใหสามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพ ใหเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูงและไดรับ
การยอมรับยกยองจากชุมชนและสังคม
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสัมพันธกับความเปนครู
มือชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูในเขตพื้นที่อื่น
2. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ ความเปนครูมือ
ชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณาจารย สาขาการบริหารการศึกษา คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต
เชียงราย ทุกทานที่ใหความรูอันทรงคุณคาแกผูวิจัย
ขอขอบพระคุณ ดร. อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 นายทรชิต รวมจิตร ผูอํานวยการโรงเรียนบานตนผึ้ง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 นายสิทธิพร นันตาวงค ผูอํานวยการโรงเรียนบานมวงชุม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 3 ที่ ให ความกรุ ณาเป นผู เชี่ ยวชาญในการตรวจสอบเครื่ องมื อที่ ใชในการจั ดทํ า
วิทยานิพนธในครั้งนี้
ขอขอบพระคุ ณผู อํ านวยการโรงเรี ยน รองผู อํานวยการโรงเรี ยน ครู และสัง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 3 ทุ กท านที่ ให ความร วมมื อในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเพื่ อ นๆ สาขาการบริ ห าร
การศึกษา ที่มีสวนชวยเสริมสรางกําลังกาย กําลังใจ จนทําใหการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณไปไดดวยดี
หากวิทยานิพนธนี้มีคุณคาและประโยชนตอวงการศึกษา คุณคาและประโยชนเหลานั้นขอมอบเปนเครื่องบูชา
พระคุณของบิดา มารดา ครูอาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูวิจัย
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพ
องคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
The relationship between transformational leadership of administrators and
health organization in school of Chiangmai primary educational service area
office 3
สิทธิพงษ จันสม 1* และธิดาวัลย อุนกอง 2
Sittipong Chansom1* and Thidawan Unkong2
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษา
สุขภาพองคการในโรงเรียน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับ
สุขภาพองคการในโรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา ผูบริหาร และครู จํานวน 322 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
ชนิดเลือกตอบ มีคาความเชื่อมั่น 0.95 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) สุขภาพองคการในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับสุขภาพองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .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
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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
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพดานการ
บริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษามาโดยตลอด แตยังขาดทิศทางในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนใหไปสูความ
เปนองคการที่มีสุขภาพสมบูรณ การศึกษางานวิจัยจํานวนมากที่กลาวมา พบวา มีปจจัยสําคัญอยางยิ่งที่สงผลตอสุขภาพ
องคการของโรงเรียน คือ ภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาไดปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหาร
จัดการ และพัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนํา ใหทันตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา
ความสัมพันธระหวางผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
จากเหตุผลและความจําเปนที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
2. เพื่อศึกษาสุขภาพองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

2520

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสัมพันธกับสุขภาพองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

สุขภาพองคการ

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
2. การสรางแรงบันดาลใจ
3. การกระตุนทางปญญา
4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล

1. มิติภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน
2. มิติการสนับสนุนทรัพยากร
3. มิติขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
4. มิติการติดตอสื่อสาร
5. มิติความสามัคคี

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อง ความสั ม พัน ธ ร ะหว า งภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ สุ ขภาพองค ก าร
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ที่ทําการศึกษาไดแก โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดย
มีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3 แยกเปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 176 และครู จํานวน 1,807 คน จํานวนทั้งสิ้น 1,983 คน จํานวน 152
โรงเรียน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุ ม ตั วอย า ง ได แก ผู บ ริห ารและครูใ นสั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 3
ผูบริหาร จํานวน 176 คน ครู จํานวน 1,807 โดยกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and
Morgan) มีกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 322 คนไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อนํามา
จัดทําเครื่องมือในการสอบถาม เรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพ
องคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 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)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงแปลงกับสุขภาพขององคการเอกสาร ตํารา
หนังสือ นําผลจากการศึกษามาสรางเปนเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือ โดยการปรึกษาและรับคําแนะนําจากอาจารยที่
ปรึกษา
2. กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
3. กําหนดนิยามศัพทเฉพาะ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
4. สรางแบบสอบถาม
5. เสนอแบบสอบถามที่สรางขึ้นตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม แลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงของเนื้อหา (content validity) ภาษาที่ใชในแบบสอบถามโดยใช
เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) นําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3
ทาน ไดแก
5.1 ดร. อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
5.2 นายทรชิต รวมจิตร ผูอํานวยการโรงเรียนบานตนผึ้ง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
5.3 นายสิทธิพร นันตาวงค ผูอํานวยการโรงเรียนบานมวงชุม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
6. ตรวจสอบความถู กต องและความตรงของเนื้ อหา (Content Validity) แลว พิจ ารณาใหข อเสนอแนะนํ า
แบบสอบถามที่ปรับปรุงและแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงพัฒนา
แกไข ขั้นสุดทาย
7. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับผูบริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 1 โรงเรียน 30 ฉบับ
8. นํ าแบบสอบถามมาวิเคราะห ห าค า อํ านาจจํา แนกรายขอ โดยใชสั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั มพั น ธ แบบเพีย ร สั น
( Peason product moment correlation) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
9. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
(Lee J. Cronbach, 1974, p.161) โดยใชสัมประสิทธิแอลฟา (α – coefficient)ไดคาความเชื่อมั่น 0.95
10. นํา เครื่องมือ มาแก ไขปรับ ปรุ งใหสมบูร ณแ ลว นํา ไปใชใ นการวิจัย เครื่อ งมื อที่ใ ชใ นการศึกษาครั้ง นี้ เป น
แบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
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ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
เกี่ยวกับ 1 เพศ 2 ระดับการศึกษา 3 ประสบการณทํางาน มีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให (Forced
Choice)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา เปนแบบสอบถามชนิด
ตรวจสอบรายการ (Checklist) สรางตามทฤษฎีของบาส และอโวลิโ อ (Bass and Avolio) ซึ่งผูวิจัยบู รณาการจาก
แบบสอบถามของอภิวรรณา แกวเล็ก (2542) เพื่อศึกษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอฝาง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยวัดพฤติกรรมภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ มี 4 ดาน
คือ 1) การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 2) การสรางแรงบันดาลใจ 3)การกระตุนทางปญญา 4) การคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล 40 ขอ
ตอนที่ 3 สอบถามสรางจากแนวความคิดและทฤษฎีของ ทารเทอร ฮอยและคอททแคมป (Tarter, Hoy,
and Kottkamp,1990: P.236) ในผลงานเรื่อง “School Climate and Organizational Commitment” ซึ่งไดกําหนดมิติที่ใช
สําหรับชี้วัดสุขภาพองคการไว 5 มิติสุขภาพ คือ 1) มิติภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน 2) มิติการสนับสนุนทรัพยากร 3)
มิติขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 4) มิติการติดตอสื่อสาร 5) มิติความสามัคคี
นําคะแนนที่ไดมาหาคาความถี่ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แปลผลโดยใช
เกณฑระดับคาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ชูศรี วงครัตนะ, 2550,หนา 31)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยขอหนังสือความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากมหาวิทยาลัยพะเยา ขอความอนุเคราะหไปยัง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
ไปยังผูบริหารสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง
2. ผูวิจัยนําสงหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม พรอมแบบสอบถามไปยังแตละโรงเรียนโดยสง
ทางไปรษณีย และดวยตนเอง เพื่อขอความอนุเคราะหสงแบบสอบถามถึงสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและติดตามแบบสอบถามผูวิจัยขอความรวมมือสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง
สงแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงทางไปรษณียแลวเก็บรวบรวมดวยตนเอง
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ กําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เปนหนวยในการวิเคราะห (unit of analysis) โดยใชคาสถิติ คือ ความถี่ (f) คารอยละ (%)
คาเฉลี่ย (x�) และคาเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
1. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน
1.1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ดานเพศ การศึกษา และประสบการณทํางานใช
ความถี่ (f) และคารอยละ (%)
1.2 การวิเคราะหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารและสุขภาพองคการของสถานศึกษา ใชคาเฉลี่ย (x�)
และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.)
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1.3 หาความสัม พัน ธร ะหวางภาวะผูนํ าการเปลี่ ยนแปลงกั บสุ ขภาพองค การความสัม พัน ธแบบเพีย รสั น
(Pearson Product Moment Correlation) (r) ใชวัดความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปรที่เปนตัวแปรเชิงปริมาณ มีระดับการวัด
ตั้งแตมาตราชวง (interval scale) คาสัมประสิทธิ์ r มีคาอยูระหวาง 0 ถึง ±1.00 คา 0 แสดงวาไมมีความสัมพันธ (ชูศรี
วงครัตนะ, 2550, หนา 314) การวิเคราะหในขอที่ 2 ขางตนถือวา คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบ

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ หาคา รอยละ
(Percent) นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะห ภ าวะผู นํ าการเปลี่ย นแปลงของผู บ ริห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 วิเคราะหโดยการหา คาเฉลี่ย (x�) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอขอมูล
ในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหสุขภาพองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 3 วิเคราะหโดยการหา คาเฉลี่ย (x�) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับความสั มพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษากับสุขภาพองคการในโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 วิเคราะหโดยการหา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย (Simple Correlation) แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) โดยใชสัญลักษณ r นําเสนอขอมูล ในรูปตารางประกอบคําบรรยาย

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาสถานศึกษากับสุขภาพองคการใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
1. ภาวะผู นํา การเปลี่ย นแปลงของผู บริ ห ารสถานศึ กษา สัง กั ดสํ า นั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษา
เชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ดา นการคํ านึ งความเป นป จเจกบุ คคล รองลงมาคือ ดา นการสร างแรงบัน ดาลใจ และดานการมี อิทธิ พลอย างมี
อุดมการณ ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการกระตุนทางปญญา
1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารวางตนไดเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ของผูบริหาร รองลงมา คือ ผูบริหารทําใหผูรวมงาน
เกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงาน และผูบริหารใหความมั่นใจกับบุคลากรวาจะสามารถเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ได
ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารแสดงความสามารถจนเปนที่ไววางใจของบุคลากร
1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ผูบริหารปฏิบัติงานดวยความทุมเทเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหาร
สามารถสรางแรงจูงใจใหครูเห็นแกประโยชนขององคการ และผูบริหารกลาวถึงงานที่ไดรับมอบหมายใหทําวาเปนสิ่งที่ทา
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ทายความสามรถของบุคลากร ตามลําดับ สวนขอมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือผูบริหารใหความมั่นใจกับบุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติงาน
จะไดรับผลตอบแทนในเชิงบวก
1.3 ดานการกระตุนทางปญญา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารเสนอแนะใหบุคลากรใชแนวทางใหม ๆ มาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทํางาน รองลงมา
คือ ผูบริหารโนมนาวใหบุคลากรเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และผูบริหารสงเสริมใหผูรวมงานรวมกัน
คิดแกปญหาหาทางออกรวมกัน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารมีแนวคิดใหม ๆ ในการปฏิบัติการ
รวมกัน
1.4 ดานการคํานึงความเปนปจเจกบุคคล ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ผูบริหารปฏิบัติตอบุคลากรโดยคํานึงถึงความสามารถที่แตกตางระหวางบุคคล รองลงมา คือ
ผูบริหารมอบหมายงานโดยยึดหลักเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรแตละบุคคล และผูบริหารชี้แจงใหผูรวมงาน
ทราบอยางชัดเจนวาจะไดประโยชน หากทํางานถึงเกณฑมาตรฐาน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือผูบริหารเขา
ใจความแตกตางระหวางบุคคลของผูรวมงาน
2. สุขภาพองคการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 โดยภาพรวม
สุขภาพองคการในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายมิติ พบวา มิติที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มิติขวัญ
กําลังใจในการ รองลงมา คือ มิติภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน และมิติสนับสนุนทรัพยากร ตามลําดับ สวนมิติมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ ดานการติดตอสื่อสาร
2.1 มิติภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารใหความเสมอภาคในการทํางาน รองลงมา คือ ผูบริหารมีความรูความสามารถ มี
ศักยภาพในการปรับตัว แกไขปญหาตาง ๆ ได และผูบริหารปฏิบัติตอบุคลากรอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ตามลําดับ
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือผูบริหารเปนประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็นของทุกคนในองคการ
2.2 มิติการสนับสนุนทรัพยากร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารจัดสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผูบริหาร
ดูแล ชวยเหลือ จัดสรรทรัพยากรใหแกครูไดอยางเหมาะสม และผูบริหารกระตุนใหครูใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางคุมคา ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือผูบริหารใชทรัพยากร คุมคาทุนในการลงทุนทางการศึกษา
2.3 มิติขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ข อที่มีคาเฉลี่ยสูงสุ ด คือ ครูมีขวัญ และกําลั งใจในการปฏิบัติ งานสูง รองลงมา คือ ครูศรัทธา ยอมรั บ นับถื อ
ประสิทธิภาพการบริหารของผูบริหารและ ผูบริหารมีความเชื่อมั่นในความกาวหนาในวิชาชีพ ตามลําดับ สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไววางใจกัน
2.4 มิติการติดตอสื่อสาร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ครูเห็นความสําคัญในการสื่อสารเพื่อเกิดความเขาใจตรงกัน รองลงมา คือ ผูบริหารรวมกิจกรรมกับชุมชนอยาง
เปนประจําและ ผูบริหารแจงขาวสาร สารสนเทศใหกับชุมชนทราบตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ครูเขารวม
กิจกรรมของชุมชนและองคการภายนอก
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2.5 มิติความสามัคคี ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ชุมชนยอมรับการบริหารจัดการของโรงเรียน รองลงมา คือ ผูบริหารและครูมีความเขาในกระบวนการทํางาน
รวมปรึกษาหารือ และผูบริหารและครูมีความยินดีที่จะทํางานรวมกันตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหาร
และครูสามารถรวมกันหาทางออกแกไขปญหาตาง ๆ ได
3. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง
กับภาพรวมสุขภาพองคการในโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 (r=0.68) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 4 ดาน ของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
มีดังนี้
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับต่ํา กับภาพรวมสุขภาพองคการใน
โรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=0.26) เมื่อพิจารณาเปนรายมิติ พบวา มิติขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
มิติการสนับสนุนทรัพยากร มิติการติดตอสื่อสาร และมิติภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลําดั บ สวนมิติความสามัค คี มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดานการสรางแรงบันดาลใจ ในภาพรวมพบวา มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง กับภาพรวม
สุขภาพองคการในโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายมิติ พบวา มิติขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน มิติการสนับสนุนทรัพยากร มิติภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน มิติการติดตอสื่อสาร และมิติความสามัคคี
มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดานการกระตุนทางปญญา ในภาพรวมพบวา มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง กับภาพรวม
สุขภาพองคการในโรงเรียน อย างมีนัย สําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป นรายมิติ พบวา มิติการสนับสนุ น
ทรัพยากร มิติภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน มิติขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มิติความสามัคคี และมิติการติดตอสื่อสาร
มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ในภาพรวมพบวา มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง กับ
ภาพรวมสุขภาพองคการในโรงเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายมิติ พบวา มิติขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน มิติการสนับสนุนทรัพยากร มิติภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน มิติการติดตอสื่อสาร และมิติความ
สามัคคี มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ในภาพรวมของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปาน
กลางกับภาพรวมสุขภาพองคการในโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายมิติ พบวา มิติขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มิติการสนับสนุนทรัพยากร
มิติภาวะผูนําฉันทเพื่อนรวมงาน มิติการติดตอสื่อสาร มิติความสามัคคี และมิติการติดตอสื่อสาร มีความสัมพันธทางบวก
ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสัมพันธกับสุขภาพ
องคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. จากผลการวิจัยที่ พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ ยนแปลงของผูบริห ารสถานศึกษา สังกั ดสํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ในภาพรวมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก แสดงวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมาก ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของวรรณี หิรัญญากร (2547) พบวา ระดับภาวะผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติเขตการศึกษา 12 โดยรวมและรายดานอยูในระดับสูง และ
สอดคลองกับงานวิจัยของคํานึง ผุดผอง (2547) พบวาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก โดยรวมและรายดานอยูในระดับดี
มาก จากขอคนพบที่สอดคลองดังกลาว สะทอนใหเห็นวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน ดานการคํานึง
ความเปนปจเจกบุคคล คือ ผูบริหารปฏิบัติตอบุคลากรโดยคํานึงถึงความสามารถที่แตกตางระหวางบุคคล พิจารณา
มอบหมายงานตามความสามารถของบุคลากรแตละบุคคลโดยสรางแรงจูงใจในการทํางาน ใหผูรวมงานทราบอยางชัดเจน
วาจะไดประโยชน หากทํางานถึงเกณฑมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1944,
p. 7) กลาวไววา ผูนําจะเอาใจ ใสเปนพิเศษในความตองการของปจเจกบุคคลเพื่อความสัมฤทธิ์และเติบโตของผูตามแตละ
คน ผูนําจะพัฒนาศักยภาพ ของผูตามและเพื่อนรวมงานใหสูงขึ้นนอกจากนี้ผูนําจะมีการปฏิบัติตอผูตามโดยการใหโอกาส
ในการเรียนรู สิ่งใหม ๆ สรางบรรยากาศของการใหแรงสนับสนุน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความจําเปน
และความตองการ การประพฤติของผูนําแสดงใหเห็นวาเขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล
2. จากผลการวิจั ย ที่ พบว า ในภาพรวมสุ ขภาพองค ก ารของโรงเรี ยน สั งกั ด สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก แสดงวาสุขภาพองคการของโรงเรียนมีความสมบูรณมาก ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของกิจพัฒน พันธแจม (2549) พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่ระยอง เขต 2 มีสุขภาพองคการโดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของเหม ยูนุ (2548) พบวา
สุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่นราธิวาส เขต 1 ในภาพรวมมีสุขภาพสมบูรณอยูใน
ระดับสูง จากขอคนพบที่สอดคลองดังกลาว สะทอนใหเห็นวา มิติขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ครูมีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิ บัติ ง านสู ง ครู ศรั ท ธา ยอมรั บ นั บ ถื อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารของผู บ ริ ห ารและ ผู บริ ห ารมี ค วามเชื่ อ มั่ น ใน
ความกาวหนาในวิชาชีพ สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยยนต เสรีเรืองยุทธ (2547)ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหาร ตามการรับรูของครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา รายการที่มีอันดับคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
ดานตางๆ เรียงตามดานดังนี้ 1) สรางแรงจูงใจใหบุคลากรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทํางาน 2) ใหรางวัลความสําเร็จที่ทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อสัมฤทธิ์ผล และใชแนวทางการบริหารที่ทาทายใหบุคลากรรูสึกอยากเปลี่ยนแปลง 3) ทําให
บุคลากรกลาแสดงการตอตานการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล 4) สามารถคงรักษาสภาพการเปลี่ยนแปลงนั้นไวไดอยาง
ยาวนานที่สุด
3. ผลการวิจัยที่พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสัมพันธกับ
สุขภาพองคการในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีความสัมพันธทางบวกใน
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ระดับปานกลาง ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยใดเลย อาจเนื่องจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาบางดานมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา กับสุขภาพองคการในโรงเรียน
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 4 ดาน กับสุขภาพ
องคการในโรงเรียน 5 มิติ พบวา คูที่มีความสัมพันธสูงสุด คือ ดานการกระตุนทางปญญา กับมิติการสนับสนุนทรัพยากร
กลาวคือ ผูบริหารเสนอแนะใหบุคลากรใชแนวทางใหม ๆ มาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทํางาน โนมนาวใหบุคลากร
เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และสงเสริมใหผูรวมงานรวมกันคิดแกปญหาหาทางออกรวมกัน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1944, p. 4) ไดกลาวไววา ผูนําจะเปนผูที่มีศีลธรรมและมี
จริยธรรมสูง ผูนําจะหลีกเลี่ยงการใชอํานาจ เพื่อผลประโยชนสวนตน แตจะประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอื่นและ
ประโยชนของกลุมสวน มิติการสนับสนุนทรัพยากร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารจัดสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ
ผูบริหารดูแล ชวยเหลือ จัดสรรทรัพยากรใหแกครูไดอยางเหมาะสม และผูบริหารกระตุนใหครูใชทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพอยางคุมคา ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดฟอรดไดซ และวีล (Fordyce& Weil, 1971,PP 11-1 4 อางถึง
ใน ภรณี กีรติบุตร 2529, หนา 4) ไดกลาวถึงองคการที่มีสุขภาพสมบูรณ เปนองคที่สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ
และสิ่ ง แวดล อ มเสมอ ผู บัง คั บ บั ญ ชาและสมาชิ ก ในองค ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ ที่ดี มี วุ ฒิ ภ าวะสู ง มี ค วามมุ ง มั่ น ในการ
ปฏิบัติงาน รวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานและยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ในดานการกระตุนทางปญญาเปนดานที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด แสดงใหเห็นวาในการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารในโรงเรียนที่แสดงถึงการกระตุนครูใหตระหนักถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน โดยผูบริหาร
ตองมีแนวคิด ใหม ๆ ในการปฏิบัติการรวมกัน รวมสรางระบบความคิด เพื่อทําใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค โดยผูบริหาร
มีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการตั้งสมมติฐาน การเปลี่ยนกรอบ (Reframing)
การมองปญหา และการเผชิญกับ สถานการณเกา ๆ ดวยวิถีทางแบบใหม ๆ ยังนอย ดังนั้นผูบริหารควรใหความสําคัญใน
การกระตุนใหครูแสดงความคิดเห็นและเหตุผล ซึ่งการกระตุนทางปญญาเปนสวนสําคัญของการพัฒนาความสามารถของ
ครูในการที่จะตระหนัก เขาใจ และแกไขปญหาดวยตนเอง ซึ่งเปนการพัฒนาในดานการกระตุนทางปญญาของภาวะผูนํา
ของผูบริหารในดานนี้ดวยจาก
จากผลการวิจัย พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 ในมิติ
ดานการติดตอสื่อสาร เปนมิติที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด แสดงใหเห็นวา ครูตองมีการสื่อสารระหวางโรงเรียนกับชุมชน
เขารวมกิจกรรมของชุมชนและองคการภายนอก ครูผูสอนตองรับฟงขาวสาร ที่ถูกตอง ทันเหตุการณและชัดเจน รวมไปถึง
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนที่แสดงถึงการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันในดานการแลกเปลี่ยนความรูสึก นึกคิด
เจตคติ ตลอดจนอารมณและการกระทําตาง ๆ ดังนั้นผูบริหารควรใหความสําคัญและพัฒนาบุคลากรในดานนี้ดวย
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับสุขภาพองคการใน
โรงเรียน ในเขตพื้นที่อื่น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณาจารย สาขาการบริหารการศึกษา คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต
เชียงราย ทุกทานที่ใหความรูอันทรงคุณคาแกผูวิจัย
ขอขอบพระคุณ ดร. อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 นายทรชิต รวมจิตร ผูอํานวยการโรงเรียนบานตนผึ้ง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 นายสิทธิพร นันตาวงค ผูอํานวยการโรงเรียนบานมวงชุม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 3 ที่ ให ความกรุ ณาเป นผู เชี่ ยวชาญในการตรวจสอบเครื่ องมื อที่ ใชในการจั ดทํ า
วิทยานิพนธในครั้งนี้
ขอขอบพระคุ ณผู อํ านวยการโรงเรี ยน รองผู อํานวยการโรงเรี ยน ครู และสัง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 3 ทุ กท านที่ ให ความร วมมื อในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเพื่ อ นๆ สาขาการบริ ห าร
การศึกษา ที่มีสวนชวยเสริมสรางกําลังกาย กําลังใจ จนทําใหการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณไปไดดวยดี
หากวิทยานิพนธนี้มีคุณคาและประโยชนตอวงการศึกษา คุณคาและประโยชนเหลานั้นขอมอบเปนเครื่องบูชา
พระคุณของบิดา มารดา ครูอาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูวิจัย
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ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
กลุมโรงเรียนหวยชมภู อําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษา เชียงรายเขต 1
Ralationship Between Administators Of Leadership and teacher Job Satisfaction
Performance in Hauychompoo Group Under Chaingrai Pimary Eduation Service
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Pitsanu ploysee1* and Sopa Amnuayrat2
16

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารในกลุมโรงเรียนหวยชมภู 2) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมโรงเรียนหวยชมภู และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธของภาวะผูนําของผูบริหารกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมโรงเรียนหวยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประชากรที่ใชในการการวิจัย ประกอบดวย กลุมผูบริหาร กลุมครูระดับชั้นอนุบาล กลุมครู
ระดับชั้นประถมศึกษา และกลุมครูชั้นระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 100 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการศึกษาพบวา
1. ภาวะผูนําของผูบริหารในกลุมโรงเรียนหวยชมพู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
อยูในระดับมากทั้งหมด โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการวางแผนดานหลักการปกครอง ดานการ
บริหารคน ดานความรักในองคกร ดานหลักในการทํางานาน ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานการมองการณไกล ดานมี
หลักการ และดานความมุงประสงค ตามลําดับ
2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมโรงเรียนหวยชมภู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบว าอยูใ นระดับมากทั้ง หมด โดยเรีย งคา เฉลี่ย จากมากไปหานอยไดดั งนี้ ด านนโยบายการบริ หาร ดานความ
รับผิดชอบ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความสําเร็จของ
งาน ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในงาน และดานความมั่นคงในงาน
1
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3. ภาวะผูนําของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมโรงเรียนหวยชมภู มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: ภาวะผูนํา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

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
กระบวนการศึกษาเปนเครื่องมือและกลไกลที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนใหสามารถพัฒนาตนเอง
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ระบบ และวิธีการทางการศึกษา การสืบคนและถายทอดองคความรูจึงเกิดขึ้นในรูปแบบและกระบวนการที่แตกตางไปจาก
เดิมตลอดจนการจัดการศึกษาตองปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนใหเกิดความเหมาะสม รวมทั้ง
มุงเนนใหมีนิสัยใผรู รักการคนควา เพื่อใหสามารถกาวทันกับองคความรูที่พัฒนาขึ้นอยางกวางขวาง ดวยสาเหตุดังกลาว
จึงทําใหภาระหนาที่ของผูบริหารมีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารสมัยใหม ดวยความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณของแตละคนที่จะตองทํางานใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมาย และสอดคลองกับสถาณการณสิ่งแวดลอม
เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการจัดการศึกษา ตั้งแตก ารวางแผน การกําหนดจุดหมายของการศึกษาการ
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จัดทําหลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพ และการสนับสนุนทรัพยากรทั้งในดานภูมิปญญา สรางองคความรูที่สอดคลองกับ
วิถี ชิ วิ ต และช ว ยพัฒ นาคุ ณภาพชี วิ ตของชุ มชนให ดี ขึ้น ตลอดจนผู เรีย นสามารถนํ า ความรู และทั ก ษะพื้ น ฐานในการ
ดํารงชีวิตมาประยุกตใชในชิวิตประจําวันไดอยางมีความสุข
การบริหารเปนการใชทั้งศาสตรและศิลปในการนําทรัพยากรมาบริหาร มาประกอบกันตามกระบวนการบริหาร
ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการบริหารนั้นมีหลักเกณฑที่สามารถนําไปศึกษาคนควา
ไดอยางมีระบบ ระเบียบ สาเหตุที่เรียกวา “ ศิลป” ก็เพราะพฤติกรรมการบริหารหลาย ๆ ประการตองอาศัย ความรอบรู
ทักษะและไหวพริบซึ่งผูบริหารเปนผูนําที่สําคัญในการดําเนินกิจกรรมการบริหาร โดยใชทรัพยาการในการบริหาร คือ คน
วัสดุ เงิน และวิธีการตลอดจนเทคนิคในการบริหารในการดําเนินงานอยางเหมาะสมตองเปนบุคคลที่มีทั้งศาสตรและศิลป
มี ค วามรู ความเข า ใจและประสบการณ มี ค วามชํ า นาญในงานที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบ และมี ทั ก ษะในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งเปนเรื่องที่ผูบริหารตองใชความรูดานจิตวิทยามากพอในการปกครองคน
ผูบริหารในฐานะผูนําจึงมีบทบาทสําคัญในการบริหารงานตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จตามความมุงหมายที่
กําหนดไว การที่ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะภาวะผูนําที่ดียอมสงผลตอองคการไดรับการพัฒนาไปในทิศทางที่
ตองการ ซึ่งเปนความสามารถของผูบริหารในการใชศิลปะแหงกระบวนการอิทธิพลชักนําคนใหทํากิจกรรมใหสถาณการณ
หนึ่งจนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูนําจึงตองเปนผูที่มีการตัดสินใจที่ดีและทันตอเหตุการณมีความสามารถแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นไดดีและเหมาะสม รูจักสมานสามัคคีและมุงพัฒนาการศึกษาที่ดีตลอดเวลา การพัฒนาภาวะผูนําใหเกิดขึ้น
ในผูบริหารทําไดอยางมีการฝกฝนอยางจริงจังใหมีความเชื่อมั่นในตนเอง ปจจัยตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดศักยภาพในการเปน
ผูนํา สงผลใหการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จตลอดจนสามารถสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นกับคณะครูและผูรวมงาน
ฝายอื่นๆ ใหเกิดทัศนคติในเชิงบวกตอการทํางานนั้น จะทําใหคณะครูและผูรวมงานเกิดความทุมเท รวมแรงรวมใจในการ
ปฏิบัติงานใหเต็มความสามารถ เต็มใจ และมีความสุขอยูกับหมูคณะและอาชีพของตนเอง อีกทั้งผูบริหารที่ใหความ
สนับสนุนคณะครูและผูรวมงานในการทํางาน ใหกําลังใจ ติดตามถามขาวคราว ทําใหคณะครูและผูรวมงานรูสึกอุนใจ และ
มีกําลังใจในการทํางาน จะชวยกระตุนใหเกิดความรวมมือในกาทํางาน และมีความมั่นใจในการทํางาน ดังนั้นจะเห็นไดวา
ภาวะผูนําจึงมีอิทธิพลตอประสิทธิผลและความพึงพอใจของคณะครูและผูรวมงานใหสามารถทํางานรวมกันไดอยางมี
ความสุข ไมสรางความเครียดและบรรยากาศที่อึดอัด ในขณะทํางาน(กุลรัศมี ศิริกรวุฒิพงค,2553 )
จากสภาพปญหาและสาเหตุตางๆ ดังกลาวในเบื้องตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมโรงเรียนหวยชมภู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยใชภาวะผูนําตามแนวคิดของ เซอรจิโอวานนี่ (Sergiovanni) และความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูตามแนวคิด เฮอรซเบอรก ( Herberg) มาเปนขอบขายทางทฤษฏีของการวิจัยครั้งนี้
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วัตถุประสงคในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารในกลุมโรงเรียนหวยชมภูอําเภอเมือง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต1 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมโรงเรียนหวย
ชมภูอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของ
ผู บ ริ ห ารกั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บัติ ง านของครู ใ นกลุ ม โรงเรี ย นห ว ยชมภู อํ า เภอเมื อ ง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 7 โรงเรียน ประกอบดวย
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 7 คน ครูผูสอน จํานวน 81 คน บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน
ไดมาจากขอมูลอัตรากําลังครูและปริมาณงานของสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ที่ปฏิบัติงานตั้งแตป
พ.ศ. 2556 ลงมา
เครื่องมือการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีการ
สรางแบบสอบถามดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา แลวกําหนดวัตถุประสงคที่ตองการ
ศึกษา
2. สรางแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน หนาที่ความรับผิดชอบ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร กลุมหวยชมพู อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating
Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยจัดเรียงเนื้อหา ขอคําถาม ตามแนวคิด และทฤษฎี
ของเชอรจิโอวานี่ ( Sergiovanni ) ประกอบดวยคุณลักษณะ 9 ประการ
ตอนที่ 3 เป นแบบสอบถามเกี่ ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 1 มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอย
ที่สุด โดยจัดเรียงเนื้อหา และขอคําถามที่สอดคลองกับทฤษฏีของ เฮอรซเบอรก ( Herzberg ) มี 8 ดาน
3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปหาคุณภาพของแบบสอบถามตอไป
4. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Try
out) กับครูที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
5. นํ า แบบสอบถามที่ ไ ด ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขแล ว เสนอต อ อาจารย ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบและจั ด พิ ม พ
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แบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อใชแจกกลุมตัวอยางจริงในการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังนี้
1. ติดตอขอหนังสือจาก มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 1 เพื่ อขออนุ ญาตผู บริ หารสถานศึ กษากลุ มห วยชมภู สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษาเชียงราย เขต 1 เพื่อเขาแจกแบบสอบถามใหกับครูผูสอนในสถานศึกษาชวยอนุเคราะหตอบแบบสอบถามใน
การศึกษาครั้งนี้
2. เดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทุกโรงเรียน และกําหนดวัน เวลา ขอรับแบบสอบถามคืน ภายใน 15 วัน
3. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ และวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหหาคาสถิติตาง ๆ โดยนําขอมูลทั้งหมดมาดําเนินการ
1. นํ าข อ มู ล จากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ ยวกั บ สถานภาพส ว นบุ ค คลของผู ตอบแบบสอบถาม ซึ่ ง เป น
แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check List) นํามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เปนรายขอ ใชวิเคราะหคํานวณหาคารอยละ
(Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
2. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารกลุมหวยชมภู อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating
Scale) มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑน้ําหนัก 5 ระดับ จากนั้นนําไปบันทึก และวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( µ ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( σ ) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
โดยผูวิจัยกําหนดคาระดับคะแนนของชวงน้ําหนัก ซึ่งมีความหมายดังนี้
5
หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารของผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารของผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
3
หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารของผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
2
หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารของผูบริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
1
หมายถึง ภาวะผูนําของผูบริหารของผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
3. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอนในกลุมโรงเรียนหวยชมภู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งเปนแบบสอบถาม
มาตรประมาณคา (Rating Scale) มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑน้ําหนัก 5 ระดับ จากนั้นนําไปบันทึก และวิเคราะหหา
คาเฉลี่ย( µ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
โดยผูวิจัยกําหนดคาระดับคะแนนของชวงน้ําหนัก ซึ่งมีความหมายดังนี้
5
หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับมาก
3
หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับปานกลาง
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2
หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู อยูในระดับนอย
1
หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับนอยที่สุด
4. นําขอมูลที่ไดแปลความหมายของระดับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูผูสอนกลุมหวยชมภู สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยใชวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’ s Product Moment Correlayion Coefficient) ไดแลว นําเอาคาไป
เปรียบเทียบกับเกณฑชูศรี (วงศรัตนะ, 2553,หนา 316) แปรความหมาย ดังนี้
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.71 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธกันสูง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.31 – 0.70 หมายถึง มีความสัมพันธกันปานกลาง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.01 – 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธกันต่ํา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.00 หมายถึง ไมมีความสัมพันธกัน

ผลการศึกษา
1. ภาวะผูนําของผูบริหารในกลุมโรงเรียนหวยชมภูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
อยูในระดับมาก 9 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการวางแผนดาน ดานหลักการปกครอง ดานการ
บริหารคน ดานความรักในองคกร ดานหลักในการทํางานาน ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานการมองการณไกล ดานมี
หลักการ ดานความมุงประสงคตามลําดับ
2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมโรงเรียนหวยชมภู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวาอยูในระดับมาก 8 ดานโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานนโยบายการบริหาร ดานความรับผิดชอบ
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความสําเร็จของงาดานลักษณะของ
งาน ดานความกาวหนาในงาน และดานมั่นคงในงาน
3. ภาวะผูนําของผูบริหารกลุมโรงเรียนหวยชมพูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมโรงเรียนหวย
ชมภู มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันใน
ลักษณะคลอยตามกัน

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูบริหารจํานวนและครูและบุคลากรจํานวน 100 คน เปนเพศชาย
และเพศหญิงจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 50 เปนผูมีอายุ 31-40 ป ขึ้นไปมากที่สุด จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 48
รองลงมาคือ อายุ 21-30ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 33 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 70 คน คิด
เปนรอยละ 70 รองลงมา ปริญญาโท รอยละ27 ประสบการณทํางานในตําแหนง 1-5 ป มากที่สุด จํานวน 50 คน คิดเปน
รอยละ 50 รองลงมาประสบการณในตําแหนง 11-15 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 13 หนาที่และความรับผิดชอบใน
ปจจุบันครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษา มากที่สุด จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 56 รองลงมาหนาที่ความรับผิดชอบใน
ปจจุบันครูระดับชั้นมัธยม จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 25
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2. จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารในกลุมโรงเรียนหวยชมภูโดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังนี้ ดานการวางแผน ดาน
หลักการปกครอง ดานการบริหารคน ดานความรักในองคกร ดานหลักในการทํางาน ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานการ
มองการณไกล ดานมีหลักการ ดานความมุงประสงค
3. จากผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมโรงเรียนหวยชมพู โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก เมื่ อพิจารณาเปน รายด าน พบวา อยู ในระดั บมากทุกดาน เรียงตามลํา ดับคา เฉลี่ยจากมากไปหาน อย ได
ดังตอไปนี้ ดานนโยบายการบริหาร ดานความรับผิดชอบ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงาน ดานการไดรับ
การยอมรับนับถือ ดานความสําเร็จของงาน ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในงาน และดานความมั่นคงในงาน
ตามลําดับ
4. จากการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารในกลุมโรงเรียนหวยชมพูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ในกลุมโรงเรียนหวยชมภู มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือ
มีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัย พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารในกลุมโรงเรียนหวยชมภูโดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังนี้ ดานการวางแผน ดานหลักการ
ปกครอง ดานการบริหารคน ดานความรักในองคกร ดานหลักในการทํางาน ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานการมองการณ
ไกล ดานมีหลักการ ดานความมุงประสงค ตามลําดับ อาจเนื่องมาจากการคัดเลือกผูบริหารในกลุมโรงเรียนหวยชมภูมี
ขั้นตอนที่คัดกรองและเลือกสรรบุคคลที่มีความเหมาะสมในการดํารงตําแหนง จึงทําใหสถานศึกษาไดบุคคลที่มีความรู
ความสามารถในการบริหารงานในฐานะผูบริหารไดเปนอยางดี จึงทําใหภาวะผูนําของผูบริหารกลุมโรงเรียนหวยชมพู โดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชัยวัฒน ตุมทอง ภาวะผูนําของผูบริหารที่สงผลตอองคการการ
เรียนรูในสถานศึกษา พบวาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครรปฐม จํานวน 181
ผูตอบแบบสอบถามคือ ผูบริหารสถานศึกษาและครู จํานวน 724 คนโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแบบ
ภาวะผูนํา พบวา มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก มีภาวะผูนําแลกเปลี่ยนอยูในระดับปานกลาง และมีภาวะ
ผูนําแบบตามสบายอยูในระดับนอย ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับปฐมศึกษาที่จัดการศึกษาโดยภาครัฐแตกตาง
จากภาคเอกชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธทยมศึกษาที่จัด
การศึกษาภาครัฐไมแตกตางกัน องคการเรียนรูของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาที่หลักการฝก
ปฏิบัติทั้ง 5 ประการขององคการการเรียนรูของสถานศึกษา พบวา อยูในระดับมากทุกดาน องคการแหงการเรียนรูของ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่จัดการเรียนรูโดยภาครัฐเอกชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05 และภาวะผูนํา แบบเปลี่ยนสภาพและภาวะผู นําแบบแลกเปลี่ย นสง ผลต อองคการการเรี ยนรู ของ
สถานศึกษา โดยที่ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสงผลผกผันตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. จากผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมโรงเรียนหวยชมพู โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก เมื่ อพิจารณาเปน รายด าน พบวา อยู ในระดั บมากทุกดาน เรียงตามลํา ดับคา เฉลี่ยจากมากไปหาน อย ได
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ดังตอไปนี้ ดานนโยบายการบริหาร ดานความรับผิดชอบ ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงาน ดานการไดรับ
การยอมรับนับถือ ดานความสําเร็จของงาน ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนาในงาน และดานความมั่นคงในงาน
ตามลําดับ จึงเปนเงื่อนไขทําใหการสนับสนุนในการทํางานของครูในกลุมโรงเรียนหวยชมพูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุทาวัลย ปติจะ ไดทําวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงเรียนกีฬา
จังหวัดลําปาง พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปาง ในปการศึกษา 2548
จํานวน 58 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวขางตน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชความถี่ รอย
ละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปไดวาในภาพรวมบุคคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดลําปางมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ความรับผิดชอบเพียงดานเดียวที่บุคลากรมีความพึงพอใจมาก
สวนดานเงินเดือนและสวัสดิการ บุคคลากรไมแนใจวาพึงพอใจหรือไมพึงพอใจนอกจากนั้นแลวบุคคลากรมีความพึงพอใจ
น อ ยในด า นนโยบายและการบริ ห าร การบั ง คั บ บั ญ ชา ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คล สภาพแวดล อ มในการทํ า งาน
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานการยอมรับนับถือ ความกาวหนา และลักษณะของงาน
3. จากการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารในกลุมโรงเรียนหวยชมพูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ในกลุมโรงเรียนหวยชมภู มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือ
มีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน อาจเนื่องมาจากผูบริหารมีสวนกําหนดแนวทางในการดําเนินกิจการภายใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะการบริหารงานอันเกี่ยวเนื่องกับขวัญและกําลังใจของครูผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภาวะผูนําของ
ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชา ที่เปนผูสั่งการและเปนผูสนับสนุนในการปฏิบัติหนาที่โดยตรงของครูผูปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลตอ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ นั่นคือคุณภาพภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนกลุมโรงเรียนหวยชมพู ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของพระมหาบุญลือ พิพัฒนเศรษฐกุล ไดทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึง
พอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี การวิจัยครั้งนี้มีวัติถุประสงคเพื่อทราบ 1.ภาวะผูนําของอาจารยใหญ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 2.ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี และ3.ความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จํานวน 92 โรงเรียน ผูใหขอมูล
คือ อาจารยใหญและรองอาจารยใหญ ครูผูสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม รวม 368 รูป ผลการวิจัยพบวา ฟฤติกรรม
ภาวะผูนํ าของอาจารยใ หญ โรงเรี ยนพระปริยัติ ธรรม แผนกบาลี สวนมากเปน การนํา เสนอปญ หาขอคํ าแนะนํา และ
ตัดสินใจ รองลงมาเปน การนําเสนอการตัดสินใจเปนขอเสนอที่เปลี่ยนแปลงได ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานทุกดานอยูในระดับมากเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ดังนี้ คือ ตัวงาน เงินเดือน การเลื่อนตําแหนง การไดรับการยอมรับนับถือ ผลประโยชนเกื้อกูล สภาพการทํางาน การ
นิเทศงาน เพื่อนรวมงาน และหนวยงานจัดการ พฤติกรรมภาวะผูนําของอาจารยใหญกับความพึงพอใจของครูโรงเรียน
ปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยภาพรวมและรายดานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะ
1. จากการศึ ก ษาพบว า ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารกลุ ม โรงเรี ย นห ว ยชมพู ด า นความมุ ง ประสงค มี ร ะดั บ การ
ปฏิบัติการนอยที่สุด ดังนั้น ดานความมุงประสงคที่ใชในการปฏิบัติหรือการบริหารงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการ
ทํางาน ควรปรับปรุง และพัฒนาใหมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพเมื่อนํามาปฏิบัติ
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2. จากการศึกษาพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมหวยชมพู ดานความมั่นคงในงาน มีระดับ
การปฏิบัติการนอยที่สุด ดังนั้น ดานความมั่นคงในงานควรมีการปรับปรุง พัฒนา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการทํางาน
และเปนขวัญกําลังใจสูความสําเร็จของงานตอไป
3. จากการศึกษาพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารกลุมโรงเรียนหวยชมภูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
ในกลุมโรงเรียนหวยชมภู มีคาความสัมพันธในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารมีภาวะผูนํามากเทาใดครูในโรงเรียนกลุมหวยชมภูก็จะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในลักษณะคลอยตามกัน
ดังนั้นผูบริหารจึงควรใหความสําคัญในการแสดงบทบาทการเปนผูนํา ในการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใหกับครู
เนื่องจากขวัญกําลังใจมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติงาน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่องความสัมพันธภาวะผูนําของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุมโรงเรียน
หวยชมภู สามารถสําเร็จลุลวงดวยดี ดวยการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝาย ผูศึกษาขอขอบพระคุณ ดร.โสภา อํานวยรัตน
ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา ไดใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยาง
ยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ นายดําเนิน บาลสุข ผูอํานวยการโรงเรียนชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานหวยชมภู และนายวัน
สวาง สิงหชัย ผูอํานวยการโรงเรียนชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม และนายอินสอน กันนา ผูอํานวยการ
โรงเรียนชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานดอยชาง ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ พิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนําแกไข
ตรวจสอบเครื่องมือ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ที่ใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควา
ครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ผูศึ ก ษาขอขอบพระคุ ณ คณะผู บ ริ ห าร บุ ค ลากร และผู ที่เกี่ ย วข อ งทุ ก ท า น ในโรงเรีย นอํ า เภอเมื อ ง สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และใหความ
รวมมือเปนอยางดียิ่งในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงได
ดวยดี
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บทคัดยอ
การศึกษาค นคว าในครั้ งนี้ มีวั ตถุป ระสงค เพื่อ 1) ศึ กษาภาวะผู นํา ของผูบริ หารสถานศึกษากลุ มโรงเรีย น
มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา 2) ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง
จังหวัดพะเยา และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ครูในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
อําเภอปง จังหวัดพะเยา ในปการศึกษา 2557 จํานวน 118 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) และมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
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 คือ ดานคุณธรรมของครู ดานความรับผิดชอบในวิชาชีพ และ
ดานการจัดการเรียนรู ตามลําดับ
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3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา พบวา โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ: ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู

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 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่มีความสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ
สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข การจัดการศึกษา
ยังมุงเนนใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาใหตอบสนองกับความตองการของทองถิ่น และเพื่อรองรับการ
กระจายอํานาจการบริหารจากกระทรวงศึกษาธิการและใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาควบคูไปกับการบริหารจัด
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การศึกษา ซึ่งหมายถึงกระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการของผูที่รับผิดชอบจัดการศึกษาที่จะรับประกันใหสังคม
เชื่อมั่นวาจะพัฒนาผูเรียนใหครบถวนตามมาตรฐานที่ระบุไวในหลักสูตร (สงบ ลักษณะ, 2541, หนา 2-5)
การบริหารทรัพยากรมนุษย มีความสําคัญในแงของการบริหารจัดการในรูปของทุนมนุษย คือชวยสรางความ
เจริ ญ เติ บ โตมั่ น คงให แ ก อ งค ก าร ในฐานะที่ ง านด า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย จ ะทํ า ให ไ ด บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู
ความสามารถ และมีความพรอมเขามาเชื่อมโยงภารกิจตาง ๆ ของแตละหนวยงานในองคการ ชวยสรางขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน เมื่อบุคลากรไดปฏิบัติงานที่ตนเอง มีความรู ความสามารถ และยังจะสงผลทําใหเกิดการทุมเท เสียสละ
จงรักภักดีตอองคการมากขึ้น ชวยกระตุนใหบุคลากรตื่นตัวที่จะเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของตนเอง โดยอาศัยความรู
ความสามารถแบบหลากหลาย และชวยสรางความมั่นคงใหแกสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากร
มนุษยที่ดียอมจะชวยเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพ มีงานทํา สรางผลผลิตใหแกองคการ และเพิ่มรายไดใหแกประเทศชาติได
อีกทางหนึ่ง (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554) จะเห็นไดวาในการบริหารของผูนํามีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ
ผูบริหารในฐานะผูนําจึงมีบทบาทสําคัญในการบริหารงานตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายที่กําหนด
ไว การที่ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะภาวะผูนําที่ดียอมสงผลตอองคการไดรับการพัฒนาไปในทิศทางที่ตองการ
ซึ่งเปนความสามารถของผูบริหารในการใชศิลปะแหงกระบวนการอิทธิพลชักนําคนใหทํากิจกรรมในสถานการณหนึ่งจน
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูนําจึงตองเปนผูที่มีการตัดสินใจที่ดีและทันตอเหตุการณมีความสามารถแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นไดดีและเหมาะสม รูจักประสานสามัคคีและมุงพัฒนาการศึกษาที่ดีอยูตลอดเวลา การพัฒนาภาวะผูนําใหเกิดขึ้นใน
ผูบริหารทําไดถามีการฝกฝนอยางจริงจังใหมีความเชื่อมั่นในตนเอง (สวัสดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2543) ปจจัยตาง ๆ ที่จะ
กอใหเกิดศักยภาพในการเปนผูนํา สงผลทําใหการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จ ตลอดจนสามารถสรางความพึงพอใจให
เกิดขึ้นกับคณะครูและผูรวมงานฝายอื่น ๆ ใหเกิดทัศนคติในเชิงบวกตอการทํางานนั้น จะทําใหคณะครูและผูรวมงานเกิด
ความทุมเท รวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงานใหเต็มความสามารถ เต็มใจ และมีความสุข อยูกับหมูคณะและอาชีพของ
ตนเอง อีกทั้งผูบริหารที่ใหการสนับสนุนคณะครูและผูรวมงานในการทํางาน จะชวยกระตุนใหเกิดความรวมมือในการ
ทํางาน และมีความมั่นใจในการทํางาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543) ดังนั้นจะเห็นไดวาภาวะผูนํา
จึงมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะครู
จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในและภายนอก พบว า ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นา
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ตําบลงิม อําเภอปง จังหวัดพะเยา อยูในระดับดีและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอยูในระดับพอใช และขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
สรุ ปว าควรให การพั ฒนาหรือ สง เสริม ความรู ความสามารถในการปฏิบัติง านตามแนวทางของครู มือ อาชีพ เปน ผู ที่
กระตือรือรน เสาะแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูแกผูเรียน พัฒนาองคกรหรือภาระงานที่สนับสนุนองคกรอยาง
ตอเนื่องมีความหลากหลาย ศึกษาและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมถึงวิธีการวัดผลประเมินผล
ใหมีความหลากหลาย สงเสริมกระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนรูใหเกิดความตอเนื่อง มีความรอบรูดานเทคโนโลยี
รวมทั้งการเตรียมความพรอมเขาสูการศึกษาในระดับอาเซียนและสากล การจัดการเรียนการสอนแบบ EIS เปนตน
(รายงานประจําปของสถานศึกษา, 2556)
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จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา และผลของการวิจัยจะเปนประโยชน
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาในการนําผลการวิจัยมาใชเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษาใหการปฏิบัติงานของครูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง
จังหวัดพะเยา 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา 3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพั นธ ระหวา งภาวะผูนํา ของผูบ ริห ารสถานศึก ษากับประสิทธิ ภาพการปฏิบัติ งานของครูกลุ มโรงเรีย น
มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง
จังหวัดพะเยา
จําแนกออกเปน 10 ดาน ดังนี้
1. ดานความจําเปนพื้นฐาน
2. ดานการมองการณไกล
3. ดานมีหลักการ
4. ดานหลักในการทํางาน
5. ดานหลักการปกครอง
6. ดานความมุงประสงค
7. ดานการวางแผน
8. ดานความยืนหยัด
9. ดานการบริหารคน
10. ดานความรักองคกร

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
อําเภอปง จังหวัดพะเยา
จําแนกออกเปน 3 ดาน ดังนี้
1. ดานการจัดการเรียนรู
2. ดานความรับผิดชอบในวิชาชีพ
3. ดานคุณธรรมของครู

สมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ คือ ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู
กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา มีความสัมพันธกัน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุม
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ครั้งนี้ ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูในกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
อําเภอปง จังหวัดพะเยา ในปการศึกษา 2557 จํานวน 118 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ เปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษา กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยครอบคลุมเนื้อหาใน 10 ดาน คือ ดานความ
จําเปนพื้นฐาน ดานการมองการณไกล ดานมีหลักการ ด านหลักในการทํางาน ดานหลักการปกครอง ดานความมุ ง
ประสงค ดานการวางแผน ดานความยืนหยัด ดานการบริหารคน และดานความรักองคกร ลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบมาตราส วนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่ งมีค าความเชื่อ มั่น เท ากั บ .77 ตอนที่ 3 ประสิท ธิภ าพการ
ปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .73 วิเคราะหขอมูลแยกตามวัตถุประสงคและสมมติฐาน
ของการวิจัย ซึ่งผูวิจัยใชสถิติคือ คาเฉลี่ย (µ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (r)

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลผลการวิจัย พบวา
1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา
ผลการวิจัย 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 เมื่อพิจารณาในแตละดานมีผลการวิจัยดังนี้
1.1 ดานความจําเปนพื้นฐาน ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัด
พะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มากเปนอันดับที่ 1 ไดแก ให
ขอมูลขาวสารที่เชื่อถือไดประกอบการตัดสินใจ เพื่อใหเกิดประโยชนตอการบริหาร และอันดับสุดทาย ไดแก ทักษะในการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
1.2 ดานการมองการณไกล ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัด
พะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มากเปนอันดับที่ 1 ไดแก
ศึกษาหาความรู และติดตามกระแสการเคลื่อนไหวทางการศึกษาอยูเสมอ และอันดับสุดทาย ไดแก สามารถกําหนดและ
วางแนวนโยบายของโรงเรียนไดชัดเจนและเหมาะสม
1.3 ดานมีหลักการ ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มากเปนอันดับที่ 1 ไดแก กําหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมโดยยึดนโยบายของหนวยงานตนสังกัด และอันดับสุดทาย ไดแก สามารถกําหนดและวาง
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แนวนโยบายของโรงเรียนไดชัดเจนและเหมาะสมมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและรวบรวมขอมูลเพื่อกําหนดแนว
ปฏิบัติในครั้งตอ ๆ ไป
1.4 ดานหลักในการทํางาน ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัด
พะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มากเปนอันดับที่ 1 ไดแก
สามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และอันดับสุดทาย ไดแก มีการปฏิบัติงานดวยหลักการและ
เปนที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป
1.5 ดานหลักการปกครอง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัด
พะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มากเปนอันดับที่ 1 ไดแก
สามารถบริหารงานดวยความยุติธรรม เสมอภาค โปรงใส ตรวจสอบได และอันดับสุดทาย ไดแก สรางความรวมมือให
บุคลากรทํางานดวยความสมัครใจ
1.6 ดานความมุงประสงค ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัด
พะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มากเปนอันดับที่ 1 ไดแก
ชี้แจงจุดประสงคและแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน และยึดเปาหมายของโรงเรียนเปนหลัก มิใชยึดเปาหมาย
สวนตัว และอันดับสุดทาย ไดแก มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน
1.7 ดานการวางแผน ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มากเปนอันดับที่ 1 ไดแก ติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมาย และอันดับสุดทาย ไดแก มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานที่
วางไวอยางชัดเจน
1.8 ดานความยืนหยัด ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มากเปนอันดับที่ 1 ไดแก ยึดมั่นใน
หลักการและนโยบายที่ถูกตอง และอันดับสุดทาย ไดแก มีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาเผชิญกับปญหาดวยความมั่นใจ
1.9 ดานการบริหารคน ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มากเปนอันดับที่ 1 ไดแก มีการ
ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และอันดับสุดทาย ไดแก มีการจัดสวัสดิการ รางวัล และสรางแรงจูงใจใหบุคลากร
เมื่อทํางานสําเร็จตามเปาหมาย
1.10 ดานความรักองคกร ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัด
พะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มากเปนอันดับที่ 1 ไดแก
แสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาในสถานศึกษาอยางเดนชัด และอันดับสุดทาย ไดแก สามารถสรางศรัทธาใหครูและ
ผูรวมงานอื่น ๆ ทํางานดวยความเต็มใจและเสียสละ
2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา
ผลการวิจัย พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดย
ภาพรวมพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 3 ดาน อยูในระดับมาก สวนรายดานพบวา ประสิทธิภาพการ
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ปฏิบัติงานของครูระดับมาก 3 ดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานคุณธรรมของครู ดานความ
รับผิดชอบในวิชาชีพ และดานการจัดการเรียนรู ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในแตละดานมีผลการวิจัยดังนี้
2.1 ดานการจัดการเรียนรู ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัด
พะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูที่มากเปนอันดับที่ 1 คือ ผูสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนฝกทักษะปฏิบัติ และอันดับสุดทาย ไดแก ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวน
รวมในการวัดผลและประเมินผล
2.2 ดานความรับผิดชอบในวิชาชีพ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง
จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูที่มากเปนอันดับที่ 1 คือ
ผูสอนมีการจัดทําเอกสารทางวิชาการที่มีประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน และอันดับสุดทาย ไดแก ผูสอนมีการ
จัดทําวิจัยในชั้นเรียน
2.3 ดานคุณธรรมของครู ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัด
พะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายขอพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูที่มากเปนอันดับที่ 1 คือ ผูสอน
รักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพครู และอันดับสุดทาย ไดแก ผูสอนไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติ
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุม
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา
ผลการวิจัย พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวม มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานมีหลักการมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูมาก
ที่สุด รองลงมาคือดานความจําเปนพื้นฐาน และนอยที่สุดคือ ดานหลักการปกครอง

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุม
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา พบวา
1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมพบวา
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 10 ดาน อยูในระดับมาก สวนรายดานพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ระดับ
มาก 10 ดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานมีหลักการ ดานความมุงประสงค ดานความยืนหยัด
ดานหลักในการทํางาน ดานความจําเปนพื้นฐาน ดานการมองการณไกล ดานการวางแผน ดานการบริหารคน ดานความ
รักองคกร ดานหลักการปกครอง ทั้งนี้เนื่องจาก ผูบริหารมีความรูความสามารถ มีประสบการณในการทํางาน ใชทั้ง
ศาสตรและศิลปในการบริหารงาน ครองตน ครองคน ครองงาน บังคับบัญชาในทางสรางสรรค ทําใหครูมีความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ ภาวะผู นํ าของผู บ ริห ารสถานศึ ก ษาโดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล อ งกับ ผลงานวิ จั ย ของ กุ ล รั ศ มิ์
สิริกรวุฒิพงศ (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนในเครือสารสาสน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในเครือสารสาสนโดยภาพรวมอยูใน
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ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 9 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ดานความยืน
หยัด ดานการวางแผน ดานความมุงประสงค ดานความรักองคกร ดานมีหลักการ ดานหลักในการทํางาน ดานการบริหาร
คน ดานความจําเปนพื้นฐาน และดานการมองการณไกล และอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ ดานหลักการปกครอง
2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมพบวา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู 3 ดาน อยูในระดับมาก สวนรายดานพบวา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูระดับ
มาก 3 ดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานคุณธรรมของครู ดานความรับผิดชอบในวิชาชีพ และ
ดานการจัดการเรียนรู ทั้งนี้เนื่องจากผูสอนปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม รักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบในวิชาชีพ ตลอดจนมีความสามารถในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
เภตรา ศรีอุดทาภาร (2548) ไดทําการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการครู กรณีศึกษาขาราชการครู
เขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 จันทบุรี ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานขั้นตอนการ
เตรียมการสอนและขั้นตอนการสอนและภาระหนาที่อื่นๆ ในสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากแสดงถึงศักยภาพและ
คุณภาพของขาราชการครูจังหวัดจันทบุรีวามีประสิทธิภาพในการทํางานอยูในระดับสูง
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวม มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาดานมีหลักการมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ครูมากที่สุด รองลงมาคือดานความจําเปนพื้นฐาน และนอยที่สุดคือ ดานหลักการปกครอง ทั้งนี้เนื่องจากภาวะผูนํามี
อิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งสงผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องคการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกอบศักดิ์ มูลมัย (2553) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพ
การสอนของครู สั ง กั ดสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาปทุ ม ธานี เขต 1 พบว า ภาพรวมและรายด า นมี
ความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ดานหลักการปกครอง ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการอธิบายขั้นตอนการบริหารงานใหกับครูไดชวยกันทํางาน
เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย ควรบริหารงานดวยความยุติธรรม เสมอภาค โปรงใส ตรวจสอบได ควรใชอํานาจอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสถานการณและบุคคล และควรสรางความรวมมือใหบุคลากรทํางานดวยความสมัครใจ
1.2 ดานการจัดการเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาควรสรางความเขาใจ ดานการจัดการเรียนรู ควรมีการประชุม
ปรึกษาหารือ เพื่อหาสาเหตุของปญหาและกําหนดแนวทางการแกปญหา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน ติดตามดูแลการใชเทคนิควิธีการสอนของครู และติดตามผลการดําเนินการเพื่อจะไดหาแนวทางใหครูจัดการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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1.3 ผูบริหารสถานศึกษา ควรเพิ่มความมีประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา โดยสรางความตระหนักให
ครูผูสอนเห็นความสําคัญในการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีการพัฒนาทุกดานเต็มตามวัยและตามศักยภาพ ทั้งนี้เมื่อ
ผูเรียนไดรับการพัฒนาแลวจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา
2.2 ควรมีการเปรียบเที ยบความสั มพันธระหว างภาวะผูนํ าของผูบริห ารสถานศึก ษากับประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครู จําแนกตามขนาดโรงเรียน
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ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับการเปน
องคการแหงการเรียนรู ของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา
The Reletionship between the Core Competency of School Administrators and
Being Learning Organization Of Schools In Mattayomsuksa School Group Pong
District Phayao
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1

บทคัดยอ
การศึ ก ษาค น คว า ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะหลั ก ทางการบริ ห ารของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา 2) เพื่อศึกษาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุม
มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษากับการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใชใน
การศึกษาคือ ครูผูสอนของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ในปการศึกษา 2557 จํานวน 118 คน
เครื่องมือที่ใช ในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
ผลการศึกษาพบวา
1. สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัด
พะเยา โดยภาพรวมและรายดาน มีการปฎิบัติอยูในระดับ มาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยการปฎิ บัติจากมากไปหานอย คือ
สมรรถนะหลักดานการทํางานเปนทีม สมรรถนะหลักดานการบริการที่ดี สมรรถนะหลักดานการมุงผลสัมฤทธิ์ และ
สมรรถนะหลักดานการพัฒนาตนเอง ตามลําดับ
2. การเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมและ
รายดาน มีการปฎิบัติอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ การสรางและสาน
วิสัยทัศน รองลงมาคือ ดานการมีความคิดความเขาใจเชิงระบบ และดานที่มีการปฏิบัตินอยที่สุดคือ ดานการมีวิธีการคิด
และมุมมองที่เปดกวาง
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3. ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีระดับความสัมพันธคอนขางสูงในทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาความสัมพันธเปนรายดาน พบวา ดานที่มีความสัมพันธสูงสุดคือ ดาน
การทํางานเปนทีม รองลงมา คือ ดานการพัฒนาตนเอง และดานที่มีความสัมพันธต่ําสุดคือ ดานการมุงผลสัมฤทธิ์
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
จัดอันดับการศึกษาของไทยอยูในกลุมสุดทายของอาเซียนซึ่งเปนกลุมที่คะแนนต่ําที่สุด และจากคํากลาวการบรรยายพิเศษ
ของ ศ.(พิ เศษ) ภาวิช ทองโรจน เรื่อ งยุ ทธศาสตร การวิจั ยเพื่อ ขับเคลื่ อนการพัฒ นาการศึก ษาไทยตามนโยบายดา น
การศึกษาของรัฐบาล ตอนหนึ่งวาประเทศไทยถูกสะทอนภาพคุณภาพการจัดการศึกษาที่ตกต่ําลงทุกป และศึกษาของชาติ
นั้นรัฐบาลทุกรัฐบาลมีนโยบายที่จะปฏิรูปการศึกษา โดยการปฏิรูปการศึกษากําหนดแนวทางปฏิบัติไว 4 ดานคือ ปฏิรูป
โรงเรียนหรือสถานศึกษา ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิรูปหลักสูตรและปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน
โรงเรียนจึงเปนหนวยงานทางการศึกษาที่สําคัญที่สุด ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจึงเปนผูนําที่มีบทบาทในการดําเนินการปฏิรูป
การศึกษา ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนจะบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ที่ยึดหลักวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ทั้งหมดขึ้นอยูกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียนซึ่งการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนจะประสบความสําเร็จตองอาศัยความรูความสามารถ
คุณธรรมและคุณลักษณะที่ดีของผูบริหาร ซึ่งเปนผูนําของบุคลากรในโรงเรียน ดังที่ เศาวนิต เศาณานนท (2539) กลาววา
ผูนํา (Leader) เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งตอความสําเร็จขององคการ ทั้งนี้ผูนํามีภาระหนาที่โดยตรง ที่ตองวางแผน
สรรหาบุคลากร สั่งการดูแลรวมทั้งควบคุมบุคลากรขององคการใหปฏิบัติงานเพื่อใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่วางไว ความสําเร็จขององคการลวนแตขึ้นอยูกับภูมิปญญา ความคิดอาน และแนวปฏิบัติที่สรางสรรคของ
ผูนําองคการ ผูนําเปรียบเสมือนหัวใจขององคการ เปนจุดรวมของผูปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพราะผูนําตองใชสมรรถนะ ทักษะ
ความรู ความเขาใจ หลักการบริหารเพื่อให องคการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว สมรรถนะจึงมีความสําคัญอยางมาก
ตอการพัฒนาองคการและการจัดการ
องคการแหงการเรียนรู (Leaning Organization) เปนการบริหารอีกรูปแบบหนึ่งที่ใชเปนฐานในการกาวไปสู
ความสําเร็จขององคการ องคการแหงการเรียนรูมีวิธีการเรียนรูที่เปนพลวัต สามารถจัดการความรูและใชความรูเปน
เครื่องมือนําองคการไปสูความสําเร็จ ซึ่งมีความสําคัญในการตองพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคการแหงการเรียนรูนั้น (วิโรจน
สารรัตนะ, 2548) และไดใหความสําคัญการที่โรงเรียนควรจะตองเปนองคการแหงการเรียนรูมากกวาองคการประเภทใด ๆ
โดยอางถึงทัศนะของ Hoy & Miskel (2001) ที่กลาววา โรงเรียนเปนองคการที่ใหบริการที่ผูกพันกับเรื่องของการสอนและ
การเรียนรูเปนหลัก เปาหมายสุดทายของโรงเรียนคือ การเรียนรูของนักเรียน (Student Learning) ดังนั้นในบรรดาองคกร
ประเภทตาง ๆ โรงเรียนจึงควรเปนองคการแหงการเรียนรูมากกวาองคการประเภทใด ๆ
องคการแหงการเรียนรู เปนองคการที่สมาชิกในองคการมีความตื่นตัวและมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอยางตอเนื่อง ดังที่ จําเรียง ชัยวัฒน และเบญจมาศ อ่ําพันธ (2540) กลาววา องคการที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องเปนผลมาจากองคการ การเรียนรู เปนแนวบริหารยุคใหม ตองมีเปาหมาย
และระบบงานในการพัฒนาผูนําและสมาชิก โดยยกระดับการเรียนรูใหเปนรูปธรรมภายใตพื้นฐานแนวคิดของ Seage
(1990) เชื่อวาการพัฒนาองคการไปสูองคการแหงการเรียนรูเกิดขึ้นจากบุคคลในองคการมี 5 ประการ คือ บุคคลมีความ
เป น เลิ ศ รู ป แบบวิ ธีก ารคิ ด การมีวิ สั ย ทัศ น รว ม การเรี ย นรู รวมกั น เป น ทีม และการคิ ดอย า งเป นระบบ ซึ่ งถื อ วา เป น
คุณลักษณะที่สําคัญที่สุด
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การพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคการแหงการเรียนรูนั้น ผูบริหารโรงเรียน ซึ่งเปนผูนําองคการ มีสวนสําคัญในการ
อํานวยความสะดวกตอองคการแหงการเรียนรู บทบาทของผูบริหารโรงเรียนและความเปนผูนําจะมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่
จะนําไปสูการปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จตอแบบแผนการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สมรรถนะผูนําของ
องคการเปนองคประกอบสําคัญแหงการเรียนรู (Bennis& Nannus, 1997 อางใน สฤษดิ์ เรืองแกว, 2551)
ดวยเหตุผลดังกลาวโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ
ดานบริหารจัดการการศึกษาในสถานศึกษามาโดยตลอด ซึ่งจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนระดับชาติ (O - NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2556 พบวา คะแนนเฉลี่ยใน 5 รายวิชาหลักทุกวิชาของ
นักเรียนต่ํากวาเกณฑระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย–พะเยา) (รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปการศึกษา, 2556) จากความสําคัญของปญหาที่กลาวมาขางตน และจากการศึกษาพบวามีปจจัยสําคัญ
อยางยิ่งที่สงผลตอการเรียนรูของนักเรียนคือ การเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนและผูที่มีบทบาทสําคัญในการ
ทําใหโรงเรียนเปนองคการแหงการเรียนรู คือผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาไดปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บริหารจัดการและพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะในการบริหารที่เอื้อตอการเปน องคการแหงการเรียนรูใหทันตอความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา
กับการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อใหโรงเรียนเปนองคการ
แหงการเรียนรูจะทําใหการเรียนรูของนักเรียนดียิ่งขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O - NET) ก็จะสูงขึ้น อันจะ
สงผลตอการจัดอันดับการศึกษาของประเทศไทย และเพื่อนําผลการศึกษาตลอดจนขอเสนอแนะมาเปนกรอบในการชี้นํา
การพัฒนาคุณภาพผูบริหารสถานศึกษาใหมีสมรรถนะที่เขมแข็ง สงผลตอการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการ
เรียนรูที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมมัธยมศึกษา
อําเภอปง จังหวัดพะเยา (2) เพื่อศึกษาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัด
พะเยา (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับการเปนองคการแหง
การเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
สมรรถนะหลักทางการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การพัฒนาตนเอง
4. การทํางานเปนทีม

องคการแหงการเรียนรู
1. การสรางและสานวิสัยทัศน
2. มุงสูความเปนเลิศ
3. การเรียนรูรวมกันเปนทีม
4. วิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวาง
5. มีความคิดความเขาใจเชิงระบบ

สมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้ คือ สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธตอการเปนองคการ
แหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับ
การเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใชใน การวิจัย ครั้งนี้
ไดแก ครูผูสอนของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา จํานวน 3 โรงเรียน ในปการศึกษา 2557 จํานวน
118 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งลักษณะของแบบสอบถาม
แบงออกเปน 4 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสํารวจ
รายการ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา
ในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยครอบคลุมเนื้อหาใน 4 ดาน คือดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการบริการที่ดี
ดานการพัฒนาตนเอง และดานการทํางานเปนทีม รวมทั้งหมด 25 รายการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตอนที่ 3 แบบสอบถาม เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของสภาพความเปนองคการแหง
การเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยครอบคลุมเนื้อหาใน 5 ดาน คือดานการสรางและ
สานวิสัยทัศน ดานการมุงสูความเปนเลิศ ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม ดานการมีวิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวาง และ
ดานการมีความคิดความเขาใจเชิงระบบ รวมทั้งหมด 27 รายการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) 5 ระดับ ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Questionnaire) แสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาและสภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
ในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยโดยใชโปรแกรม คอมพิวเตอรสําเร็จรู ป
โดยขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (Percentage)
ขอมูลที่เกี่ยวกับสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา และสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของ
โรงเรียน วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) วิเคราะหหาความสัมพันธโดยหาคาสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ แบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Corelations Coefficient) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ วิเคราะหโดย
การแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (Percentage)

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูล พบวา
1. สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัย พบวา สมรรถนะหลักทางการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ทั้ง 4 ดาน มีสมรรถนะหลักอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีสมรรถนะหลักสูงสุดคือ ดานการทํางานเปนทีม มีระดับสมรรถนะหลักอยูใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ดานการบริการที่ดี มีระดับสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก และดานที่มีสมรรถนะหลักต่ําสุดคือ
การพัฒนาตนเอง มีระดับสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก
ดานการทํางานเปนทีม พบวา สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุม
มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มี
สมรรถนะหลักสูงสุดคือ ผูบริหารเปนผูมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของตน มีระดับสมรรถนะ
หลักอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถปฏิบัติตนในการเปนผูนํา หรือผูตามไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ของตน
มีระดับสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก และขอที่มีสมรรถนะหลักต่ําสุดคือ ผูบริหารมีใจเปนประชาธิปไตย ยอมรับขอตกลง
ของทีมงาน รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและเปดโอกาสใหเพื่อนรวมงานแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ มีระดับสมรรถนะ
หลักอยูในระดับมาก
ดา นการบริ การที่ดี พบว า สมรรถนะหลั กทางการบริ หารของผู บริ หารสถานศึก ษาของโรงเรีย นในกลุ ม
มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มี
สมรรถนะหลักสูงสุดคือ ผูบริหารมีความตั้งใจ เต็มใจและกระตือรือรนในการใหบริการแกผูรับบริการ มีระดับสมรรถนะ
หลักอยูในระดับมากรองลงมาคือ ผูบริหารมีการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของสถานศึกษาอยูเสมอ มีระดับ
สมรรถนะหลักอยูในระดับมาก และขอที่มีสมรรถนะหลักต่ําสุดคือ ผูบริหารมีการประเมินผลการใหบริการของสถานศึกษา
อยูเสมอ มีระดับสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก
ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ พบวา สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุม
มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มี
สมรรถนะหลักสูงสุดคือ ผูบริหารมีความมุงมั่น กระตือรือรนในการ ปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนการปฏิบัติงานได มีระดับสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารมีความคิดสรางสรรคในการ
พัฒนางาน มีระดับสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก และขอที่มีสมรรถนะหลักต่ําสุดคือ ผูบริหารยึดหลักประหยัด ในการ
ปฏิบัติงานในแตละ ภารกิจของสถานศึกษา มีระดับสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก
ดานการพัฒนาตนเอง พบวา สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุม
มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มี
สมรรถนะหลักสูงสุดคือ ผูบริหารเขาศึกษาตอ เขารับการฝกอบรม ศึกษาดูงาน และเขารับฟงการสัมมนาทางวิชาการ
อยางสม่ําเสมอ มีระดับสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ผูบริหารมีความสามารถในการจับใจความ การสรุป
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จากการอานและการฟงและสามารถอธิบาย ยกตัวอยาง ตั้งคําถามและตอบคําถาม เพื่อการสื่อสาร ในสถานการณตาง ๆ
ไดอยางเหมาะสม มีระดับสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก และขอที่มีสมรรถนะหลักต่ําสุดคือ ผูบริหารสามารถนําระบบ IT
มาใชในการบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม มีระดับสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก
2. การเปนองคก ารแหงการเรียนรู ผลการวิจั ย พบวา การเปนองคก ารแหงการเรียนรูของโรงเรี ยนในกลุ ม
มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ทั้ง 5 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีการ
ปฏิบัติมากที่สุดคือ การสรางและสานวิสัยทัศน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการมีความคิดความเขาใจ
เชิงระบบ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และดานที่มีการปฏิบัตินอยที่สุดคือ ดานการมีวิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวาง
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ดานการสรางและสานวิสัยทัศน พบวาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง
จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ
สถานศึกษามีการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายรวมชัดเจน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ สถานศึกษามีการ
วิเคราะหบริบทเพื่อหาจุดเดน จุดดอย มาเปนโอกาสในการพัฒนาวิสัยทัศนของสถานศึกษา และขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด
คือ บุคลากรเชื่อวาการเรียนรูใหม ๆ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในหนวยงาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ดานการมีความคิดความเขาใจเชิงระบบ พบวาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา
อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีการปฏิบัติมาก
ที่สุดคือ บุคลากรในสถานศึกษาเขาใจถึงความสัมพันธระบบสถานศึกษากับสวนตาง ๆ เชน ชุมชน หนวยงานอื่น มีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก รองลงมาคือ บุคลากรสามารถพัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเองไดอยางเหมาะสม นําประสบการณ ที่ได
รับมาเชื่อมโยงการทํางาน มีการปฏิบัติอยู ในระดับมาก และขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ บุคลากรนํ าวิสัยทัศนของ
สถานศึกษาบูรณาการใชอยางเปนระบบ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ดานการมุงสูความเปนเลิศ พบวาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง
จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ
บุคลากรมีทักษะในการทํางานไดอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมาย มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ บุคลากรมี
ปฏิ ภาณ ไหวพริบ ในการแกปญหา มีก ารติด ตามข าวสาร เรีย นรู พั ฒนาตนเองและทั นต อเหตุ การณ และบุ คลากรมี
จิตสํานึก ความรับผิดชอบในการทํางานสูความสําเร็จทุกครั้งและมีความตระหนักในการใชเวลาราชการทํางานไดอยาง
คุมคา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุดคือ บุคลากรมีความคิดความเขาใจภาระงาน/พันธกิจ
ในทิศทางเดียวกัน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม พบวาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง
จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ
สถานศึกษามีการสงเสริมการทํางานเปนทีมหรือกลุม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ บุคลากรยึดถือคานิยม
และวัฒนธรรมขององคกร มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุดคือ บุคลากรเมื่ออยูในทีมงานจะมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคที่แปลกใหมเสมอ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ดา นการมี วิธี ก ารคิ ด และมุ มมองที่เป ด กว า ง พบว าการเป น องค ก ารแห งการเรี ย นรู ข องโรงเรี ย นในกลุ ม
มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีการ
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ปฏิบัติมากที่สุดคือ สถานศึกษามีการสรางบรรยากาศประชาธิปไตยใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคและ
เสรี มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ บุคลากรมีการยอมรับในเหตุผลหรือความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก และขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุดคือ บุคลากรมีวิธีการคิดที่สามารถบอกเพื่อนรวมงานเพื่อการลงมือ
ปฏิบัติอยางมีแบบแผน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
3. ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ผลการวิจัย พบวาความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลัก
ทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง
จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีระดับความสัมพันธคอนขางสูงในทางบวก เมื่อพิจารณาความสัมพันธเปนรายดาน พบวา
ดานที่มีความสัมพันธสูงสุดคือ ดานการทํางานเปนทีม มีระดับความสัมพันธสูง รองลงมา คือ ดานการพัฒนาตนเอง
มีระดับความสัมพันธคอนขางสูง และดานที่มีความสัมพันธต่ําสุดคือ ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ มีระดับความสัมพันธคอนขางสูง
ทุกสมรรถนะมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษาและสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ตลอดจน
ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักกับสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน และตัวแปรที่สงผลตอการเปน
องคการแหงการเรียนรู ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจ ควรแกการนํามาอภิปรายผลดังตอไปนี้
1. สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัด
พะเยา จากผลการวิจัย พบวา มีระดับสมรรถนะตามความคิดเห็นของครูผูสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา ผูบริหารเปนผูมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่และสามารถปฏิบัติตนในการเปนผูนํา หรือผู
ตามไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สฤษดิ์ เรืองแกว (2551, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะ
ทางการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 ผลการศึกษาพบวา สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
และนอกจากนี้ยังสอดคลองกับ วิรากานต ปนรูป (2556, บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษา สมรรถนะการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา ผลการศึกษาพบวา สมรรถนะการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานมีประเด็นที่อภิปรายผลดังนี้
ดานการทํางานเปนทีม พบวา สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุม
มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารเปนผูมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของตน มีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนางานของสถานศึกษา และ
สงเสริมสนับสนุนการทํางานเปนทีมอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุน สงเสริม ใหกําลังใจ ยกยอง ชมเชย และใหเกียรติ
ผูอนื่ ในโอกาสที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สฤษดิ์ เรืองแกว (2551, บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ผลการศึกษาพบวา สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาดานการทํางานเปนทีม มีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
ดา นการบริ การที่ดี พบว า สมรรถนะหลั กทางการบริ หารของผู บริ หารสถานศึก ษาของโรงเรีย นในกลุ ม
มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารมีความ
ตั้งใจ เต็มใจและกระตือรือรนในการใหบริการแกผูรับบริการ มีการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของสถานศึกษาอยู
เสมอและมีการจัดระบบการใหบริการที่ดีในสถานศึกษาบนพื้นฐานของขอมูลความตองการของผูรับบริการ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ศิริจันทร พลอยกระโทก (2551, บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะทางการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครู
มีความคิดเห็นตอสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาดานการบริการที่ดี มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ พบวา สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุม
มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารมีความ
มุงมั่น กระตือรือรนในการ ปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงาน มีความคิด
สรางสรรค ในการ พัฒนางาน มีความรูความเขาใจในการวางแผนและสามารถปฏิบัติงานในแตละภารกิจไดอยางครบถวน
มีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการนํานวัตกรรมมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สมชาย โตเหี้ยม (2553, บทคัดยอ ) ที่ไดทํา การศึกษาแนวทาง การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของขา ราชการครู
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแมสอด ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สฤษดิ์ เรืองแกว (2551, บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะ
ทางการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 ผลการศึกษาพบวา สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาดานการมุงผลสัมฤทธิ์ มีการปฏิบัติงาน
อยูในระดับมาก
ดานการพัฒนาตนเอง พบวา สมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุม
มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีสมรรถนะหลักอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารเขา
ศึกษาตอ เขารับการฝกอบรม ศึกษาดูงาน และเขารับฟงการสัมมนาทางวิชาการอยางสม่ําเสมอ มีความสามารถในการจับ
ใจความ การสรุปจากการอานและการฟงและสามารถอธิบาย ยกตัวอยาง ตั้งคําถามและตอบคําถาม เพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมงาน ทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอก
สถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ไมตรี หาญแกว (2552, บทคัดยอ)ที่ไดทําการศึกษาสมรรถนะที่สงผลตอ
ความสําเร็จของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ผลการวิจัย
พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความรูความเขาใจการปฏิบัติหนาที่การบริหารสถานศึกษาและสามารถแสดงพฤติกรรม
ในการบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนาตนเอง มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
2. การเปนองคการแหงการเรียนรู ของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ผลการวิจัย พบวา
การเปนองคการแหงการเรียนรู โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สถานศึกษามีการกําหนด
วิสัยทัศนและเปาหมายรวมชัดเจน บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษาและมีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน มีความสนใจและศึกษาเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ มีการสงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมและเรียนรู
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ในเรื่องที่ตนเองสนใจเพื่อเพิ่มทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติงาน ผูบริหารโรงเรียนมีการสนับสนุนบุคลากรโดยการ
สรางแรงจูงใจใหนําความคิดสรางสรรคไปใชในการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ บุคลากรมีการพัฒนาความคิด วิธีการใหม ๆ
ใหสอดคลองกับสถานการณที่เปนจริงและนํามาปฏิบัติได บุคลากรเปดใจกวาง ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองคการ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกศสุดา ใจคํา (2554, บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของมหาวิทยาลัยฟารอิสเทอรน จังหวัดเชียงใหม พบวา มหาวิทยาลัยฟารอิสเทอรน จังหวัดเชียงใหม มีสภาพการเปน
องคการแหงการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานมีประเด็นที่อภิปรายผลดังนี้
ดานการสรางและสานวิสัยทัศน พบวาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา
อําเภอปง จังหวัด พะเยา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู ในระดับ มาก ทั้ง นี้อาจเปน เพราะว า สถานศึกษามีก ารกําหนด
วิสัยทัศนและเปาหมายรวมชัดเจน สถานศึกษามีการวิเคราะหบริบทเพื่อหาจุดเดน จุดดอย มาเปนโอกาสในการพัฒนา
วิสัยทัศนของสถานศึกษาบุคลากรเขาใจภาพลักษณของสถานศึกษาที่ตนเองอยูบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน
ของสถานศึก ษา ซึ่ งสอดคลองกับงานวิจัย ของ เกษม คําน อย (2556, บทคั ดยอ) ที่ได ทําการศึกษาสภาวะความเป น
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 ผลการศึกษาพบวา สภาวะความ
เปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดานการสรางและสานวิสัยทัศน
อยูในระดับมาก
ด า นการมี ค วามคิ ด ความเข า ใจเชิ ง ระบบ พบว า การเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ข องโรงเรี ย นในกลุ ม
มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากรในสถานศึกษา
เขาใจถึงความสัมพันธระบบสถานศึกษากับสวนตางๆเชน ชุมชน หนวยงานอื่น สามารถพัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเอง
ไดอยางเหมาะสมนําประสบการณที่ไดรับมาเชื่อมโยงการทํางานและมีความเขาใจโครงสรางพื้นฐานหรือระบบการบริหารงาน
ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิทยา กุออ (2554, บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาสภาวะความเปนองคการ
แหงการเรียนรูของโรงเรียนในเครือขายพัฒนาการศึกษาบอหลวง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ผล
การศึกษาพบวา สภาวะความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในเครือขายพัฒนาการศึกษาบอหลวง เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ดานการมีความคิดความเขาใจเชิงระบบ อยูในระดับมาก
ดานการมุงสูความเปนเลิศ พบวาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง
จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา บุคลากรมีทักษะในการทํางานไดอยาง
เหมาะสมและบรรลุเปาหมาย มีปฏิภาณ ไหวพริบในการแกปญหา มีการติดตามขาวสาร เรียนรู พัฒนาตนเองและทันตอ
เหตุการณ มีจิตสํานึก ความรับผิดชอบในการทํางานสูความสําเร็จทุกครั้งและมีความตระหนักในการใชเวลาราชการ
ทํางานไดอยางคุมคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกษม คํานอย (2556, บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาสภาวะความเปน
องคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 ผลการศึกษาพบวา สภาวะความ
เปนองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดานการมุงสูความเปนเลิศ อยู
ในระดับมาก
ดานการมีวิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวาง พบวาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุ ม
มัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สถานศึกษามีการ
สรางบรรยากาศประชาธิปไตยใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคและเสรี บุคลากรมีการยอมรับในเหตุผลหรือ
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ความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน มีความกระตือรือรนสนใจในการใฝรูสิ่งใหมๆอยูเสมอและนําเสนอความคิดที่สรางสรรค
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกษม คํานอย (2556, บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาสภาวะความเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 ผลการศึกษาพบวา สภาวะความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 ดานการมีวิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวาง อยูใน
ระดับมาก
ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม พบวาการเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอ
ปง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สถานศึกษามีการสงเสริมการทํางาน
เปนทีมหรือกลุม ยึดถือคานิยมและวัฒนธรรมขององคการ มีการเรียนรูจากความสําเร็จและความผิดพลาดในงาน มีการ
เรียนรูไปพรอม ๆ กันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเปนทีม มีการปฏิบัติงานตามหลัก P, D, C, A เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุด
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิทยา กุออ (2554, บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาสภาวะความเปนองคการแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนในเครือขายพัฒนาการศึกษาบอหลวง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ผลการศึกษาพบวา
สภาวะความเป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู ข องโรงเรี ย นในเครื อ ข า ยพั ฒ นาการศึ ก ษาบ อ หลวง เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม อยูในระดับมาก
3. ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา กับสภาพการ
เปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน ทุกสมรรถนะมีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 และ
โดยภาพรวมมีความสัมพันธอยูในระดับ “มีความสัมพันธกันคอนขางสูง” ซึ่งสอดคลองกับสมติฐาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ผูบริหารสถานศึกษา มีการนําบุคลากรภายในใหปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอก ขอความรวมมือปฏิบัติงาน จนบรรลุ
เปาหมายของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพดวยความเต็มใจและมีความสุข ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี ซึ่งหลัก
ของมนุษยสัมพันธไดพัฒนามาจากแนวความคิดทางการบริหารที่วาคนไมใชเครื่องจักร เพราะทุกคนรูสึกนึกคิดและจิตใจ
การทํางานใด ๆ โดยมุงแตผลผลิตของงานและการใหรางวัลทางเศรษฐกิจไมชวยใหงานดีขึ้น ตองมีความสัมพันธระหวาง
นายจางกับลูกจางหรือระหวางผูบังคับ บัญชากับผูใตบังคับบัญชา การบริหารงานในองคการจึงไดนําหลักมนุษยสัมพันธ
มาใชในการบริหาร โดยเนนถึงความสําคัญของมนุษย ความสัมพันธระหวางกันและกันและคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลเปนสําคัญ มนุษยสัมพันธจึงเปนความเกี่ยวพันระหวางคน ๆ หนึ่ง ระหวางสมาชิกของกลุม ระหวางกลุมหนึ่งกับอีก
กลุมหนึ่ง หรือระหวางหลาย ๆ คนในองคการ มนุษยสัมพันธเปนทั้งศาสตรและศิลปในการสรางสัมพันธอันดีกับบุคคล
เพื่อใหไดมาซึ่งความรักใครปรองดอง ความรวมมือ และสัมพันธภาพที่ดีซึ่งกันและกัน ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ
พเยาว สุดรักษ (2553, บทคั ดยอ) ที่ไดทําการศึกษาสมรรถนะหลัก ของผูบ ริหารของสถานศึกษาที่ส งผลตอ การเป น
องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธ
ของสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธเชิงบวกกับสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 อยูในระดับมาก
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. จากผลการวิจัยความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับการเปน
องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา พบวาสมรรถนะหลักดานการพัฒนา
ตนเองของผูบริหารมีสมรรถนะนอยที่สุด ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา) ควรดําเนินการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา โดยยึดตามสมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา ทั้ง 4 ดาน โดยลําดับความสําคัญ คือ
ดานการทํางานเปนทีม ดานการบริการที่ดี ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ และดานการพัฒนาตนเอง
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานของผูบริหารสถานศึกษา
2. เปรียบเทียบสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาระหวางโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา กับการเปนองคการแหง
การเรียนรูของโรงเรียน ในกลุมมัธยมศึกษา อําเภอปง จังหวัดพะเยา ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความอนุเคราะหจาก
ดร.น้ําฝน กันมา อาจารยที่ปรึกษาที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจทาน ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวย
ความเอาใจใสทุกขั้นตอน จนการวิจัยสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ นายผล ยะนา ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก นายพิ เชษฐ สมฤทธิ์
ผู อํ า นวยการชํ า นาญการพิ เศษ โรงเรี ย นปงพั ฒ นาวิ ท ยาคม และดร.รุ ง ทิ ว า กองสอน รั ก ษาการรองผู อํ า นวยการ
งานบริหารวิชาการ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ ตรวจทาน และแกไขเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย จนทําใหการวิจัยในครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
คุณคาและคุณประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา
และคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู จนศิษยประสบความสําเร็จในวันนี้ ตลอดจนทุกทานที่ไดมีสวน
สนับสนุนและใหกําลังใจมาโดยตลอดเปนอยางดี
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัย
พะเยา ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก พนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 711 คน เก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางโดยตารางสําเร็จรูปของ Tara Yamane ในระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 256 คน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยาทั้ง โดยรวมทั้ง 7 ดาน
อยูในระดับปานกลาง ( X 3.42) เมื่อพิจารณาในรายดานพบวาอยูในระดับดีมาก 3 ดาน คือ ดานสังคมสัมพันธ ( X 3.67)

ดานภาวะอิสระจากงาน ( X 3.58) ดานสภาพทํางานที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ( X 3.52) และอยูในระดับปานกลาง

4 ดาน ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน หรือโอกาส พัฒนาศักยภาพ ( X 3.47) ดานความกาวหนา ( X 3.34)

ดานลักษณะการบริหารงาน ( X 3.32) ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ หรือรายได และผลประโยชนตอบแทน
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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
การทํางานมีความสําคัญตอชีวิตของคนทุกคน เนื่องจากการทํางานเปนสวนหนึ่งของชีวิตและตองปฏิบัติมากกวา
กิจกรรมอื่น ๆ การทํางานเปนสิ่งที่ใหประสบการณที่มีคุณคาของชีวิตของคน เพราะเปนโอกาสที่ทําใหเกิดการพบปะ
สังสรรคระหวางผูใชแรงงานกับบุคคลอื่น ๆ กับสถานที่ ดังนั้นการทํางานจึงเปนการเปดโอกาสในแสดงออกถึงสติปญญา
ความคิดริเริ่มอันนํามาสูเกียรติยศ และความพึงพอใจในชีวิต เมื่อแตละบุคคลไดใชชีวิตการทํางานอยูกับสิ่งที่ตนเองพอใจก็
จะทําใหมีสภาพจิตใจ และอารมณที่ดี ซึ่งสงผลใหทํางานดีตามไปดวย ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่แตละองคการจะตอง
ศึกษาหรือแสวงหาหนทางใหเกิดความสอดคลองตองกันของความพึงพอใจระหวาง พนักงานและองคการ เพื่อใหองคการ
สามารถบรรลุเปาหมายสูงสุด
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานมีความจําเปนมาก เนื่องจากเปนการแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
ความพึงพอใจในการทํางานดานตาง ๆ กับคุณภาพชีวิตการทํางาน เนื่องจากลักษณะของงานแตละงานมีความแตกตางกัน
ไดแก ความหลากหลายของงาน ความมีอิสระในการตัดสินใจ โอกาสรับรูผลการปฏิบัติงานจากสภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่ตองเอื้ออํานวยตอการทํางาน และความพรอมของสํานักงาน เมื่อคุณภาพชีวิตการทํางานต่ําลง ผลที่ตามมาคือ
ความเสียหายอยางใหญหลวงที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องของการผลิตที่ตองหยุดชะงัก จนมีผลทําใหการสงออกไมสามารถ
ดําเนินการไปตามเปาหมายได ซึ่งนอกจากองคการจะสูญเสียรายไดจํานวนมหาศาลแลว พนักงานเองก็ตองประสบความ
ลําบาก และขาดรายได อีกทั้งสงผลกระทบตอสังคมและประเทศชาติโดยรวม ดังนั้นผูศึกษาไดสังเคราะหองคประกอบ
คุณภาพชีวิตในการทํางาน จากนักวิชาการตาง 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 ไดทําการสังเคราะหไดองคประกอบที่สําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัย
พะเยา ออกมา 7 ดาน ดังนี้ คือ (1) ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรม (2) ดานสภาพทํางานที่ปลอดภัย (3) ดานการพัฒนา
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ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน (4) ดานสังคมสัมพันธ (5) ดานความกาวหนา (6) ดานลักษณะการบริหารงาน และ(7) ดาน
ภาวะอิสระจากงาน
ดัง นั้น จึง มีค วามจํา เปน อยา งยิ่ ง ที่จ ะต อ งศึ กษาเกี่ ย วกั บระดับ คุณ ภาพชีวิ ต การทํา ของพนั กงานสายบริก าร
มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งปจจัยผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน เพื่อใชเปนแนวทางในการนําไปสูการปรับปรุงแกไข
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรของพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยาใหเปนที่นาพึงพอใจใหมากขึ้น

วัตถุประสงคในการศึกษา
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ขอบเขตดานตัวแปร ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

- ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรม
- ดานสภาพทํางานที่ปลอดภัย

คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสาย
บริการ มหาวิทยาลัยพะเยา

- ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
- ดานสังคมสัมพันธ

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในครั้งนี้มีระเบียบวิธี
การศึกษาไดแก ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชสถานที่ที่ใชในการดําเนินงานและ
รวบรวมขอมูล และระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก พนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 711 คน (กองการเจาหนาที่
มหาวิทยาลัยพะเยา พฤษภาคม 2557) ใชการกําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง ของ Taro Yamane กําหนดคาระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 ของการสุมตัวอยาง โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนในการสุมรอยละ 5 ของประชากรทั้งหมดไดกลุม
ตัวอยาง 256 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบสอบถามโดยทําการศึกษา
จากเอกสารตํารางานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข ใหสอดคลองกับเรื่องการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ แบงออกเปน 3 สวน คือ
ตอนที่ 1 คุณลักษณะบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแกเพศอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน เงินเดือน
ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวิยาลัยพะเยา ดังนั้นผูศึกษาไดสังเคราะห
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 ไดทําการสังเคราะหไดองคประกอบที่สําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายบริการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ออกมา 7 ดาน ดังนี้ คือ (1) ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรม (2) ดานสภาพทํางานที่ปลอดภัย (3) ดานการ
พัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน (4) ดานสังคมสัมพันธ (5) ดานความกาวหนา (6) ดานลักษณะการบริหารงาน และ(7)
ดานภาวะอิสระจากงาน
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองซึ่งไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. ทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา สงถึงคณบดี/ผูอํานวยการแตละ
คณะ/วิทยาลัย-กอง/ศูนย ในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล และขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามไปแจกใหแกพนักงานสายบริการแตละคณะ/วิทยาลัย-กอง/ศูนย ในมหาวิทยาลัยพะเยา และ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลคืนตามเวลาที่กําหนด
3. เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามแลว นํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามแลวนําแบบสอบถาม
ที่สมบูรณไปวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistics
Package for Social Sciences) โดยใชเกณฑการแปลคะแนน ดังนี้
การแปลความหมายจากขอมูล
คะแนนเฉลี่ย
ระดับความจริง/คุณภาพชีวิตการทํางาน
4.51-5.00
มากที่สุด
3.51-4.50
มาก
2.61-3.50
ปานกลาง
1.81-2.60
นอย
1.00-1.80
นอยที่สุด
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป ทางสถิติที่สามารถวิเคราะหขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพโดยจะแสดงคาสถิติตาง ๆ
ที่ตองการคํานวณ แลวนํามาประมวล และการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การหาคาความถี่ คา
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะหการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสรุปไดดังนี้
ตอนที่ 1 คุณลักษณะบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแกเพศอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน เงินเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศ หญิง จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 69.50 มีอายุตั้งแต
25 ถึง 30 ป จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 44.50 อยูในสถานภาพโสด จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 63.70 มีระยะเวลา
การทํางานตั้งแต 1 - 5 ป จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 63.70 ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีจํานวน 163 คน
คิดเปนรอยละ 63.70 และมีรายได ตั้งแต 15,001 - 20,000 บาทจํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 70.70
ตอนที่ 2 จากการวิเคราะหคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยภาพรวม
พบวามีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.42) เมื่อเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแกดานดาน
สังคมสัมพันธ (Social Integration) ดานภาวะอิสระจากงาน ดานสภาพทํางานที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ (Safe
and Healthy Environment) ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน (Development of Human Capacities) หรือโอกาส
พัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนา (Growth) ดานลักษณะการบริหารงาน (Constitutionalism) และดานผลตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) หรือรายได และผลประโยชนตอบแทน เปนลําดับสุดทาย ทั้งนี้
ผูวิจัยไดนําเสนอเปนรายดานดังนี้
2.1 ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.00) เมื่อพิจารณาในรายขอพบวา
อยู ในระดับ ปานกลางทุ กข อโดยขอ ที่มี คา เฉลี่ย มากที่ สุด คื อ ได รับ เงิ นเดือ นที่ มีค วามเหมาะสมกับ หน าที่ ที่รับผิ ดชอบ
(คาเฉลี่ย 3.34) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีรายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอและสอดคลองกับกฎหมายกําหนด
(คาเฉลี่ย 2.09)
2.2 ดานสภาพทํางานที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.52) เมื่อ
พิจารณาในรายขอพบวาอยูในระดับมากที่สุด คือ หนวยงานมีระบบปองกันอันตราย เชน ถังดับเพลิง ทางหนีไฟ (คาเฉลี่ย
3.86) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ไดปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและเอื้อตอการปฏิบัติงาน (คาเฉลี่ย 3.12)
2.3 ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน หรือโอกาส พัฒนาศักยภาพ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
(คาเฉลี่ย 3.47) เมื่อพิจารณาในรายขอพบวาอยูในระดับดีมากที่สุด คือหนวยงานสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานไปรวม
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (คาเฉลี่ย 3.66) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ทานไดมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตน
จากงานที่ทําโดยพิจารณาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติ (คาเฉลี่ย3.34)
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2.4 ดานสังคมสัมพันธ โดยรวมอยูในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 3.47) เมื่อพิจารณาในรายขอพบวาอยูในระดับดี
มากที่สุด คือไดรับความอบอุนเอื้ออาทรเมตาตอเพื่อรวมงาน (คาเฉลี่ย 3.79) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ เปน
ผูปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน (คาเฉลี่ย3.32)
2.5 ดานความกาวหนา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.34) เมื่อพิจารณาในรายขอพบวาอยูใน
ระดับมากที่สุดคือ มีโอกาสที่จะกาวหนาขึ้นอยูกับความสามารถของทานเอง (คาเฉลี่ย 3.71) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
คือ ไดรับโอกาสจากหนวยงานของทานสงเสริมใหลาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น (คาเฉลี่ย 3.11)
2.6 ดานภาวะอิสระจากงาน โดยรวมอยูในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 3.58) เมื่อพิจารณาในรายขอพบวาอยูใน
ระดับดีมากที่สุดคือ มีความเปนอิสระในการทํางานที่รับผิดชอบ (คาเฉลี่ย 3.83) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ไดรับการ
สนับสนุนใหมีการขอตําแหนงที่สูงขึ้น จาก หัวหนางานมีอิสระในการตัดสินใจในการวางแผนงานที่ทําอยู (คาเฉลี่ย 3.43)
2.7 ด า นลั ก ษณะการบริ ห ารงาน โดยรวมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง (3.32) เมื่ อ พิ จ ารณาในรายข อ คื อ
ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสและสนับสนุนงานที่ทานปฏิบัติอยู (คาเฉลี่ย 3.43) ผูบังคับบัญชามีความโปรงใสในการบริหารงาน
(3.42) ผูบังคับบัญชามีการคัดสรรบุคลากรตรงความสามารถ (3.42) ผูบังคับบัญชายอมรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน
(3.26) ผูบังคับบัญชามีความเสมอภาคและความยุติธรรมในการบริหารงาน (คาเฉลี่ย 3.11)
2.8 คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
(คาเฉลี่ย 3.42) เมื่อพิจารณาในรายขอพบวาอยูในระดับดีมากที่สุดคือ ดานสังคมสัมพันธ (คาเฉลี่ย3.67) และขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ หรือรายได และผลประโยชนตอบแทน (คาเฉลี่ย 3.00)
อธิปรายผล
จากผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา นํามาอภิปรายผล
พบวามีคุณภาพชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.42) เมื่อเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแกดานดาน
สังคมสัมพันธ ดานภาวะอิสระจากงาน ดานสภาพทํางานที่ปลอดภัย ดานการพัฒนาศักยภาพ ดานความกาวหนา ดาน
ลักษณะการบริหารงาน ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรม เปนดําลับสุดทายทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของ
เพื่อนรวมงาน มีสวนรวมกับกิจกรรมตางในหนวยงาน มีความเมตตาตอเพื่อรวมงาน มีอิสระในการตัดสินใจในการวาง
แผนการดําเนินงานเพื่อสูจุดมุงหมายในทิศทางเดียวกันและมีความสุขกับการปฏิบัติงาน การอภิปรายผลคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา รายดานไดดังนี้
1. ดานสังคมสัมพันธ โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาไดรับความอบอุนเอื้ออาทรเมตาตอเพื่อ
รวมงานเปนผูปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน
2. ดานภาวะอิสระจากงาน โดยรวมอยูในระดับมากทั้งนี้อาจเปนเพราะวามีความเปนอิสระในการทํางานที่
รับผิดชอบ ไดรับการสนับสนุนใหมีการขอตําแหนงที่สูงขึ้น จากหัวหนางานมีอิสระในการตัดสินใจในการวางแผนงานที่ทําอยู
3. ดานสภาพทํางานที่ปลอดภัย โดยรวมอยูในระดับ มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา หนวยงานมีระบบปองกัน
อันตราย เชน ถังดับเพลิง ทางหนีไฟ ไดปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและเอื้อตอการปฏิบัติงาน
4. ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาหนวยงาน
สงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานไปรวมศึกษาดูงานนอกสถานที่
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5. ดานลักษณะการบริหารงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบังคับบัญชายังเปด
โอกาสและสนับสนุนงานที่ปฏิบัติอยูอยางไมเต็มที่ ผูบังคับบัญชามีการคัดสรรบุคลากรตรงความสามารถ
6. ดานความกาวหนา โดยรวมอยูในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเปนเพราะวา หนวยงานใน มหาวิทยาลัยยังไมเปด
โอกาสที่จะกาวหนาขึ้นอยูกับความสามารถและ ไดรับโอกาสจากหนวยงานสงเสริมใหลาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
7. ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจจะเปน
เพราะวา ในสภาพเศรษฐกิจปจจุบันมีคาครองชีพสูง คาใชจายของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในทุกดาน
สูงขึ้นไมสมดุลกับเงินเดือนที่ไดรับ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย สุเนตร นามโคตรศรี (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตกาทํางานของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมทั้ง 8 ดาน อยูในระดับปานกลาง และ
งานวิจัยของ ดํารง ลาฝอย (2552) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท พรีไซซ
อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด พบวาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานทั้ง 8 ดาน คือ 1.ไดรับคาตอบแทน
ที่เปนธรรมและเพียงพอ 2. สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน 4.โอกาส
ในการพัฒนาความรูความสามารถ 5. บูรณาการทางสังคมหรือการทํางานรวมกัน 6. ธรรมนูญในองคกร 7. ความสมดุล
ระหวางชีวิตการทํางาน 8. ความเปนประโยชนตอสังคม อยูในระดับปานกลางทั้งหมดและเกิดความผูกพันตอองคกร
ในระดับปานกลาง

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตัวเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตาในการใหคําปรึกษาแนะนําเปนอยางดียิ่ง จาก
ดร.บรรจง ไชยรินคํา อาจารยที่ปรึกษาที่ไดเสียสละเวลาในการใหคําแนะนําแกไขขอบกพรองตาง ๆ ทุกขั้นตอน จนทําให
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้มีความสมบูรณ ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณทานเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณรอง
ศาสตราจารย ดร.โชค โสรัจกุล ตําแหนง ผูมีความรูความสามารถ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์
ตําแหนง หัวหนาสาขาการประมง และดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร ตําแหนง อาจารย คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ไดกรุณาใหความอนุเคราะหตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาวิจัย
ขอขอบคุณพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยาที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ทําใหการศึกษา
คนควาดวยตนเองในครั้งนี้สําเร็จลุลวงผานไปดวยดี ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา สําหรับอบรมเลี้ยงดูเอาใจใสและ
วางรากฐานทางการศึกษาใหสามารถฝาฟนอุปสรรคตาง ไปได
ขอขอบพระคุณครูอาจารยที่มอบวิชาความรู และอบรมสั่งสอน ตลอดจนถึงผูบังคับบัญชาและเพื่อรวมงานทุก
ทานที่ใหกําลังใจเสมอมา
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คุณลักษณะของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 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
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีกลุมตัวอยาง ซึ่งไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย จํานวน 295 คน
โดยทําการศึกษา 6 ดาน คือ ดานคุณลักษณะทางกายภาพ ดานคุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม ดานคุณลักษณะดาน
สติปญญาและความสามารถ ดานบุคลิกภาพ ดานลักษณะที่เกี่ยวกับงาน และดานลักษณะทางสังคม ผลการวิจัยพบวา
คุณลักษณะของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งคุณลักษณะของผูบริหารดานลักษณะที่เกี่ยวกับงานมีผล
ตอการปฏิบัติงานของผูบริหารมากที่สุด และแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษานั้น พบวา คุณลักษณะดานสติปญญาและความสามารถ มีผูเสนอแนะแนวทางคุณลักษณะของผูบริหารที่มีผล
ตอการปฏิบัติงานของครู สูงสุด คือ ผูบริหารจะตองเปนผูที่มีภาวะผูนํา มีทักษะในการบริหารงาน วางแผนการทํางานได
อยางเหมาะสม มียุทธวิธีและเทคนิค มีกลยุทธที่จะนําไปสูความสําเร็จของงานหรือองคกร
คําสําคัญ: คุณลักษณะของผูบริหาร การปฏิบัติงานของครู
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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
เศรษฐกิจ อีกทั้งยังเปนรากฐานและเปนยุทธศาสตรสําคัญในการแกวิกฤตของสังคม และประเทศ การศึกษาถือเปนกลไก
สําคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตรในการพัฒนาคนใหมีคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาของไทย การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ จึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง สงผลใหมีปฏิรูปการศึกษา เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ทางดานการศึกษาไปสูสิ่งที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อใหคนไทยไดมีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนทั้งคนดี คนเกง
มีความสุข การพัฒนาเยาวชนไทยใหมีศักยภาพ ตองอาศัยการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพ ไดรับการสนับสนุน
สงเสริมดวยระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ซึ่งใน
การจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จนั้น บุคคลที่จะชวยพัฒนาการศึกษาก็คือครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเปน
ผูทําหนาที่ถายทอดความรู วัฒนธรรม และปลูกฝงคานิยมที่ดีใหแกผูเรียน ดวยเหตุนี้ ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนผูนําของ
สถานศึกษา จึงถือไดวาเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญตอการจัดการศึกษา เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายตามความตองการ
จะเห็นไดวาผูบริหารสถานศึกษา เปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา เปนผูทําหนาที่ใหบริการหรือปฏิบัติงาน
เกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด กระบวนการเรี ย นการสอน การนิ เทศ และการบริ ห ารการศึ ก ษาในหน ว ยงานการศึ ก ษาต า ง ๆ
โดยเฉพาะผูบริหาสถานศึกษาในปจจุบัน มีอํานาจในการตัดสินใจ รวมทั้งการกําหนดนโยบายตาง ๆ ของสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรมีคุณลักษณะที่ดีทั้งทางดานคุณวุฒิและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี
เป น ผู นํ า วิ ช าชี พ ที่ จ ะต อ งมี ส มรรถนะ ความรู ความสามารถ จึ ง จะนํ า ไปสู ก ารจั ด และการบริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ดี
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ผูบริหารในสถานศึกษาตั้งแตระดับพื้นฐาน ระดับตนสูระดับสูงแตละระดับยอมมีความสําคัญทั้งสิ้น เปรียบ
เสมือนผูควบคุมกลไกขับเคลื่อนสิ่งตาง ๆ ไปทุกสวน ดังนั้น ผูบริหารทุกระดับจึงมีความสําคัญไมแพกัน ซึ่งบุคคลเหลานั้น
นอกจากจะมีที่บงบอกถึงความเปนผูบริหารทั้งดานบุคลิกภาพ ความรูความสามารถ มีบารมี มีอํานาจที่นาเกรงขาม เปนผู
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ทรงคุณวุฒิหรือผูอาวุโสก็ตาม แตสิ่งที่ขาดไมไดเลยก็คือ คุณลักษณะของผูบริหารที่จะนําพาสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อใหสถานศึกษาไปสูความสําเร็จ ในทางตรงกันขาม ถาผูบริหารสถานศึกษาไมมีคุณภาพ ไมเปนผูนําที่ดี
ก็จะไมสามารถพัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนา การจัดการศึกษาก็ไมประสบความสําเร็จไดเชนเดียวกัน ผูวิจัยในฐานะเปน
ครูผูสอนในเขตอําเภอแมสรวย ไดรับประสบการณการบริหารงาจากผูบริหารหลายทานที่มีความสามารถในการบริหาร
แตกตางกัน ซึ่งบางโรงเรียนเปนที่ยอมรับของชุมชนและผูปกครอง ทําใหคุณลักษณะของผูบริหารจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
ที่จะสงผลตอการบริหารสถานศึกษาและยังเปนตนแบบของครูในการปฏิบัติงาน
ดังนั้นคุณลักษณะของผูบริหารจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะสงผลตอการบริหารสถานศึกษาและยังเปนตนแบบ
ของครูในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาคุณลักษณะของผูบริหารในแตละ
ระดับและแตละสถานศึกษาที่แตกตางกัน บางโรงเรียนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาแตบางโรงเรียนคุณภาพ
การศึกษาและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา นั้นยังไมสรางความสําเร็จใหองคการ ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
คุณลักษณะของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษามาใชเปนแนวทางใน
การปรั บ ปรุ ง และเป น พลั ง ผลั ก ดั น ให บุค ลากรต อ งการทํ า งาน ซึ่ ง จะส ง ผลต อ การปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรหรื อ ครู ที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการบริหารงานในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ทฤษฏีของสตอกดิลล )

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. การบริหารงานในสถานศึกษา
- ความหมายของการบริหาร
- การบริหารการศึกษา
- หลักและกระบวนการบริหาร
- ปจจัยพื้นฐานการบริหาร
- แนวคิดและทฤษฎีของการบริหารของสตอกดิลล
2. คุณลักษณะของผูบริหาร
- ความหมายของคุณลักษณะ
- คุณลักษณะของผูบริหาร
- ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผูบริหาร
3. การปฏิบัติงานของครู
- ความหมายของการปฏิบัติงานของครู
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติของครู
วิธีว-ิทมาตรฐานการปฏิ
ยาการวิจัย บัติงานของครู
- บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของครู

คุณลักษณะของผูบริหารที่มตี อการปฏิบัติงาน
ของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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การวิ จัย เรื่ อง คุ ณลั ก ษณะของผูบ ริ ห ารที่ มี ตอ การปฏิ บัติ งานของครู ในสถานศึ ก ษา อํ า เภอแมส รวย สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนด
พื้นที่ที่ทําการศึกษาไดแก สถานศึกษาในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยมีขั้นตอน
การดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษานี้ไดแก ครูในสถานศึกษา อ.แมสรวย จ.เชียงราย จํานวน 295 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยไดทําการสุมตัวอยางงาย (Simple Random Sampling) ไดมาจากขอมูล
อัตรากําลังครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
รวมจํานวน 580 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, อางอิงใน
ธานินทร ศิลปจารุ, 2552, 48-49) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 295 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา หลักการ ทฤษฎี แบบสอบถาม ในวิทยานิพนธและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
คุณลักษณะของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
2. สรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดยการพัฒนาและการสรางแบบสอบถามจากทฤษฎีคุณลักษณะ ที่มีตอ
การปฏิบัติงานของครู 6 ดานตามแนวความคิดของสตอกดิลล
3. นําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
4. นําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก
4.1 นายสุทัด จันทะสินธุ
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนบานหวยไคร อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
4.2 นายจาตุรงค สิทธิบุญมา
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนเจดียหลวงพิทยา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
4.3 นายชูชาติ ซาวคําเขตน
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนชุมชนสันจําปา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพิจารณาใหขอเสนอแนะ
5. นําเครื่องมือที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมีคา IOC เทากับ 0.97
6. นําเครื่องมือมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครู
ในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
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ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ
(Check List) จําแนกตาม เพศ ตําแหนง อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน วุฒิการศึกษา ประเภทของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบเพื่อสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอการ
ปฏิบัติงานของครู ใชมาตรประมาณคา 5 ระดับของลิเคิ์รท (Likert’s five rating scale) โดยใชแนวความคิดของ
สตอกดิลล ประกอบดวย 6 ดาน คือ 1) ลักษณะทางกายภาพ 2) ลักษณะภูมิหลังทางสังคม 3) สติปญญาและความสามารถ
4) บุคลิกภาพ 5) ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน 6) ลักษณะทางสังคม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบส (อักขรา
ธร สังมณีโชติ, 2553, หนา 46) แปลความหมายดังนี้
4.50 – 5.00
หมายความวา มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
หมายความวา มีการปฏิบัติในระดับมาก
2.50 – 3.49
หมายความวา มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายความวา มีการปฏิบัตินอย
1.00 – 1.49
หมายความวา มีการปฏิบัตินอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบแบบปลายเปดขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารที่มีผลตอการ
ปฏิบัติงานของครู เพื่อใหไดแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหาร
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังนี้
1. ผูวิจัยไดทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหจากผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอแมสรวย ในการแจกแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามใหกับทุกโรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ และวิเคราะหขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และทดสอบสมมุติฐานการวิจัยโดยใช
สถิติในการวิเคราะหดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อจัดหมวดหมูและใหทราบลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกลุมตัวอยาง
โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
1.1 นํ า ขอ มู ล ในแบบสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพส ว นบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถามมี ลั ก ษณะเป น แบบ
เลือกตอบ(Check List) จําแนกตาม เพศ ตําแหนง อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน วุฒิการศึกษา ประเภทของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นํามาหาคาความถี่ และคารอยละ นําเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย
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1.2 นําขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอ
การปฏิบัติงานของครู 6 ดาน วิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอ รายดาน และโดยรวม
2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน หลังจากเก็บแบบสอบถามกลับคืนมาแลว พิจารณาตรวจหาความสมบูรณ
ของแบบสอบถามแลวนําขอมูลดังกลาวมาจัดระบบขอมูล ลงรหัสและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะห
หาคาสถิติตาง ๆ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และรอยละ
นําเสนอเปนตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของสตอกดิลล เปนแบบมาตรประมาณคา
และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
โดยกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบส (อักขราธร สังมณีโชติ, 2553, หนา 46)

ผลการศึกษา
จากผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมพบวา คุณลักษณะของผูบริหารดานลักษณะที่เกี่ยวกับงาน
อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีผลตอการปฏิบัติงานของครูมากที่สุด และที่มีผลตอการปฏิบัติงานของครูนอยที่สุด คือ คุณลักษณะ
ของผูบริหารดานลักษณะทางสังคม โดยมีแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 คือ จะตองเปนผูที่มีภาวะ
ผูนํา มีทักษะในการบริหารงาน วางแผนการทํางานไดอยางเหมาะสม มียุทธวิธีและเทคนิค มีกลยุทธที่จะนําไปสู
ความสําเร็จของงานหรือองคกร

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเรื่องคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสรุปผลการศึกษา
ไดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห คุณ ลัก ษณะของผูบ ริ หารสถานศึก ษาที่ มี ตอ การปฏิ บัติ ง านของครู ใ นสถานศึก ษา
อําเภอแม สรวย สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึก ษาเชี ยงราย เขต 2 โดยรวมอยู ในระดับ มากที่ สุด โดย
พิจารณาตามรายดานซึ่งเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ดังนี้
1. คุณลักษณะของผูบริหารดานลักษณะที่เกี่ยวกับงาน อยูในระดับมากที่สุด ตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. คุ ณลั กษณะของผู บริหารดานคุ ณสติป ญญา และความสามารถอยูในระดั บมากที่ สุด ต อการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. คุณลักษณะของผูบริหารดานบุคลิกภาพ อยูในระดับมากที่สุด ตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2576

4. คุณลักษณะของผูบริหารดานภูมิหลังทางสังคม อยูในระดับมาก ตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
5. คุณลักษณะของผูบริหารดานกายภาพ อยูในระดับมาก ตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
6. คุณลักษณะของผูบริหารดานลักษณะทางสังคม อยูในระดับมาก ตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแม
สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตอนที่ 2 จากการวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติของครูใน
สถานศึกษา อําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามได
เสนอแนวทางในการทางการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครู จําแนกเปน 6 ดาน โดยเรียงตาม
ความประสงคและขอเสนอแนะของครูดังนี้
1. ดานคุณลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมากทุกขอ คือ ผูบริหารควรจะมีคุณลักษณะเปนผูที่มีศิลปะในการ
พู ด ใช ว าจาสุ ภ าพ อ อ นโยน มี สุ ข ภาพจิ ต ดี ร า เริ ง และมี อ ารมณ ขั น มี สุ ข ภาพอนามั ย ดี แข็ ง แรง เอื้ อ อํ า นวยต อ
การปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความสม่ําเสมอในการทํางาน มีคุณธรรมและเปนตัวอยางที่ดี จะตองเปนคนทํางานรวดเร็วและ
วองไวและเปนผูมีความเสียสละและทําตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม แตงกายสะอาดเรียบรอยถูกตองตามสากลนิยม
และถู กกาลเทศะ มี กิ ริ ยาสุ ภาพ อ อนน อม วางตนเหมาะสมเป นกลางปราศจากอคติ เป นผู มี อั ธยาศั ยดี โอบอ อมอารี
เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่นและเปนผูมีอัธยาศัยดี โอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น
2. ดานคุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารมีการศึกษาดี มีสามารถโนมนาว
จิตใจผูอื่นใหปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมองการณไกล อีกทั้งผูบริหารตอง
รูจักแสดงบทบาทของตนไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการตัดสินใจอยางเฉลียวฉลาด และแกปญหาไดอยาง
รวดเร็วและถูกตอง มีการสนับสนุนผูรวมงานไดอยางเทาเทียมกัน และครอบครัวมีฐานะทางสังคมดี และคุณลักษณะของ
ผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ตองเปนผูที่มีความสามารถในการใหคําแนะนําผูอื่นในสิ่งที่กอใหเกิด
ประโยชนทั้งสวนตัวและสวนรวม
3. ดานสติปญญาและความสามารถ พบวาอยูในระดับ ซึ่งคุณลักษณะของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึ ก ษา คื อ เป น ผู ที่ มี ภ าวะผู นํ า มี ทั ก ษะในการบริ ห ารงาน วางแผนการทํ า งานได อ ย า งเหมาะสมและเป น
ผูเรียนรูตลอดกาล เปนผูที่มีความรอบรูและมีขอมูลที่ทันสมัยเปนผูที่มียุทธวิธีและเทคนิค กลยุทธที่จะนําไปสูความสําเร็จ
ของงานหรือองคกร และเปนผูที่มีสติ สามารถรูทันเหตุการณและเปนผูที่รูจักควรไมควร รูจักความพอดี เปนนักอาน ขยัน
ใฝหาความรู ชางสังเกต รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีคาเฉลี่ย มีความสามารถที่จะเลือกบุคลากรใหเหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน อีกทั้งยังตองเปนผูที่มีความเขาใจในจิตวิทยาการบริหารไดเปนอยางดี
4. ดานบุคลิกภาพ อยูในระดับมาก ซึ่งคุณลักษณะของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาที่มากที่สุด
คือ เปนผูที่สามารถควบคุมอารมณตนเองได โดยมีคาเฉลี่ย เปนผูที่มีบุคลิกภาพที่ดี และแตงกายตามวัฒนธรรมของ
องค ก ร เป น แบบอย า งที่ ดี กั บ องค ก ร เป น ผู ที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง เป น ผู ที่ ป ระพฤติ ต นให เ ป น แบบอย า งที่ ดี แ ก
ผูใตบังคับบัญชา เปนผูนําดานการเปลี่ยนแปลงและเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูที่หางจากอบายมุขทุกประการ และ
ตองมีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่การงานและหนวยงาน มีความโปรงใส
2577

5. ดานลักษณะที่เกี่ยวกับงาน อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งคุณลักษณะของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครู ตอง
มีเหตุผลและใชวิจารณญาณของตนเองเพื่อแกไขปญหา รูจักแสวงหาความสําเร็จและหวังผลเปนเลิศในการทํางาน เปนผูที่รูจัก
บริหารตนเอง มีการทํางานอยางมีระบบ รูจักมอบหมายงานและอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบใหบุคลากรไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม และมีความสามารถในการติดตามผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงใหดีขึ้น สวนเปนผูที่รูจักบริหารเวลา และ
มีความสามารถในการนิเทศภายในและนิเทศบุคลากรใหม มีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งงานและมอบหมายงานใหผูอื่น
ปฏิบัติไดอยางรวดเร็วและมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
6. ดา นลั กษณะทางสั งคม อยู ใ นระดั บมาก มีค วามสามารถในการปรับ ตัว เขา กับ ผูอื่ น ได อย างเหมาะสม
เป น ผู เอาใจใส ทุก ข สุ ข ของผู ร ว มงานและผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาเป น ผู ที่ป รั บ ตั ว เข า กั บ สั ง คม สิ่ ง แวดล อ มและผู อื่ น ได ง า ย
มีความสามารถในการประสานงานและประสานประโยชนระหวางสถานศึกษากับชุมชน สมาคมและหนวยงานอื่น ๆ และ
เปนผูที่รูจักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับตัวเขาหาความถูกตอง เปนผูที่ทําใหบุคลากรในสถานศึกษาเชื่อถือและยอมรับ
มีความสามารถในการปรับตัวเขากับผูอื่นไดอยางเหมาะสม เปนผูที่ปฏิบัติตามวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของสังคม เปนผูเอาใจใสทุกขสุขของผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา เปนผูที่ใหเกียรติและเคารพสิทธิผูรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชา
อภิปรายผลการวิจัย
คุณลักษณะของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 ผูวิจัยขอนําผลการศึกษา มาอภิปรายผลดังนี้
คุณลักษณะของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2 สอดคลองกับผลการวิจัยของภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้
1. ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงหบุรี
1.1 ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามทั ศ นะของผู บ ริ ห ารและครู ผู ส อน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ดานความมีพลัง ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การสรางกําลังใจในการทํางานใหกับผูใตบังคับบัญชาทุกครั้งที่ปฏิบัติงานและมีความสุข
เมื่อไดทํางานอยางเต็มความสามารถ ทุมเทและตั้งใจปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางครบถวนตรงตามเวลาที่กําหนด และ
ผูบังคับบัญชาคนหาวิธีการสรางแรงจูงใจที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําที่สุด ไดแก ผูบริหารสามารถจูงใจบุคคลในหนวยงานไดตรงกับสิ่งที่ตองการ
1.2 ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามทั ศ นะของผู บ ริ ห ารและครู ผู ส อน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ดานความเปนผูนํา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก พัฒนาตนเองอยูเสมอ
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1.3 ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามทั ศ นะของผู บ ริ ห ารและครู ผู ส อน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ดานความซื่อสัตยและจริยธรรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ไมพูดปด พูดความจริงเสมอ ไมหนาไหวหลังหลอก ตอหนาทําอยางหนึ่ง
และลับหลังทําอีกอยางหนึ่ง และประพฤติตรงไปตรงมา ไมคิดคดตอผูอื่น สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ยอมรับผิด
เมื่อทําผิด ไมใสรายความผิดใหกับผูอื่น
1.4 ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามทั ศ นะของผู บ ริ ห ารและครู ผู ส อน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสิ ง ห บุรี ด า นความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก วิพากษ วิจารณ การทํางานที่ไมไดมาตรฐานของผูรวมงานอยางตรงไปตรงมา
ตั้งจุดมุงหมายไวสูง และคิดวาจะทําไดสําเร็จ และกลาในการคิด การพูด และการกระทํา สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก
มีการสั่งการอยางชัดเจนไมคลุมเครือ
1.5 ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามทั ศ นะของผู บ ริ ห ารและครู ผู ส อน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ดานความเฉลียวฉลาด ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก มีความสามารถจัดลําดับความสําคัญของงาน การวางแผนในการทํางาน และมีวิสัยทัศนใน
การทํางาน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
1.6 ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามทั ศ นะของผู บ ริ ห ารและครู ผู ส อน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสิ ง ห บุรี ด า นความรอบรู ใ นงาน ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก มอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของผูรวมงาน เสนอการ
ปฏิบัติงานของตนเองใหผูรวมงานไดทราบอยางชัดเจน และจัดใหมีการวางแผนและกําหนดเปาหมายในการทํางานรวมกัน
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก สามารถจูงใจคนที่ทําใหผูรวมงานเกิดศรัทธา และพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
1.7 ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามทั ศ นะของผู บ ริ ห ารและครู ผู ส อน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ดานความกระตือรือรน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การสรางบรรยากาศในการทํางาน สงเสริมใหครูมีความกาวหนาในอาชีพ โดยการอบรม
สัมมนา หรือการศึกษาตอ และการสรางความสุขในการทํางาน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก มีความสามารถที่หลากหลาย
ในการบริหารงาน
ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อําเภอแมสรวย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุงเนนให
เกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมสําหรับ ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. ดานคุณลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมากทุกขอ คือ ผูบริหารควรจะมีคุณลักษณะเปนผูที่มีศิลปะในการพูด
ใชวาจาสุภาพ ออนโยน มีสุขภาพจิตดี ราเริง และมีอารมณขัน มีสุขภาพอนามัยดี แข็งแรง เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน
ทําใหเกิดความสม่ําเสมอในการทํางาน มีคุณธรรมและเปนตัวอยางที่ดี จะตองเปนคนทํางานรวดเร็วและวองไวและเปนผูมี
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ความเสียสละและทําตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม แตงกายสะอาดเรียบรอยถูกตองตามสากลนิยมและถูกกาลเทศะ มี
กิริยาสุภาพ ออนนอม วางตนเหมาะสมเปนกลางปราศจากอคติ เปนผูมีอัธยาศัยดี โอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น
และเปนผูมีอัธยาศัยดี โอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น
2. ดานคุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม อยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริหารมีการศึกษาดี มีสามารถโนมนาวจิตใจ
ผูอื่นใหปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมองการณไกล อีกทั้งผูบริหารตองรูจัก
แสดงบทบาทของตนได อ ย า งเหมาะสม มี ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจอย า งเฉลี ย วฉลาด และแก ป ญ หาได
อย า งรวดเร็ ว และถู ก ต อ ง มี ก ารสนั บ สนุ น ผู ร ว มงานได อ ย า งเท า เที ย มกั น และครอบครั ว มี ฐ านะทางสั ง คมดี และ
คุณลักษณะของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ตองเปนผูที่มีความสามารถในการใหคําแนะนําผูอื่น
ในสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนทั้งสวนตัวและสวนรวม
3. ดานสติปญญาและความสามารถ พบวาอยูในระดับ ซึ่งคุณลักษณะของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
คือ เปนผูที่มีภาวะผูนํา มีทักษะในการบริหารงาน วางแผนการทํางานไดอยางเหมาะสมและเปนผูเรียนรูตลอดกาล เปนผูที่มี
ความรอบรูและมีขอมูลที่ทันสมัยเปนผูที่มียุทธวิธีและเทคนิค กลยุทธที่จะนําไปสูความสําเร็จของงานหรือองคกร และเปน
ผูที่มีสติสามารถรูทันเหตุการณและเปนผูที่รูจักควรไมควร รูจักความพอดี เปนนักอาน ขยันใฝหาความรู ชางสังเกต รูจัก
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความสามารถที่จะเลือกบุคลากรใหเหมาะสมกั บลักษณะของงาน อีกทั้งยังตองเปนผูที่มี
ความเขาใจในจิตวิทยาการบริหารไดเปนอยางดี
4. ดานบุคลิกภาพ อยูในระดับมาก ซึ่งคุณลักษณะของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาที่มาก
ที่สุด คือ เปนผูที่สามารถควบคุมอารมณตนเองได โดยมีคาเฉลี่ย เปนผูที่มีบุคลิกภาพที่ดี และแตงกายตามวัฒนธรรมของ
องค ก ร เป น แบบอย า งที่ ดี กั บ องค ก ร เป น ผู ที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง เป น ผู ที่ ป ระพฤติ ต นให เป น แบบอย า งที่ ดี แ ก
ผูใตบังคับบัญชา เปนผูนําดานการเปลี่ยนแปลงและเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูที่หางจากอบายมุขทุกประการ และตอง
มีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่การงานและหนวยงาน มีความโปรงใส
5. ดานลักษณะที่เกี่ยวกับงาน อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งคุณลักษณะของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติงานของครูตอง
มีเหตุผลและใชวิจารณญาณของตนเองเพื่อแกไขปญหา รูจักแสวงหาความสําเร็จและหวังผลเปนเลิศในการทํางาน เปนผูที่
รูจักบริหารตนเอง มีการทํางานอยางมีระบบ รูจักมอบหมายงานและอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบใหบุคลากรไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม และมีความสามารถในการติดตามผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงใหดีขึ้น สวนเปนผูที่รูจักบริหาร
เวลา และมีความสามารถในการนิเทศภายในและนิเทศบุคลากรใหม มีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งงานและมอบหมาย
งานใหผูอื่นปฏิบัติไดอยางรวดเร็วและมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
6. ดานลักษณะทางสังคม อยูในระดับมาก มีความสามารถในการปรับตัวเขากับผูอื่นไดอยางเหมาะสม เปนผูเอาใจใสทุกขสุข
ของผู ร ว มงานและผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาเป น ผู ที่ ป รั บ ตั ว เข า กั บ สั ง คม สิ่ งแวดล อ มและผู อื่ น ได ง า ย มี ค วามสามารถใน
การประสานงานและประสานประโยชนร ะหว า งสถานศึ ก ษากั บ ชุม ชน สมาคมและหนว ยงานอื่ น ๆ และเป น ผูที่รูจั ก
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมและปรั บ ตั ว เข า หาความถู ก ต อ ง เป น ผู ที่ ทํ า ให บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาเชื่ อ ถื อ และยอมรั บ
มีความสามารถในการปรับตัวเขากับผูอื่นไดอยางเหมาะสม เปนผูที่ปฏิบัติตามวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามของสังคม เปนผูเอาใจใสทุกขสุขของผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา เปนผูที่ใหเกียรติและเคารพสิทธิผูรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชา
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ตามที่ ผูวิ จัย ได มีข อเสนอแนะของการวิจั ยไปแลว ก็ เพื่ อใหง านวิจั ยเกี่ย วกั บคุ ณลั กษณะของผู บริ หารที่ มีต อ
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นั้นไดแพรหลาย
และไดมีการศึกษาเพื่อเปนการตอยอดองคความรูใหลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และเปนประโยชนในการศึกษาคนควาของผูบริหาร
นักศึกษา นักวิชาการ และผูที่สนใจทั่วไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารในการบริหารงานตามโครงสรางอยางเปนระบบ
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของผูบริหารของผูบริหาร เพื่อสงผลตอการปฏิบัติงานของครู

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่ องคุ ณลัก ษณะของผูบริ หารที่มีต อการปฏิ บัติง านของครูในสถานศึก ษา อําเภอแมสรวย สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสําเร็จลุลวงดวยดี ดวยการสนับสนุนจากบุคคลหลาย
ฝาย ผูศึกษาขอขอบพระคุณ ดร.โสภา อํานวยรัตน ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา ไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนตรวจสอบ
แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณได ผูศึกษา
คนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ นายสุทัด จันทะสินธุ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานหวยไคร นายจาตุรงค สิทธิบุญมา
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเจดียหลวงพิทยา และนายชูชาติ ซาวคําเขตน ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียน
ชุมชนสันจําปาที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ พิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนําแกไขตรวจสอบเครื่องมือ และความเที่ยงตรง
เชิ งเนื้ อหาของแบบสอบถามที่ ใช ในการศึ กษาค นคว า จนทํ าให การศึ กษาค นคว าครั้ งนี้ สมบู รณ และมี คุ ณค าผู ศึ กษา
ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร บุคลากร และผูที่เกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียนอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการเก็บขอมูล
และตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี
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คุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
Characteristics as Authentic and Desirable Characteristics of the School
Administrators Rajaprajanugroh Groups 6 Northern Bureau of Special Education
จรัล ฟงเร็ว 1*และธิดาวัลย อุนกอง2
Jarun Fungrew1* and Tidawan Unkong2
6

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
คุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จําแนกตามขอมูลสถานภาพสวนบุคคล ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนครูโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจํานวน 9 โรงเรียน จํานวน 411 คน กําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ เครจซี่ และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 201 คน
ผลการวิจัย พบวา 1) คุณลักษณะที่เปนจริงของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของ ผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบวา
คุณลักษณะที่เปนจริง จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน สําหรับคุณลักษณะที่พึงประสงค จําแนกตามเพศ
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เปนจริงและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค จําแนกตามประสบการณทํางาน และวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: คุณลักษณะที่เปนจริง คุณลักษณะที่พึงประสงค

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 การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจาก
การจัด สภาพแวดล อ ม สั ง คมการเรี ย นรูแ ละปจ จั ย เกื้ อ หนุน ให บุค คลเรี ย นรูอ ย า งต อ เนื่อ งตลอดชี วิต ในด า นการจั ด
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในการบริหารสถานศึกษา เปนผูมีอํานาจในการบริหาร สั่งการ ในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา ทั้งนี้ผูบริหารตองอาศัย หลักการ ทฤษฎี ที่มีอยูมากมายมาปรับใชในการบริหารใหเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา เพื่อสงผลตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จัดการศึกษาสงเคราะห เปนการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสทางการศึกษาที่รัฐจําเปนตองใหความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ ซึ่งดําเนินการชวยเหลือ
เด็กดอยโอกาสทางการศึกษาใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แ กไ ขเพิ่ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยไม เก็ บค าใช จา ยและจัด การศึ กษาในรู ปแบบโรงเรีย นประจํา ในทุก ระดั บ
การศึกษา มุงเนนใหผูเรียนมีทักษะความรูทั้งดานสามัญและทักษะวิชาชีพที่เหมาะสมกับวัย
จากความสําคัญของคุณลักษณะ และความจําเปนที่ผูบริหารตองมีเพื่อที่นํามาใชในการบริหารโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห ผูบริหารสถานศึกษาตองมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนดังนั้น ผูวิจัยไดมองเห็นถึงความสําคัญ
ในเรื่องคุณลักษณะของผูบริหาร จึงสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารตามสภาพจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย คุณลักษณะดานภาวะผูนํา คุณลักษณะดานความรูทางวิชาการ คุณลักษณะ
ดานความสามารถในการบริหารและคุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรม ผูวิจัยเชื่อวาผลการศึกษาที่ไดจะเกิดประโย
ชน ตอผู บริหารสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของไดตระหนักและมองเห็นถึงความสํา คัญของคุณลักษณะที่จําเปนตอการ
บริหารและพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพเหมาะสมกับสถานการณในยุคปฏิรูปการศึกษาตอไป
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6
ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม
6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จําแนกตามเพศ ประสบการณในการทํางาน และวุฒิการศึกษา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
สมมติฐานของการวิจัย คือ
1. ครูที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปนจริงของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม
6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษแตกตางกัน
2. ครูที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปนจริงของผูบริหารโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษแตกตางกัน
3. ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เปนจริงของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษแตกตางกัน
4. ครูที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห
กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษแตกตางกัน
5. ครูที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษแตกตางกัน
6. ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษแตกตางกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
ประสบการณในการทํางาน
1. นอยกวา 10 ป
2. 10-20 ป
3. 21-30 ป
4. มากกวา 30 ป
วุฒิการศึกษา
1. ปริญญาตรี
2. ปริญญาโท
3. สูงกวาปริญญาโท

คุณลักษณะที่เปนจริงของผูบริหาร
1. ดานภาวะผูนํา
2. ดานความรูทางวิชาการ
3. ดานความสามารถในการบริหารงาน
4. ดานคุณธรรมจริยธรรม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
1. ดานภาวะผูนํา
2. ดานความรูทางวิชาการ
3. ดานความสามารถในการบริหารงาน
4. ดานคุณธรรมจริยธรรม
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ จํานวน 411 คน กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของตารางเครจซีและมอรแกนไดจํานวนกลุมตัวอยาง
201 คน
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ ประสบการณการทํางาน และวุฒิ
ทางการศึกษา มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพคุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัยไดดังนี้
1. คุณลักษณะที่เปนจริงของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะหกลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ดานความรูทางวิชาการ รองลงมาคือ ดานความสามารถในการบริหารงาน และดานคุณธรรมจริยธรรม ตามลําดับ สวนที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานภาวะผูนํา สําหรับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือ
ตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม รองลงมา คือ ดานความรูทางวิชาการ
และดานความสามารถในการบริหารงาน ตามลําดับ สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานภาวะผูนํา
1.1 คุณลักษณะที่เปนจริงของผู บริ หารโรงเรียนราชประชานุ เคราะห กลุ ม 6 ภาคเหนือตอนบน สั งกั ดสํ านั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ดานภาวะผูนํา โดยรวมทุกขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีวิสัยทัศนในการทํางาน รองลงมา คือ มีอุดมการณ มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน และเปนผูมี
วิสัยทัศนในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา และพัฒนาองคกร ตามลําดับ สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ใหความสนใจสวัสดิ
ภาพ สวัสดิการความเปนอยูของผูใตบังคับบัญชา สําหรับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห
กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดานภาวะผูนํา โดยรวมทุกขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เปนผูมีวิสัยทัศนในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการศึกษา และ
พั ฒนาองค กร รองลงมา คื อ มี มี วิ สั ยทั ศน ในการทํ างาน และแสดงศั กยภาพทางความคิ ด ความรู ประสบการณ และ
ความสามารถในสังคมไดอยางเหมาะสม ตามลําดับ สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีความสามารถจูงใจใหคนทํางานและสราง
ความพึงพอ ใจใหผูใตบังคับบัญชา
1.2 คุณลักษณะที่เปนจริงของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุ เคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สั งกัดสํานั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ดานความรูทางวิชาการ โดยรวมทุกขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมาก
ทุกข อ โดยข อที่ มี ค าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ ผู บริ หารส งเสริ มใหมี การจั ดกิ จกรรมและการเรี ยนการสอนที่เน นผู เรี ยนเปนสํ าคั ญ
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รองลงมา คือ มีความรู ความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา และผูบริหารสนับสนุนครู ในการ
อบรม พั ฒนาวิ ชาการเพื่ อพั ฒนาตนเอง ตามลํ าดั บ ส วนที่ มี ค าเฉลี่ ยต่ํ าสุ ด คื อ ผู บริ หารมี การกํ ากั บ นิ เทศติ ดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครูอยางตอเนื่องและเปนระบบ สําหรับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดานความรูทางวิชาการ โดยรวมทุกขออยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารมีการกํากับ นิเทศติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครูอยางตอเนื่องและเปนระบบ รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมการใชแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา และ ผูบริหารสนับสนุนครู ในการอบรม พัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง ตามลําดับ สวนที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาครูใหตรงกับความตองการจําเปนและตอเนื่อง
1.3 คุณลั กษณะที่เปนจริงของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ดานความสามารถในการบริหารงาน โดยรวมทุกขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา
อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีทักษะในการแสวงหาความรู ขอมูลตาง ๆ และเรียนรูตลอดชีวิต รองลงมา
คือ เป นผูใหการสนับสนุ นการพั ฒนาดานต าง ๆ ของผู ใตบั งคั บบัญชา และมี ความกระตือรือร นที่ จะทํางานให สําเร็ จตาม
เปาหมาย ตามลําดับ สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ จัดบุคลากรเขาทํางานไดอยางเหมาะสม สําหรับคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดานความสามารถ
ในการบริหารงาน โดยรวมทุกขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ มีทักษะ ความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ รองลงมา คือ ใชเหตุผลในการแกไขปญหาตางๆในทาง
ที่จะเปนประโยชนตอหนวยงาน และมีทักษะในการแสวงหาความรู ขอมูลตาง ๆ และเรียนรูตลอดชีวิต ตามลําดับ สวนที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ จัดบุคลากรเขาทํางานไดอยางเหมาะสม
1.4 คุณลักษณะที่ เปนจริงของผูบริ หารโรงเรียนราชประชานุ เคราะห กลุ ม 6 ภาคเหนือตอนบน สั งกัดสํานั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ดานคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมทุกขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ วางตัวเหมาะสมกับตําแหนงและหนาที่การงาน รองลงมา คือ มีความอดทน ตอคําพูดที่
ขัดแยงหรือไมเปนมิตร และเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของราชการ ตามลําดับ สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
มีความสามารถในการสรางขวัญกําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา สําหรับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมทุกขออยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ วางตัวเหมาะสมกับตําแหนงและ
หนาที่การงาน รองลงมา คือ เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของราชการและมีความยุติธรรมและปฏิบัติตอ
ผูใตบังคับบัญชาอยางเสมอภาค ตามลําดับ สวนที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ใหความชวยเหลือตอผูใตบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ
2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงคของ ผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห
กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2.1. คุณลั กษณะที่เป นจริง จําแนกตามครูที่มี เพศแตกต างกัน โดยรวมและรายดานไมแตกต างกัน สําหรั บ
คุณลักษณะที่พึงประสงค จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2.2. คุ ณลั กษณะที่ เป นจริ งและคุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค จํ าแนกตามครู ที่ มี ประสบการณ ทํางานและวุ ฒิ
การศึกษาแตกตางกัน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
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สรุปผลและอธิปรายผล
อธิปรายผล
จากผลการศึกษาคุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม
6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายดังนี้
1. จากผลการศึกษา คุณลักษณะที่เปนจริงของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�X = 3.79) ที่ปรากฏผลเชนนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหาร
โรงเรียนหรือสถานศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบและภารกิจหลักที่สําคัญ คือ รับผิดชอบงานทุกอยางของสถานศึกษา ไมวาจะ
เปนการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานธุรการและการเงิน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานอาคารสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ การบริหารงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธและการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ วาสนา หลงสมบุญ (2546, หนา 89) ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผู บริ หารโรงเรี ยนประถมศึ กษา ตามทั ศนะคติ ของครู ผู สอนสั งกั ดสํ านั กงานประถมศึ กษาจั งหวั ดกาญจนบุ รี พบว า
คุณลักษณะที่เปนจริง ในภาพรวม อยูในระดับมากทุกดาน อาจเปนเพราะ ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี เปนผูบริหารที่ผานกระบวนการคัดเลือก อีกทั้งมีการฝกอบรมกอนที่จะกาวเขาสูตําแหนงผูบริหารซึ่งเปน
พื้นฐานใหผูบริหารมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีบุคลิกภาพ ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธที่ดีเพื่อบริหารงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเปาหมาย สําหรับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห
กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.15) ที่ปรากฏผลเชนนี้อาจ
เปนเพราะวา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่มุงปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุ
ถึงจุดมุงหมายความเปนเลิศทางการศึกษาในป พ.ศ. 2550 ดังนี้จุดมุงหมายของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสรางบุคคลแหงการ
เรียนรู องคกรแหงการเรียนรูและสังคมแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้น (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548, หนา 41-42) สอดคลอง
กับงานวิจัยของ นพดล ศิริโชติ (2545, หนา 78-79) ไดทําการศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะ
ของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานและข าราชการครู สั งกั ดสํ านั กงานการประถมศึ กษาจั งหวั ดยโสธร พบว า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และขาราชการครู มีความคิดเห็นวาผูบริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในราย
ดานและในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน คุณลักษณะที่เปนจริงพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความรู
ทางวิชาการ (X� = 3.86) ที่ปรากฏผลเชนนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารมีการสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีความรู ความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหารสนับสนุนครู
ในการอบรม พัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง สอดคลองกับ โกศล ศรีทอง (2543, หนา 48–49) ไดกลาวไววา ผูบริหาร
สถานศึกษาตองใหความสําคัญกับงานดานวิชาการโดยพัฒนาตนเองใหเปนผูนําทางวิชาการ สามารถอํานวยการดานการเรียน
การสอนไดรวมทั้งการนํากระบวนการดานบริหารมาประสานกับขอบขายการบริหารงานวิชาการตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
ไวไดอยางมีคุณภาพ นอกจากนั้นผูบริหารยังตองพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
คุณภาพรวมทั้งใหการสนับสนุนดานทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนซึ่งจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและเปนไป
ตามเจตนารมณของหลักสูตร รองลงมา คือ ดานความสามารถในการบริหารงาน (X� = 3.83) ที่ปรากฏผลเชนนี้อาจเปน
เพราะวา ผูบริหารมีทักษะในการแสวงหาความรู ขอมูลตาง ๆ และเรียนรูตลอดชีวิต เปนผูใหการสนับสนุนการพัฒนาดานตางๆ
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ของผูใตบังคับบัญชา และมีความกระตือรือรนที่จะทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย สอดคลองกับ นิพนธ กินาวงศ (2543, หนา
73) กลาววา การนําทักษะไปใชนั้นขึ้นอยูกับผูบริหารวาจะใชทักษะใดมากทักษะใดนอยตาม สถานการณที่เปนอยู อยางไรก็ตาม
คุณลักษณะของผูบริหารยุคใหมจะตองเปนนักบริหารมืออาชีพ เสียสละ ทั้งนี้เพราะสังคมในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
ดังนั้นผูบริหารจะตองพยายามเรียนรูหลักการ แนวคิดทฤษฎีทางการบริหารและฝกฝนใหเกิดความชํานาญ สําหรับคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความรูทางวิชาการ (�X = 4.17) ที่ปรากฏผลเชนนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารมีการ
กํากับ นิเทศติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครูอยางตอเนื่องและเปนระบบ และสงเสริมการใชแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา และผูบริหารสนับสนุนครู ในการอบรม พัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง สอดคลองกับ เกศรา
ภรณ วิทยไพจิตร (2544, หนา 31) ไดกลาวไววา ผูบริหารโรงเรียนเปนผูควบคุมโรงเรียนซึ่งเปนสถาบันทางวิชาการโดยตรง
จึงควรมีคุณสมบัติทางวิชาการ ดังนี้ 1) ความรูทางวิชาการ ไดแก ความรูทางดานวิชาการทั่วไป คือ การรูหลักเบื้องตนของวิชา
ตาง ๆ ที่สอนอยู ในโรงเรียน เพื่อใหการตรวจตราควบคุมและแนะนําแกครูเปนไปอยางถูกตอง และความรู ทางดานวิชาชีพ
2) ประสบการณและระดับความรู ระดับความรู 3)การฝกอบรมในระหวางประจํ าทํางาน ผูบริหารต องหมั่ นติดตามความ
เคลื่อนไหวทางการศึกษาเนื่องจากวิชาการและเทคนิคในการทํางานเปลี่ยนแปลง และกาวหนาอยูเสมอ กิจกรรมที่ผูบริหารควร
ปฏิบัติ รองลงมา คือ ดานความสามารถในการบริหารงาน (�X = 4.17) ที่ปรากฏผลเชนนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารมีทักษะ
ความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ ใชเหตุผลในการแกไขปญหาตาง ๆ ในทางที่จะเปนประโยชนตอ
หนวยงาน และมีทักษะในการแสวงหาความรู ขอมูลตาง ๆ และเรียนรูตลอดชีวิต สอดคลองกับนิพนธ กินาวงศ (2543, หนา 73)
ไดกลาวไววา ผูบริหารจะตองพยายามเรียนรูหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหาร และฝกฝนใหเกิดความชํานาญจนมีทักษะ
และจะตองมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นไปอีก ไดแก จัดลําดับความสําคัญของงานหรือภารกิจในหนวยงานไดถูกตองเหมาะสม และ
สอดคลองกั บ พรนพ พุกกะพั นธ (2544, หน า 43) ไดกลาวไว ว า ในการบริ หารงานของสถานศึกษา นอกจากผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองมีความรูความสามารถทางวิชาการแลวผูบริหารตองมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาดวยการบริหารสถานศึกษาจึงจะไดผลและประสบความสําเร็จสมบูรณยิ่งขึ้น
2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่เปนจริงของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2.1 จําแนกตามครูที่มีเพศแตกตางกัน โดยรวมไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณา
รายดานก็ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนกัน ที่ปรากฏผลเชนนี้อาจเปนเพราะวา ครู ทั้งชายและหญิง
เห็นวาผูบริหารมีการใหบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนและบุคลากรที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษามีสวนรวม สงเสริม
สนับสนุน และรวมดําเนินการพัฒนาคุณภาพของครู และนักเรียน สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกลาวไววา ผูบริหารมีหนาที่ที่จะตองสรางความรวมมือ ความสามัคคี
ของสมาชิกในหนวยงาน และรับผิดชอบงานทุกอยางของสถานศึกษา ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล
และดานบริหารทั่วไป และการสรางความสัมพันธในชุมชน องคกรเอกชน ซึ่งตองมีเทคนิคการในการบริหาร และเทคนิค
การสรางทีมในการทํางาน สามารถใหสมาชิกในหนวยงานรวมกันปฏิบัติภารกิจขององคกรใหบรรลุตามวัตถุประสงคเต็ม
ตามความสามารถของสมาชิก เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย
วิเศษะภูติ (2549, หนา 83) ไดทําการศึกษาคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคตามทัศนะของครูผูสอน
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โรงเรียนสฤษดิเดช สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกเพศ พบวา โดยรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา เนื่องมาจากในปจจุบันผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนสฤษดิเดชปฏิบัติตอครูเพศชายและเพศหญิงเทาเทียมกัน ครูทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการทํางานเทา
เทียมกันทั้งชายและหญิง
แต เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ข องผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห กลุ ม 6
ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จําแนกตามครูที่มีเพศแตกตางกัน ทั้งภาพรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่ปรากฏผลเชนนี้อาจเปนเพราะวา ครูเพศชายและหญิง คาดหวังวา
ผูบริหารจะตองเปนผูจัดหาจัดทําโครงการบริหารโดยกําหนดหนาที่ ตําแหนงตาง ๆ ประสานงานทรัพยากรที่เปนมนุษย
และที่มิใชมนุษย เขาดวยกันเพื่อใหเปาหมายของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังตอง
พัฒนาเสริมสรางนโยบายและกระบวนการตาง ๆ ในการดําเนินงานขององคกรแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ
นพดล ศิริโชติ (2545, หนา 78-79) ไดทําการศึกษา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและข า ราชการครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานการประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด ยโสธร พบว า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและขาราชการครู ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูบริหารโรงเรียนดานความรู ความสามารถทางการบริหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 จําแนกตามครูที่มีประสบการณทํางาน และวุฒิการศึกษาแตกตางกัน โดยรวมไมพบความแตกตางอยาง
มีนัยสํ าคัญ ทางสถิติ เมื่ อพิจ ารณารายดานก็ไม พบความแตกตางอยา งมีนั ยสําคั ญทางสถิ ติเช นกัน ซึ่ง ไมเปนไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว ที่ปรากฏผลเชนนี้อาจเปนเพราะวา ในโลกยุคปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษาที่ตองการ
ความเปนผูบริหารมืออาชีพของตนเอง จะตองเริ่มตนปรับเปลี่ยนมุมมองในการปฏิบัติงาน ปรับและเปลี่ยนคุณลักษณะของ
ตนเองเพื่อแสดงพฤติกรรมตามบทบาทหนาที่ และนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับใหมีคุณภาพ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูงประกอบ สอดคลองกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย วิเศษะภูติ (2549, หนา 85) ไดศึกษา
คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคตามทัศนะของครูผูสอนโรงเรียนสฤษดิเดช สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา โดยรวมและรายขอแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และ สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล นิยมพันธุ (2550, หนา 86) ไดทําการศึกษา
คุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้แสดงใหเห็น
วาผูบริหารสามารถที่จะใชงานใหเหมาะสมกับความสามารถของแตละบุคคล ซึ่งผูบริหารจะตองรูถึงศักยภาพ คุณภาพ และ
ความสามารถวา บุคคลใดในโรงเรียนควรที่จะตองทํางานอะไรแลวจึงมอบหมายสั่งการตามความรู ความสามารถ ดังนั้น จึง
สงผลใหครูมีความพึงพอใจและทุมเทการทํางานใหกับโรงเรียน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
จากการศึกษาคุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห
กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งนี้มีขอเสนอแนะใหผูบริหารนําผลการวิจัยไปใชใน
แตละดานดังนี้
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1. จากผลการศึกษา พบวา ดานภาวะผูนํา มีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่นๆ ดังนั้นผูบริหารควรใหความสนใจสวัสดิภาพ
สวั ส ดิ ก ารความเป น อยู ข องผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา และมี ค วามสามารถจู ง ใจให ค นทํ า งานและสร า งความพึ ง พอ ใจให
ผูใตบังคับบัญชา
2. จากผลการศึกษา พบวา คุณลักษณะที่เปนจริงดานคุณธรรมจริยธรรม มีคาเฉลี่ยต่ําดังนั้น ผูบริหารควรมี
ความสามารถในการสรางขวัญกําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา และใหความชวยเหลือตอผูใตบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาคุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารตามทัศนะคติของผูปกครองนักเรียน
2. ควรศึกษาตัวแปรอื่นหรือปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอคุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
เชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน
3. ควรศึกษาคุณลักษณะที่เปนจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร สังกัดหนวยงานอื่น ๆ

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จลุลวงดวยดี เนื่องดวยความกรุณาจาก ดร.ธิดาวัลย อุนกอง
อาจารยที่ปรึกษาการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง รวมทั้งไดรับความกรุณาจาก ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) จ.เชียงราย นายทอม ศรีทิพยศักดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะ
ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 จังหวัดพะเยา และนางพูนสุข โมกศิริ รองผูอํานวยการ
โรงเรี ย น วิ ท ยฐานะครู ชํ า นาญการพิ เศษ โรงเรี ย นราชประชานุ เคราะห 24 จั ง หวั ด พะเยา ที่ ใ ห ค วามรู ข อ คิ ด และ
ขอเสนอแนะ ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ขอขอบพระคุณคณะ
อาจารย และเจาหนาที่ ประจําสาขาการบริหารการศึกษา คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไดกรุณา
ประสิ ท ธิ์ ป ระสาทวิ ช าความรู ให ทั ก ษะ และอํ า นวยความสะดวกในการจั ด ทํ า การศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเองฉบั บ นี้
ขอขอบพระคุณผูบริหารและคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี และขอขอบคุณ นายทอม ศรีทิพยศักดิ์
ผูอํ านวยการโรงเรีย นราชประชานุเคราะห 24 จั ง หวั ดพะเยา ที่ ใ หก ารสนั บสนุน และช วยเหลือ ให คํา แนะนํ าในการ
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ขอนอมรําลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ผูใหการอบรมสั่งสอน สนับสนุน และเปน
กําลังใจที่ดี และสุดทายขอบคุณพลังกาย พลังใจจากตัวเองที่มุงมั่นและตั้งใจในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้
ใหสําเร็จลุลวงดวยดี

เอกสารอางอิง
วาสนา หลงสมบุญ. (2546). การเปรียบเทียบคุณลักษณะตามสภาพจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
โรงเรีย นประถมศึกษา ตามทั ศนะคติ ของครู ผูสอนสัง กัดสํานั กงานประถมศึ กษาจัง หวัดกาญจนบุรี .
วิทยานิพนธ ค.ม., สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี, กาญจนบุรี.
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2548). เกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของคุรุสภาพ.ศ. 2548. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
คุรุสภาลาดพราว.
2591

เอกสารอางอิง (ตอ)
นพดล ศิ ริ โ ชติ . (2545). คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ข องผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น ตามทั ศ นะของคณะกรรมการการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและขาราชการครู สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร. วิทยานิพนธ
ค.ม., สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
โกศล ศรีทอง. (2543). คุณลักษณะของผูบ ริหารที่สัมพันธกบั คุณภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ เขตการศึกษา 5. ปริญญานิพนธ กศ.ม.,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
นิพนธ กินาวงศ. (2543). หลักบริหารการศึกษา(พิมพครั้งที่ 2). พิษณุโลก: ตระกูลไทย.
เกศราภรณ วิทยไพจิตร. (2544). คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนที่พึงประสงคตามการรับรูของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ลัดดาวัลย วิเศษะภูติ (2549). คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่พึงประสงคตามทัศนะของครูผูสอน
โรงเรียนสฤษดิเดช สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1. งานนิพนธ กศ.ม., มหาวิทยาลัยบูรพา,
ชลบุรี.
พรพิมล นิยมพันธุ. (2550). คุณลักษณะของผูบ ริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบ ริหารและครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. วิทยานิพนธ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร,
ฉะเชิงเทรา.

2592

คุณลักษณะอันพึงประสงคของ นักศึกษา ฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการปง จังหวัดพะเยา
Desirable Characteristics of Student Trainecs Pong Technology and
Management College Phayao Province
สุดาวรรณ วรรณบวร 1* และพงษกร หงษกราย 2
Sudawan vannabovorn1* and Pongsakron hongkrai2
7

8

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน นักศึกษา ฝกประสบการณวิชาชีพ
สัง กั ด วิ ท ยาลัย เทคโนโลยีแ ละการจั ด การปง จั ง หวัด พะเยา เพื่ อ เปรี ย บเทีย บความคิ ด เห็ น คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก เรี ย น
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงของสถาน
ประกอบการสังกัดรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจกับสถานประกอบการสังกัดเอกชนในปการศึกษา 2557 จํานวนสถานประกอบการ
ประเภทรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการประเภทเอกชน จํานวน 36 แหง สถานประกอบการสังกัดรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจจํานวน 37 คน และสถานประกอบประเภทเอกชน จํานวน 42 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
แบบสอบถาม เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค จํานวน 49 ขอ สําหรับการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
หาคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน นักศึกษา ฝกประสบการณวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการปงของสถานประกอบการสังกัดรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจกับสถานประกอบการสังกัดเอกชนทั้ง 5 ดาน มีคาเฉลี่ยรวม
อยูในระดับมาก (µ = 4.05, σ = 0.76) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานคุณธรรม
จริยธรรมมีคาเฉลี่ยระดับมาก (µ = 4.19, σ = 0.77) รองลงมาคือ ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธมีคาเฉลี่ยระดับมาก
(µ = 4.14, σ = 0.78) รองลงมาคือ ดานความสามารถในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยระดับมาก (µ = 4.02, σ =0.75) สวน
รายการทีม่ ีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ดานวิชาการมีคาเฉลี่ยระดับมาก (µ = 3.94, σ = 0.79)
คําสําคัญ: คุณลักษณะอันพึงประสงค
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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
การศึกษานับเปนกระบวนการสําคัญที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนมีการฝกทักษะดานความรู
และฝกทักษะดานวิชาชีพเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและเกิดกระบวนการคิด และมีทักษะในการปฏิบัติงานสามารถเรียนรูและ
มีประสบการณการทํางานรวมกับผูอื่นไดสอดคลองกับมาตรา 6 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่วา

การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม
มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 บัญญัติไวในหมวดที่ 4 เรื่องการจัดการศึกษามาตราที่ 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพมาตราที่ 23 การจัดการศึกษาทัง้ การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยตองเนนความสําคัญทั้งความรูคุณธรรมกระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา
และมาตราที่ 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546) บัญญัติ
มาตรา 20 ไววาการจัดการอาชีวศึกษาการฝกอบรมวิชาชีพใหจัดในสถานศึกษาของรัฐสถานศึกษาเอกชนสถานประกอบการ หรือโดย
ความรวมมือระหวางสถานศึกษาและพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 บัญญัติไวในมาตราที่ 10 ไววาการจัด
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหจัดไดโดยรูปแบบดังตอไปนี้ 1) การศึกษาในระบบเปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เนน
การศึกษาในสถาน ศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปนหลักโดยมีการกําหนดจุดมุงหมายวิธีการศึกษาหลักสูตรระยะเวลาการวัดและ
การประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 2) การศึกษานอกระบบเปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความ
ยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมายรูปแบบวิธีการศึกษา ระยะเวลาการวัดและการประเมินผลที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จ
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การศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคล
แตละกลุม 3) การศึกษาระบบทวิภาคีเปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากขอตกลงระหวางวิชาชีพที่เกิดจากขอตกลง
ระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐในเรื่องการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนการวัดผลและการประเมินผลโดยนักเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและ
เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐเพื่อประโยชนในการผลิตและพัฒนากําลังคน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดการศึกษาไดหลายรูป แบบรวมกัน ได สํา นัก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (2551) โดยมีเปาหมายตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพุทธศักราช 2551 วาตองเปน
การจัดการศึกษาในดานวิชาชีพที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติเพื่อ
ผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีรวมทั้งเปนการยกระดับในดานวิชาชีพ
ใหสูงขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานโดยนําความรูทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาพัฒนา
ผูรับการศึกษาใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติและมีสมรรถนะจะสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติ
หรือประกอบอาชีพโดยอิสระได
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2525–2561) มุงเนนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดย
มีเปาหมายหลัก 3 ประการคือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรูของคนไทย 2) เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริการและ
จัดการศึกษาโดยมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการคือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม 2) พัฒนาคุณภาพ
ครูยุคใหม 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและเรียนรูยุคใหม 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)
ปจจุบันไทยมีความตองการแรงงานระดับอาชีวศึกษาอยางมากจากผลการศึกษาความตองการกําลังคนของ
กลุมอุตสาหกรรมโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพบวากลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ ขาดแคลนกําลังคนระดับกลาง
หรือระดับปฏิบัติการคอนขางมากโดยเฉพาะผูจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงซึ่ง
กวารอยละ 75 ของผูจบการศึกษาระดับนี้เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี นอกจากนั้นผูจบการศึกษาใหมยังไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดตรงตามลักษณะงานโดยสถานประกอบการสวนใหญตองฝกอบรมตออีกอยางนอย 3–6 เดือนทําใหตองเสีย
คาใชจายและเสียเวลาเพิ่มมากขึ้นการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาไดพัฒนาการศึกษาดานอาชีพเปนเวลายาวนานจนกระทั่ง
ปจจุบันสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดประชุมระดมความเห็นเกี่ยวกับวิกฤตคุณภาพพบวาคุณภาพผูเรียนและ
ผูสําเร็จการศึกษาจากอาชีวศึกษามีสมรรถนะไมสอดคลองกับความตองการของผูใชรวมทั้งขาดทักษะความรูพื้นฐานที่
จําเปนไดแกทักษะการสื่อสารความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศขาดความสามารถในการคิดวิเคราะหการแกปญหาและ
การคิดริเริ่มสรางสรรคผูเรียนไมนิยมมาศึกษาในดานอาชีวศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนที่มีความสามารถสูงจึงทําให
เกิดการขาดแคลนกาลังคนระดับกลาง (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) ที่มีคุณภาพ
คอนขางมากการจัดอาชีวศึกษาไมเนนการฝกปฏิบัติและสมรรถนะทางวิชาชีพและความเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ
มากเทาที่ค วรทํา ใหผูสํ าเร็จ การศึ กษามี สมรรถนะไมสอดคลองกับความตอ งการของผู ใชขาดการจัดการหลัก สูตรที่
หลากหลายสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายตาง ๆ รวมทั้งการเชื่อมโยงกับการทํางาน
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จากสรุปผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผานมาสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิรูป
การศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2542 จนถึง พ.ศ. 2552 พบปญหาเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาสรุปไดดังนี้
1. ผูสําเร็จอาชีวศึกษามีความสามารถและสมรรถนะที่ยังไมสอดคลองกับความตองการของผูใชและขาดทักษะ
ความรูพื้นฐานที่จําเปน
2. ขาดแคลนครูผูสอนโดยรวมในเชิงปริมาณและคุณภาพ
3. เด็กนักเรียนไมนิยมเรียนอาชีวศึกษา
4. ผูสําเร็จอาชีวศึกษากวารอยละ 70 จะศึกษาตอปริญญาตรีทําใหขาดแคลนกําลังคนระดับกลางอยางตอเนื่อง

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคตอการฝกงานของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
จังหวัดพะเยา ดานความรู วิชาการ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานทักษะวิชาชีพ ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2557
กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. สถานะของผูตอบแบบสอบถาม
(เจาของ/ผูจัดการ/หัวหนา)
ประเภทของสถาน ประกอบการ
1. รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
2. เอกชน

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนฝกประสบการณ
1. ดานความรู วิชาการ
2. ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน
3. ดานทักษะวิชาชีพ
4. ดานคุณธรรม จริยธรรม
5. ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการวิจัยการครั้งนี้เปนการวิจัยสํารวจ (Survey Research) ศึกษาคุณลักษณะของนักเรียนฝกประสบการณ
วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง คือ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม และ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม โดยการใชวิจัยเชิงสํารวจเพื่อหาขอเท็จจริงในคุณลักษณะของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ
โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ไดแกเจาของกิจการหรือผูจัดการหรือหัวหนาสวนราชการหัวหนาฝายบุคคลหัวหนางาน
หรือผูควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝกงาน ซึ่งประกอบดวยหนวยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ จํานวน 37 คน
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และหนวยงานเอกชน จํานวน 42 คน รวมทั้งสิ้น 79 คน ซึ่งอยูในสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนกวิชาที่เขาฝกงาน ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 36 แหง ประกอบดวย
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา
1. เจาของกิจการ หรือผูจัดการหรือหัวหนาสวนราชการของสถานประกอบการที่เปนหนวยงานของรัฐบาล และ
รัฐวิสาหกิจจํานวน 15 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สําหรับหัวหนางาน หรือผูควบคุมดูแล
นักศึกษาฝกงาน จํานวน 22 คน ใชวิธีการเลือก
2. เจาของกิจการ หรือผูจัดการหรือหัวหนาสวนราชการของสถานประกอบการที่เปนหนวยงานของเอกชน
จํานวน 21 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สําหรับหัวหนางาน หรือผูควบคุมดูแลนักศึกษาฝกงาน
จํานวน 21 คน ใชวิธีการเลือก
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
การสรางแบบสอบถามสําหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสราง
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน
ฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อกําหนดคําถามแตละประเด็นที่ศึกษาใหสอดคลองกับกรอบของ
ตัวแปรตาม วัตถุประสงคของการวิจัย โดยจัดทําตัวชี้วัดแตละดานที่ทําการศึกษา ดังนี้
1.1 ดานความรูวิชาการ
1.2 ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน
1.3 ดานทักษะวิชาชีพ
1.4 ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.5 ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
2. ศึกษาหลักการสรางแบบสอบถามจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. วิเคราะหประเด็นหลัก ประเด็นรองใหครอบคลุมตามวัตถุประสงค ซึ่งขอมูลที่เกี่ยวของกับศึกษาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
นําแบบสอบถามที่ผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา ความครอบคลุมลักษณะของนักศึกษาฝกงาน ดานความรู ความสามารถในการปฎิบัติงาน ดานทักษะ ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
1. ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ)
2. นายธนวัฒน กณะบุตร ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
3. นายเกษม สายสําราญ รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
ตรวจสอบความถูกตองแลความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวพิจารณาใหขอเสนอแนะ
4. นําเครื่องมือที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC (Index of item Objective Congruence) โดยมีคา IOC เทากับ 0.94
5. นําเครื่องมือมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวิจัย
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เครื่องมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น
เพื่อสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการปง แบงออกเปน 3 ตอน รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามเปนคําถามชนิดตรวจสอบรายการ (Check List ) ไดแก สถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สถานะในหนวยงาน ประเภทของสถานประกอบการ สาขาวิชาที่รับนักศึกษาเขาฝกงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะของนักเรียนฝกประสบการณ
วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale)
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เปนคําถามแบบปลายเปด (Open Ened)
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไปของประชากร สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ (Percent) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ใชในการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และวิเคราะหระดับความพึงพอใจ
1.2 ทดสอบความแตกตางของระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหไดแกคารอยละ (Percent) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของผูตอบแบบสอบถาม
และวิเคราะหระดับความพึงพอใจ

ผลการศึกษา
การนําเสนอผลการวิจัยแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1
1. ขอมูลพื้นฐานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสถานประกอบการทั้งหมดจํานวน 79 คน เปนผูชาย จํานวน 47 คน
คิดเปนรอยละ 59.5 เปนผูหญิง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 40.5
2. ขอมูลพื้นฐานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหัวหนางาน จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 35.4 รองลงมา
เปนเจาของกิจการ/หัวหนาสวนราชการ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 25.3 รองลงมา เปนผูควบคุมนักศึกษาฝกงาน
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 21.5 และผูจัดการ จํานวน 14 คนคิดเปนรอยละ 17.7
3. ขอมูลพื้นฐานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสถานประกอบการทั้งหมดจํานวน 79 คน เปนสถานประกอบการ
ประเภทเอกชนจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 54.4 และเปนสถานประกอบการประเภทรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจจํานวน 36 คน
คิดเปนรอยละ 45.6
ตอนที่ 2
1 ขอมูลแสดงการวิเคราะหความคิดเห็นของสถานประกอบการประเภทรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการ
ประเภทเอกชนตอคุณลักษณะอันพึงประสงคดานความรูทางวิชาการ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานทักษะวิชาชีพ
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ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
ตาราง 1 แสดงผลความคิดเห็นตอคุณลักษณะของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงของสถานประกอบการ ประเภทรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และสถาน
ประกอบการประเภทเอกชน
คุณลักษณะทีพ
่ ึ่งประสงค

µ
3.94
4.02
3.99
4.19
4.14
4.05

ดานความรูทางวิชาการ
ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดานทักษะวิชาชีพ
ดานคุณธรรม จริยธรรม
ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
รวม

ความคิดเห็น (N = 79)
ระดับคา ลําดับ
σ
0.79
มาก
5
0.75
มาก
3
0.71
มาก
4
0.77
มาก
1
0.78
มาก
2
0.76
มาก

จากตาราง 1 พบวาความคิดเห็นของสถานประกอบการประเภทรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจและสถานประกอบประเภท
เอกชนตอคุณลักษณะที่พึงประสงคดานความรูทางวิชาการ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานทักษะวิชาชีพ ดานคุณธรรม
จริยธรรม และดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.05, σ = 0.76) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นพบวามีระดับความคิดเห็นมากทุกดาน โดยดานคุณธรรม จริยธรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุด
อยูในระดับมาก (µ = 4.19, σ = 0.77 ) รองลงมาคือ ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธอยูในระดับมาก (µ = 4, σ = 0.51)
ดานความสามารถในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก (µ= 4.02, σ = 0.75) ดานทักษะวิชาชีพอยูในระดับมาก (µ = 3.99 , σ = 0.71)
ตามลําดับ สวนดานความรูทางวิชาการมีคาเฉลี่ยต่ําสุดอยูในระดับมาก (µ = 3.94, σ = 0.79)
2. ขอมูลแสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นคุณลักษณะของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จําแนกตามประเภทของหนวยงาน/สถานประกอบการ
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ตาราง 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการประเภทรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และประเภทเอกชนตอ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการปง จําแนกตามสถานประกอบการ
รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
เอกชน
(N = 36)
(N = 43)
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ระดับคา
ระดับคา
µ
σ
µ
σ
ดานความรูทางวิชาการ
3.99
0.82
มาก
3.90
0.75
มาก
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ดานความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
ดานทักษะวิชาชีพ
ดานคุณธรรม จริยธรรม
ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
รวม

รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
(N = 36)
ระดับคา
µ
σ
4.10
0.74
มาก
4.08
0.73
มาก

µ
3.97
3.92

0.77
0.70

ระดับคา
มาก
มาก

4.41
4.35
4.19

4.00
3.96
3.95

0.76
0.78
0.75

มาก
มาก
มาก

0.72
0.72
0.75

มาก
มาก
มาก

เอกชน
(N = 43)

σ

จากตาราง 2 พบวาความคิดเห็นตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ สังกัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จําแนกตามประเภทของสถานประกอบการ โดยภาพรวม 5 ดาน คือ ดานความรูทาง
วิชาการ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานทักษะวิชาชีพ ดานคุณธรรมจริยธรรม และดานบุคลิกและมนุษยสัมพันธ
ไมแตกตางกัน

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน นักศึกษา ฝกประสบการณวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจั ด การปง ดา นความรู ท างวิ ช าการ ด า นความสามารถในการปฏิ บั ติ งาน ด านทั ก ษะวิ ช าชี พ ด า นคุณ ธรรม
จริยธรรม และดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2557 ผลปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนมาก พบวาสถานประกอบการประเภทเอกชนมีจํานวนมากกวา
สถานประกอบการประเภทรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
2. ความคิดเห็นของสถานประกอบการประเภทรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการประเภทเอกชนตอ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ดานความรูทางวิชาการ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานทักษะวิชาชีพ ดานคุณธรรม
จริยธรรม และดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
ผูศึกษาไดสรุปโดยแยกเปนขอ ๆ ดังนี้
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2.1 ความพึงพอใจของสถานประกอบการประเภทรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการประเภทเอกชน
ตอคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 5 ดาน พบวามีคาเฉลี่ยที่ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนดานพบวา
2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
เอื้ออาทรและจริงใจตอเพื่อนรวมงานมีคุณลักษณะอันพึงประสงคมากที่สุด รองลงมาคือ มีความซื่อสัตย สุจริต ตามลําดับ
ตรงตอเวลามีคุณลักษณะอันพึงประสงคนอยที่สุด
2.1.2 ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ โดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
นักเรียนเปนผูมีสัมมาคารวะและรูจักกาลเทศะมีคุณลักษณะที่พึงประสงคมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดีกับบุคคลทุกระดับ ตามลําดับ สวนมีความสุขุม สามารถควบคุมอารมณไดมีคุณลักษณะอันพึงประสงคนอยที่สุด
2.1.3 ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
มีความพรอมในการทํางานพิเศษ หรืองานลวงเวลาเมื่อมีความจําเปนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคมากที่สุด รองลงมาคือ
ผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของหนวยงาน/สถานประกอบการ และสามารถดูแลและซอมบํารุงเครื่องมือ วัสดุ และ
อุปกรณในสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี สวนสามารถคิดริเริ่มทํางานและหาวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสมไดโดย
ผูบังคับบัญชาไมตองสั่ง หรือแนะนํามีคุณลักษณะอันพึงประสงคนอยที่สุด
2.1.4 ดานทักษะวิชาชีพ โดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีทักษะในการปฏิบัติงานใน
สายวิชาชีพของตน มีคุณลักษณะที่พึงประสงคมากที่สุด รองลงมาคือ มีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ สวนมีความประณีต
เรียบรอยในการปฏิบัติงานมีคุณลักษณะอันพึงประสงคนอยที่สุด
2.1.5 ดานความรูทางวิชาการ โดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความสนใจ
ใฝรูในงานของสถานประกอบการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคมากที่สุด รองลงมาคือ มีความรูเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
และมีความรูความสามารถทางวิชาการในสาขาที่เรียน ตามลําดับ สวนสามารถถายทอดความรูดานวิชาการและวิชาชีพให
ผูอื่นไดมีคุณลักษณะอันพึงประสงคนอยที่สุด
3. ผลความพึงพอใจตอคุณลักษณะของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงของสถานประกอบการประเภทรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจกับสถานประกอบการประเภทเอกชน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี และ
การจัดการปงตามความคิดเห็นของสถานประกอบการสังกัดรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจกับสถานประกอบการสังกัดเอกชน โดยภาพรวม
5 ดาน ประกอบดวยดานความรูทางวิช าการ ด านความสามารถในการปฏิบัติงาน ดา นทักษะวิ ชาชีพ ดา นคุณธรรม
จริยธรรม และดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธพบวาไมแตกตางกัน
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ความพึงพอใจตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงของสถานประกอบการประเภทรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจกับสถานประกอบการ
ประเภทเอกชน โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อนําผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยในแตละดานมาเรียงลําดับความคิดเห็นจาก
คาเฉลี่ยมากไปหานอย ผลปรากฏตามลําดับดังนี้ คาเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุดคือ ดานคุณธรรม จริยธรรม รองลงมาคือ
ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ระดับมาก ดานทักษะ วิชาชีพ ระดับมาก และดานที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดแตยังอยูในระดับมาก คือ ดานวิชาการสอดคลองกับของเจริญ แยมสรวลสกุล (2549) ศึกษาคุณลักษณะที่พึง
2601

ประสงคของนักศึก ษาฝกงานระดับอาชีวศึกษาในจั งหวัด อุตรดิต ถตามความคิดเห็น ของผู รับผิด ชอบการฝกงานและ
ผูใชบริการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาฝกงานระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถทั้ง 4 ดานคือ ดานบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ ดานความสามารถทางวิชาการ ดานทักษะพื้นฐานเบื้องตนทางวิชาชีพ และดานคุณธรรม จริยธรรม
พบวาเมื่อวิเคราะหจากคาเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปนอยปรากฏวา อันดับแรกคือ ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
รองลงมาดานคุณธรรม จริยธรรม ดานทักษะพื้นฐานเบื้องตนทางวิชาชีพ และดานความสามารถทางวิชาการ ตามลําดับ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและการเปรียบเทียบยังมีผลการวิจัยของมยุรี ชัยสวัสดิ์ (2538) ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง
คุณลักษณะของผูสําเร็จอาชีวศึกษาประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจตามความตองการ
ของผูบริ หารและครูอ าจารย วิท ยาลั ยอาชีวศึ กษากับ เจา ของ หรื อผู จัดการสถานประกอบการในดานคุณธรรมและ
จริยธรรม ดานบุคลิกภาพ ดานวิชาชีพและวิชาการ ผลการวิจัยพบวา ความตองการคุณลักษณะทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก
เชนเดียวกันการศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงตอคุณลักษณะ
อันพึงประสงคทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานความรูทางวิชาการ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานทักษะวิชาชีพ ดานคุณธรรม
จริยธรรม และดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ผูศึกษาไดแบงผลการอภิปราย ดังนี้
1. ดานความรูทางวิชาการ โดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับมากซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของอาทร จันทวิมล (2531)
ไดกลาววาสถานประกอบการตาง ๆ หลายแหงสนใจความรูดานวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาเปนอันดับรอง แตคุณภาพ
ที่สนใจเปนอันดับแรกคือ คุณภาพดานบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ ความซื่อสัตย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบ โดยให
เหตุผลวาความรูทางวิชาการตาง ๆ ทั้งหลายนั้นสามารถนําไปฝกในโรงงานไดอยูตลอดเวลาเพราะมีของใหม ๆ ที่ทันสมัย แต
ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธตองมีดีมาตั้งแตตน และการรับคนเขาทํางานนั้นสถานประกอบการจึงมักหาทางคัดเลือก
ผูมีคุณภาพในดานบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธกอนหลังจากนั้นจึงสงไปทดสอบทางวิชาการตอไป เมื่อผลการวิจัยได
ปรากฏดั ง กล าวนี้ อาจจะเป นเพราะว าคุ ณลั ก ษณะที่ พึ งประสงค ของนั ก ศึก ษาฝก งานระดั บอาชี วศึ ก ษาตอ งเป นผู ที่มี
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ดี เนื่องจากการฝกงาน หรือการปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐบาลและสถานประกอบการเอกชน
มักจะเปนลักษณะงานประเภทการใหบริการเปนสวนมาก ความคิดเห็นจึงไมแตกตางกัน แตอาจมีความแตกตางกันบางที่
ระบบการบริหาร เปาหมาย หรือวัตถุประสงคของการดําเนินงานของหนวยงานนั้น ๆ
2. ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับมากอาจเปนเพราะวาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนปฏิบัติ เพื่อใหเกิดทักษะในดานวิชาชีพเฉพาะเพื่อเตรียม
ผูเรียนเขาสูตลาดแรงงานสอดคลองกับเมธี ปลันธนานนท (2533) ไดกลาววาอาชีวศึกษาคือ การศึกษาเพื่อเตรียมบุคลากร
ดานฝมือระดับคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี สําหรับอาชีพหนึ่ง หรือกลุมอาชีพชางและงานตาง ๆ อาชีวศึกษาตามปกติจัดขึ้น
ในระดับมัธยมปลายจะตองใหมีการศึกษาวิชาชีพพื้นฐานทั่วไปวิชาทฤษฎีสัมพันธและฝกฝนภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาฝมือที่
ตองการสําหรับอาชีพหนึ่ง ๆ สัดสวนของวิชาตาง ๆ ที่แตกตางกันแตตามปกติแลวตองเนนการฝกภาคปฏิบัติ
3. ดานทักษะวิชาชีพ โดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับมากซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของปยะนุช ทวีสุข (2551) ศึกษา
คุณลักษณะของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพในระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ผลการศึกษาคนควาปรากฏผล
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ดังนี้คือ หัวหนางานในสถานประกอบการที่มีขนาดสถานประกอบการตา งกันมีค วามคิด เห็น เกี่ย วกับ คุณ ลักษณะของ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพโดยรวม และดานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานทักษะ
ดานเจตคติที่มีตออาชีพ และดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
4. ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับมากซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของธีรวัฒน อิ่มประคอง (2557)
ไดกลาวไววาสถานประกอบการดานการโรงแรมมีความคิดเห็นที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาฝกงาน คุณลักษณะ
ดานมนุษยสัมพันธและคุณธรรมจริยธรรมมีความสําคัญมากที่สุด รองลงมา ดานความรูทางวิชาชีพและความสามารถใน
การปฏิบัติงานแมบาน และดานความรูวิชาพื้นฐาน การเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาฝกงาน ดานมนุษย
สัมพันธและคุณธรรมจริยธรรมพบวาโดยรวมไมแตกตางกัน
5. ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ โดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับมากซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของอาทร จันทวิมล
(2531) ไดกลาววาสถานประกอบการตาง ๆ หลายแหงสนใจความรูดานวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาเปนอันดับรอง แต
คุณภาพที่สนใจเปนอันดับแรกคือ คุณภาพดานบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ ความซื่อสัตย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบ
โดยใหเหตุผลวาความรูทางวิชาการตาง ๆ ทั้งหลายนั้นสามารถนําไปฝกในโรงงานไดอยูตลอดเวลาเพราะมีของใหม ๆ ที่ทันสมัย
แตดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธตองมีดีมาตั้งแตตน และการรับคนเขาทํางานนั้นสถานประกอบการจึงมักหาทาง
คัดเลือกผูมีคุณภาพในดานบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธตองมีดีมาตั้งแตตน และการรับคนเขาทํางานนั้นสถานประกอบการ
จึงมักหาทางคัดเลือกผูมีคุณภาพในดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธกอน หลังจากนั้นจึงสงไปทดสอบทางวิชาการตอไป
เมื่อผลการวิจัยไดปรากฏดังกลาวนี้อาจจะเปนเพราะวาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาฝกงานระดับอาชีวศึกษา
ตองเปนผูที่มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ดี เนื่องจากการฝกงานหรือการปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐบาลและสถาน
ประกอบการเอกชนมักจะเปนลักษณะงานประเภทการใหบริการเปนสวนมากความคิดเห็นจึงไมแตกตางกัน แตอาจมี
ความแตกตางกันบางที่ระบบการบริหาร เปาหมาย หรือวัตถุประสงคของการดําเนินงานของหนวยงานนั้น ๆ และการวิจัย
ยังพบวาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาฝกงานระดับอาชีวศึกษาที่ผูรับผิดชอบการฝกงานและผูใชบริการมีความคิดเห็น
เปนลําดับแรกคือ นักศึกษาฝกงานระดับอาชีวศึกษาตองมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
การแตงกายถูกตองตามกฎระเบียบของสถานศึกษา มีน้ําใจและใหความรวมมือในการปฏิบัติงานทั้งในเวลาทํางานและ
นอกเวลาทํางาน นักศึกษาฝกงานระดับอาชีวศึกษาควรตรงตอเวลาในการปฏิบัติหนาที่ เปนตน จากผลการวิจัยที่ปรากฏ
ดังกลาวเปนเพราะวาในการฝกงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตามหากนักศึกษาฝกงานหรือผูที่ปฏิบัติงานไมมีระเบียบวินัย
ในตนเอง ขาดความรับผิดชอบตอการทํางานยอมกอใหเกิดความเสียหายแกงานและหนวยงานไดอาจสงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของนักศึกษาฝกงานหรือผูที่ปฏิบัติงานนั้น ๆ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของบัญญัติ กุศล (2532)
ไดกลาววา คุณลักษณะพิเศษของพนักงานที่ผูประกอบการใหความสําคัญเปนอันดับแรกคือ ดานความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
การตรงตอเวลา สวนการที่ผูบริหารและอาจารยนิเทศในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาผูบริหารในหนวยงานของรัฐบาล
และผูบริหารในสถานประกอบการเอกชนมีความคิดเห็นเหมือนกันเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาฝกงาน
ระดับอาชีวศึกษาตองมีความกลาในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกที่ดี เปนอันดับสุดทายเปนเพราะคุณลักษณะ
ดังกลาวนี้อาจจะไมไดนํามาใชในการฝกงานหรือการปฏิบัติงานโดยตรง เนื่องจากระบบการบริหารงานของหนวยงานมีการกําหนด
บทบาทหน า ที่ ไ ว อ ย า งชั ด เจนและการปฏิ บั ติ ง านก็ เป น ไปตามกฎระเบี ย บแนวปฏิ บั ติ ที่ กํ า หนดไว หากแต ขึ้ น อยู กั บ
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สถานการณ สิ่งแวดลอม และธรรมชาติของหนวยงานที่ตนฝกงานอยูดวยเพราะเปนการแสดงใหเห็นความสนใจที่มีตอ
สถานการณนั้น ๆ เพื่อแสดงถึงความสามารถในการตัดสินใจ ความเหตุมีผล สวนผูใชบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคนักศึกษาฝกงานระดับอาชีวศึกษาควรเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน รักความกาวหนาเปนลําดับ
สุดทายอาจเปนเพราะการทํางานทุกองคกรจะตองมีการแบงงานกันทํา การมอบหมายหนาที่เปนการเริ่มตนของการจัดการ
ฉะนั้นการมอบพันธะหนาที่ในการทํางานใหแกผูปฏิบัติงาน ผูเปนหัวหนางานจะตองใชหลักมนุษยสัมพันธจะตองรูจักและ
เขาใจผูปฏิบัติงานดีวาเปนผูที่มีสติปญญา ทักษะ ประสบการณ และความรูความสามารถเปนอยางไรเพื่อจะไดมอบหมาย
หนาที่ใหตรงกับบุคคลยอมกอใหเกิดผลดีตอการบริหารงานนั้น
ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาความคิดเห็นคุณลักษณะของนักเรียนฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงของสถานประกอบการประเภทรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจกับสถานประกอบการ
ประเภทเอกชนที่ใหความสําคัญและมีความคิดเห็นมากกวาดานอื่น คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม รองลงมา ดานบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานทักษะวิชาชีพ ดานความรูทางวิชาการ ตามลําดับ
ดังนั้นสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาและสถานศึกษาเอกชนในระดับอาชีวศึกษาควรใหความสําคัญและ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมโครงการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อไปสูการพัฒนานักศึกษาระดับอาชีวศึกษาใหมี
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ดี มีความรู ความสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมโดยยึดมั่นคุณธรรม
วิชาชีพ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานทักษะวิชาชีพ ผูบริหารตองใหนักเรียนฝกประสบการณมากขึ้นอยางนอย 1 ภาคเรียนเพื่อฝกทักษะใหมีมากขึ้น
2. ดานวิชาการควรเนนวิชาปฏิบัติใหมากขึ้นโดยเพิ่มวิชาปฏิบัติใหมากขึ้นและลดรายวิชาทฤษฎีใหนอยลง
3. ดานเจตคติที่มีตออาชีพผูบริหาร ครู อาจารยควรจัดกิจกรรมและโครงการตาง ๆ โดยสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา
เปนผูดําเนินการดวยตนเองเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเองรูจักแกปญหา มีความภาคภูมิใจ มีความรัก
ในงานที่ทํา และมีความผูกพันในการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ
4. ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ผูบริหาร ครู อาจารยควรใหการอบรมหรือจัดกิจรรมเพื่อ ปลูกฝงคุณลักษณะ
ในดานความซื่อสัตย คุณธรรมจริยธรรม เชน การพัฒนาจิตใจใหมีความสุข และมีความกระตือรือรนการมีความพยายาม
อดทน และรักงานที่ทํา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีผลเกี่ยวของกับการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนฝกประสบการณ
วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ของสถานประกอบการสังกัดรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
และสถานประกอบการสังกัดเอกชนเพื่อหาแนวปฏิบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามความคิดเห็นของหนวยงานของรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการเอกชน
2. ควรศึกษาความพึงพอใจของผูบริหารสถานประกอบการที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนฝกประสบการณ
วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงของสถานประกอบการสังกัดรัฐบาล/
รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการสังกัดเอกชนที่ออกไปฝกประสบการณวิชาชีพในวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
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3. ควรศึกษาผลกระทบหรือความคิดเห็นผูปกครองของนักเรียนอาชีวศึกษาที่ตองออกไปฝกงานประสบการณ
ในระยะเวลา 1 ภาคเรียนทั้งภายในจังหวัดหรือตางจังหวัด

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ประสบผลสําเร็จไดดวยดี เพราะผูศึกษาคนควาไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก
ดร.พงษกร หงสกราย อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัฒน อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียน
บานดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) นายธนวัฒน กณะบุตร ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก นายเกษม สายสําราญ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญ นายวิชาญ ลัคนาศิโรรัตน
หัวหนาแผนกการโรงแรมวิทยาลัยการอาชีพหวยยอด และคณะกรรมการทุกทานที่ไดเสียสละเวลาชวยเหลือ สนับสนุนให
คําปรึกษา แนะนํา และขอเสนอแนะตาง ๆ ตลอดจนแกไขขอบกพรอง ปรับปรุงเพื่อใหการศึกษาคนควาดวยตนเองเปนงาน
ที่มีคุณคามากยิ่งขึ้น อีกทั้งไดทุมเทความเอาใจใสทุกขั้นตอนเพื่อใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้มีความถูกตอง สมบูรณ
ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณ คณะอาจารย มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
ทุกทานที่ไดใหความรูในเรื่องการศึกษาคนควาดวยตนเองและเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกทานที่ใหความสะดวก ความ
อนุเคราะหเอกสารในการทํางานจนประสบผลสําเร็จ
ขอขอบพระคุณ คณะผูบริหาร และบุคลากรของสถานประกอบการทุกทานที่ไดเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ใหแกผูศึกษา ขอขอบคุณคณะนิสิตชั้นปที่ 2 สาขาการบริหารการศึกษา รุน 3 มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทานที่ไดใหขอมูลขาวสาร
ที่จําเปนในการศึกษาคนควาดวยตนเองจนเสร็จสมบูรณ
ขอขอบคุณ บิดา มารดา สามีและบุตร สมาชิกในครอบครัวทุกทานที่เปนกําลังใจอันสําคัญยิ่งในการศึกษา
คนควาจนบรรลุผลตามเปาหมาย
ทายสุดนี้ คุณคาทั้งหมดที่เกิดจากงานการศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาบุพการีของ
ผูศึกษาและบูรพคณาจารยทุกทานที่อยูเบื้องหลังแหงการวางรากฐานการศึกษาใหกับผูศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการ
บริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยจําแนกตาม
ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ประชากรไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 จํานวน 150 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจชี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % จํานวน 108 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงาน
บุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ทั้ง 6 ดาน ไดแก หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรมหลักความโปรงใส หลักความรับผิดขอบ หลักการมีสวนรวม หลักความคุมคา คือ แบบสอบถาม
วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายเปนระดับการปฏิบัติ พรอมทั้งนําเสนอในรูป
ตารางประกอบคําบรรยาย
ผลการศึกษา พบวาธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมทั้ง 6 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา อันดับที่ 1 คือ หลักความคุมคา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อันดับที่ 2 คือ หลักการมีสวน
รวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อันดับที่ 3 คือ หลักความโปรงใส มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และอันดับสุดทายคือ
หลักความรับผิดขอบ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามสถานภาพ เพศและระดับการศึกษา พบวา
ครูผูสอน โรงเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความคิดเห็น
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เกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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
สังคมไทยในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานการเมืองการพัฒนาประชาธิปไตยที่เนนการมีสวนรวมของ
ประชาชนและการพัฒนาดานตาง ๆ เขาสูยุคโลกาภิวัฒน มีการนําเทคโนโลยีมาใชอยางกวางขวางในวงการศึกษามีการ
ปรั บ เปลี่ ย นครั้ ง ยิ่ ง ใหญ คื อ มี ก ารปฏิ รูป การศึ ก ษา มี ก ฎหมายการศึ ก ษาเกิ ด ขึ้ น เป น ครั้ ง แรกได แ ก พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สงผลใหการจัดการศึกษาตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนครั้งยิ่งใหญ ซึ่ง
ครู นั กเรี ยน ผูปกครองและผูมี สวนเกี่ย วขอ งกับ การจัดการศึก ษาต องศึ กษาทําความเขา ใจกั บการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารงานในหนวยงานทางการศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสรางหนวยงานราชการ เพื่อ
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รองรับการกระจายอํานาจการบริหารงาน ทั้ง 4 ดาน คือ วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป ที่
กระจายไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงและตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กําหนดใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติ
บุคคล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสถานศึกษามีความเปนอิสระ คลองตัว สามารถบริหารและจัดการศึกษาไดสะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตามหลักการกระจายอํานาจและการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management)
โดยมุงใหการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษาเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้ง
รางกาย จิตใจ สติ ปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข
สภาพบ า นเมื อ งของไทยในป จ จุบัน นี้ ล ว นเต็ ม ไปด ว ยสิ่ ง ที่ น า ห วงใยและน าระมั ด ระวัง ไปเสี ย ทั้ง สิ้ น เพราะ
เหตุการณตาง ๆ ที่ปรากฏและประจักษลวนเปนภาพสะทอนใหเห็นวา “เกิดภาวะบกพรองทางคุณธรรม” ซึ่งอาจมาจาก
สาเหตุไมเขาใจถึงรากเหงาของศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันเปนพื้นฐานของคุณภาพของคนในสังคม สมศักดิ์ สุภิ
รักษ (2550 หนา 19) ไดกลาวถึง หลักคิดสําหรับการบริหารจัดการที่ดีนําไปสูความเปนธรรมได โดยการสรางสํานึก ที่ดีใน
การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสคือ จะตองสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการ
ของสังคม หวน พินธุพันธ (2549 หนา 59 ไดกลาวถึงธรรมาภิบาลซึ่งเปนหลักการนํามาใชบริหารงานในปจจุบันอยาง
แพรหลายเพราะชวยสรางสรรคและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ อันจะทําใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง สงผลดีตอความเจริญกาวหนาของประเทศ หลักธรรมาภิบาลมีที่มาจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่ลุกลามไปทั่ว
โลก รวมถึงประเทศที่กําลังพัฒนาอยางประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง กรมโยธาธิการและผังเมือง(2552 หนา
27-30) ไดกลาววาองคกรระหวางประเทศที่สําคัญหลาย ๆ องคกรเชน องคการสหประชาชาติ ธนาคารโลกและกองทุน
การเงินระหวางประเทศ ไดรวมมือกันหาแนวทางฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของกลุมประเทศกําลังพัฒนาและยากจน ไดข
อสรุปรวมกันวา หลักการแกไขและปองกันวิกฤติเศรษฐกิจที่ยั่งยืนคือ การใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อบริหารจัดการประเทศ
ของภาครัฐ โดยใชหลักธรรมาภิบาลเปนเงื่อนไขสําหรับการใหความชวยเหลือแกประเทศไทยเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ เมื่อป
2540 เชน กองทุนการเงินระหวางประเทศ(International Monetary Fund: IMF) ตั้งเงื่อนไขวา ประเทศที่จะไดรับความ
ชวยเหลือทางการเงิน ตองสรางหลักธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นทั้งตองปฏิบัติตามหลักการโดยเครงครัด สวนUnited Nations
Development Programmed (UNDP) สนับสนุนใหจัดทําโครงการนํารองเพื่อกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น รวมทั้งสงเสริม
เรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย Asia'n Development Bank (ADB) เปนอีกองคกรหนึ่งที่ใหทุนสนับสนุนประเทศไทย
ทามกลางความทาทายของการบริหารในยุคของการแขงขันดวยทุนมนุษย “คน” จึงเปนตนทุนสําคัญขององคการ ในการ
ทําใหองคการบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรและตอบสนองตอสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา บทบาท
ของการบริหารทุนมนุษยในภาคราชการจึงจําเปนตองสรางความเขมแข็งในการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเพียงพอที่จะ
เผชิญตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวและปรับเปลี่ยนบทบาทจากการใหความสําคัญกับการทํางานประจําและงานเอกสารมา
เปนการสนับสนุนใหองคการสามารถบริหารกําลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อนําพาองคการใหบรรลุ
พันธกิจและเปาหมายที่ตั้งไวได การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร เปนการสรางบรรยากาศในการทํางานที่เอื้ออํานวย
ตอการแสดงออกของศักยภาพบุคคลในองคกรทําใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานพึงพอใจในงาน มีจิตสํานึกจงรักภักดี
ตอองคกร มีการฝกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในการทํางาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น ตอง
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กระทําอยางเปน กระบวนการอย างตอเนื่ องอยางมีระบบเพราะบุ คคลที่มีค วามรูความเขา ใจตางกั น ยอมมี ทัศนคติ ที่
แตกตางกัน จะไมสามารถทํางานรวมกันได การประสานงาน การบริหารทรัพยากรมนุษยอยางมีระบบเทานั้นที่จะทําให
เกิดผลสําเร็จแกองคกร ในบรรดาทรัพยากรการบริหาร 4 อยาง ไดแก บุคลากร เงิน วัสดุสิ่งของและการจัดการนั้น
บุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ทั้งนี้เพราะบุคลากรเปนปจจัยที่สําคัญที่กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การบริหารกิจการตางๆ คนเปนทรัพยากรที่มีคุณประโยชนมหาศาลยากที่จะหาสิ่งใดเปรียบ แมจะมีการคิดคนประดิษฐ
เครื่องจั กรกลเขามาทํ างานแทนกําลัง คน แต ก็ไมพน ที่จะตองมีคนคอยควบคุ มดูแลรั กษา หลายองค การจึง หันมาให
ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลภายในองคกรของตนมากขึ้น เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพใหเกิดแกบุคคลในองคการ ใน
การบริหารกิจการทุกประเภท การบริหารงานบุคคลเปนเทคนิคเฉพาะ การบริหารหรือการจัดการทรัพยากรมนุษยใหมี
ประสิทธิภาพจะมีวิธีการจัดการที่ดี นับตังแตการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหชัดเจนวาใคร ทําอะไร อยูที่ไหน ทํา
อยางไร มากหรือนอย ใชกําลังคนเทาไร การวางแผนจัดสรรอัตรากําลัง การสรรหา การคัดเลือกคนเขาทํางานในตําแหนง
หนาที่ตาง ๆ จะตองมีวิธีการสรรหา การคัดเลือกโดยคํานึงถึงหลักคุณธรรม (Merit System) ไมใชหลักระบบอุปถัมภ
สุธรรม สงศิริ (2550 หนา 1)ไดกลาววาผูนําในยุคปจจุบันจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาถึงหลักธรรมของการ
บริหารอยางมีจุดหมายตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อนํามาเปนแนวทางในการบริหารสอดคลองกับองคประกอบที่สําคัญของ
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารงานภาครัฐ ที่บุคคลจะสามารถสนับสนุนและชวยกันพัฒนาใหเกิดขึ้น เพื่อธรรมาภิบาลใน
การบริหารที่ดีของรัฐซึ่งทุกคนควรจะมีสวนรวมในการชวยกันเอาใจใสดูแลการดําเนินงานของผูบริหารและการบริหาร
ภาครัฐใหเปนไปตามองคประกอบพื้นฐานคือ ความรับผิดชอบตามหนาที่ ความโปรงใส การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
การปกครองแบบให ผู มีส ว นได เสี ย มีส ว นร ว ม กฎหมายและระบบยุติ ธ รรม นั ก บริ ห ารทุ กระดับ มี ความต อ งการที่ จ ะ
บริหารงานหรือนําองคการใหบรรลุและสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงานหรือองคการไดอยางราบรื่นตองมีปจจัยหลาย
ดานเปนองคประกอบ ดังคํากลาวที่วา ผูบริหารและผูนําที่ดีจะตองมีบุคลิกภาพในดานคุณธรรมคือ ความมีสติ ความ
ซื่อสัตย ความยุติธรรม ความละอายตอบาป ความเสียสละ ความมีเหตุผล ความรัก ความเมตตา ความกตัญูกตเวที
ความจงรักภักดี ความประหยัด ความมีสมาธิหรือความบริสุทธิ์ใจ (สมศักดิ์ สุภิรักษ, 2550 หนา 75) จึงจําเปนอยางยิ่งที่
สถานศึกษาตองมีการปรับแนวทางการทํางานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ดวยการรวมกันสรางความ
เปนเอกภาพและความสามัคคีในหมูขาราชการ เพื่อใหการประสานงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ตอง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสวนของการทํางาน ใหยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ของการเปนขาราชการที่
มีคุณภาพ ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละซื่อสัตยสุจริต (ขนิษนาฏ รัตนพฤกษ, 2550 หนา 3) ดังนั้น
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 วามีการดําเนินการอยางไรบาง ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะ
เปนประโยชนตอผูบริหารและนําไปเผยแพรเพื่อเปนหลักในการบริหารจัดการที่ดีในสถานศึกษาตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการใชธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของครู ผู ส อนต อ การใช ธ รรมาภิ บ าลของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ในการ
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บริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยจําแนกตาม
เพศและระดับการศึกษา
3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาของผูบริหารในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
กรอบแนวคิด
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา

ธรรมาภิ บ าลของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ในการ
บริ ห ารงานบุ ค คล ในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย
เขต 4
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา

1.
2.
3.
4.

หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม
หลักความโปรงใส
หลักความรับผิดขอบ

สมมติฐานการวิจัย
1. ครู ผู ส อนที่ มี เพศต า งกั น มีค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช ธ รรมาภิ บ าลของผู บริ ห ารสถานศึ ก ษา ในการ
บริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 แตกตางกัน
2. ครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ใน
การบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 แตกตางกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใ ช ในการวิจั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก ครูผู สอนในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั งกั ด สํา นั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ปการศึกษา 2557 จาก 85 โรงเรียน จํานวน 150 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย
เขต 4 ปการศึกษา 2557 ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจชี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan)
จํานวน 108 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพสวนบุคคลไดแก
เพศและระดับการศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผูสอน ตอ
ธรรมาภิบาลของ
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ผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ประกอบดวย การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
6 หลัก ดังนี้ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดขอบ หลักการมีสวนรวม หลักความคุมคา
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดําเนินการดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามซึ่งครบถวนและสมบูรณทุกฉบับ
จํานวน 150 ฉบับ
2. นําแบบสอบถามที่มีขอความสมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส
3. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศและระดับการศึกษา เกี่ยวกับความคิดเห็น
ของครูผูสอนที่มีตอ ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
4. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เป น รายข อ รายด า นและโดยรวมและแปลความหมายค าเฉลี่ ย ตามเกณฑ ที่กํ าหนดแล ว นํา เสนอในรู ป ตาราง
ประกอบการบรรยาย
5. วิเคราะหเปรียบเทียบธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามเพศ วิเคราะห โดยคา t – test กําหนด
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. วิเคราะหเปรียบเทียบธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามระดับการศึกษา วิเคราะหโดยใช One Way
Analysis of variance ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 จึงนําคาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูใชการ
ทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe’s Post hoc Comparison)

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 พบวา ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการ
บริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมทั้ง
6 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อันดับที่ 1 คือ หลักความคุมคา มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก อันดับที่ 2 คือ หลักการมีสวนรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อันดับที่ 3 คือ หลักความโปรงใส มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก และอันดับสุดทายคือ หลักความรับผิดขอบ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
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1.1 ดานหลักนิติธรรม
ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานหลักนิติธรรม มีการปฏิบัติโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อันดับที่ 1 คือ ผูบริหารในหนวยงานทานนําพระราชบัญญัติ พระ
ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ มาใชในการบริหารงานบุคคล มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อันดับ
ที่ 2 คือ ผูบริหารในหนวยงานของทานมีการบริหารงานบุคคล เปนไปตามระเบียบราชการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
อันดับที่ 3 คือ ผูบริหารในหนวยงานทานบริหารงานบุคคลดวยความเปนธรรม โดยใชหลักนิติธรรม มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก และอันดับสุดทายคือ หลักความรับผิดขอบ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
1.2 ดานหลักคุณธรรม
ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานหลักคุณธรรม มีการปฏิบัติโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อันดับที่ 1 คือ ผูบริหารในหนวยงานทานใหความสําคัญกับ
ผูใตบังคับบัญชาทุกคน โดยเทาเทียมกัน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อันดับที่ 2 คือผูบริหารในหนวยงานทานปฏิบัติตน
และปลูกฝงใหบุคลากรมีความรักสามัคคีกัน มีการปฏิบัติอยูในระดับมากอันดับที่ 3 คือ ผูบริหารในหนวยงานทานรับฟง
ความคิดเห็นของบุคลากรและเพื่อนรวมงานดวยความอดทนจริงใจ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และอันดับสุดทายคือ
ผูบริหารในหนวยงานทานมอบหมายงานใหแกบุคลากรปฏิบัติตามความเหมาะสม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
1.3 ดานหลักความโปรงใส
ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานหลักความโปรงใส มีการปฏิบัติ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอันดับที่ 1 คือ ผูบริหารในหนวยงานทานใหความสําคัญกับ
ผูใตบังคับบัญชาทุกคน โดยเทาเทียมกัน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อันดับที่ 2 คือ ผูบริหารในหนวยงานทานมีการแจง
การดําเนินการดานงานบุคลากรอยางชัดเจน เชน การสงบุคลากรเขารับการอบรมและนํามาขยายผล มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมากอันดับที่ 3 คือ ผูบริหารในหนวยงานทานมีการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคณะกรรมการ
เพื่อเปนองคประกอบในการพิจารณา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และอันดับสุดทายคือ ผูบริหารในหนวยงานทานมี
ระเบียบ กฎเกณฑ วิธีการประเมินผลงานของบุคลากรที่ชัดเจน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
1.4. ดานหลักความรับผิดชอบ
ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานหลักความรับผิดชอบ มีการ
ปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อันดับที่ 1 คือ ผูบริหารในหนวยงานทานมีการสราง
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อันดับที่ 2 คือ ผูบริหารในหนวยงาน
ทานมีการบริหารงานบุคคลตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีการประเมินผลและติดตามการดําเนินงานอยางมี
ความรับผิดชอบ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อันดับที่ 3 คือ ผูบริหารในหนวยงานทานมีการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
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ความรับผิดชอบ โดยยึดการมีสวนรวมเปนหลัก มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และอันดับสุดทายคือ ผูบริหารในหนวยงาน
ทานมีการบริหารงานบุคคลดวยความรับผิดชอบ มีการกําหนดผูรับผิดชอบและมอบหมายงานอยางชัดเจน มีการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก
1.5 ดานหลักการมีสวนรวม
ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานหลักการมีสวนรวม มีการปฏิบัติ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อันดับที่ 1 คือ ผูบริหารในหนวยงานทานมีการมอบอํานาจใน
การตัดสินใจในการดําเนินงานบุคคลอยางเหมาะสมและคลองตัวในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อันดับที่ 2
คือ ผูบริหารในหนวยงานทานใหบุคลากรมีสวนรวมในการพิจารณาและเห็นชอบขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
ภายใตกรอบของคุณภาพ ประสิทธิภาพมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อันดับที่ 3 คือ ผูบริหารในหนวยงานทานมีโครงสราง
ของหนวยงาน ที่เชื่อมตอกันในการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา และผูบริหารในหนวยงานทานเปดโอกาสให
บุค ลากรมี ส วนร ว มในการกํ า หนดทิ ศ ทางและวางแผนงาน การดํ า เนิ นการของหน วยงานในการบริ ห ารโดยยึ ด หลั ก
เปาหมายของหนวยงานเปนหลัก มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และอันดับสุดทายคือ ผูบริหารในหนวยงานทานเปดโอกาส
ใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ใหบุคลากรมีสวนรวมใน
การกําหนดเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
1.6 ดานหลักความคุมคา
ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานหลักความคุมคา มีการปฏิบัติ
โดยภาพรวมอยูในระดั บมาก เมื่อพิจารณาเป นรายขอพบวาอันดับที่ 1 คือ ผูบริหารในหนว ยงานทานมีการถายทอด
ยุทธศาสตรและเปาหมายขององคการใหบุคลากรทราบ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก อันดับที่ 2 คือ ผูบริหารในหนวยงาน
ทาน ใชเทคนิค เทคโนโลยีกระบวนการที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
อั น ดั บ ที่ 3 คื อ ผู บ ริ ห ารในหน ว ยงานท า น วางแผนให บุค ลากรใช วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ ต า ง ๆ ที่ โ รงเรี ย นซื้ อ มาได อย า งมี
ประสิทธิภาพและคุมคามากที่สุด มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และอันดับสุดทายคือ ผูบริหารในหนวยงานทานสงเสริมให
บุคลากรใชวัสดุ อุปกรณ ในทองถิ่น มาจัดทําสื่อการเรียนการสอน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา
สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
2.1. จําแนกตามเพศ
พบวาครูผูสอนความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมทั้ง 6
ดาน ไมแตกตางกัน
2.2. จําแนกตามระดับการศึกษา
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พบวาครูผูสอนความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามระดับการศึกษา โดย
ภาพรวมทั้ง 6 ดาน ไมแตกตางกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 สามารถนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลไดดังนี้
การศึกษาธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จากผลการวิจัยเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 6 ดาน มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กนําหลักธรรมาภิบาลมาใช โดยปรับเขากับสภาพบริบทของ
โรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของสมคิด มาวงศ (2554) ไดศึกษาการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็น ของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดระยอง จันทบุรี ผลการวิจัยพบวา การ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็น ของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดระยอง
จันทบุรีและตราด โดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ผูวิจัยอภิปรายผลดังนี้
1. ดานหลักนิติธรรม
ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานหลักนิติธรรม มีการปฏิบัติโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารในหนวยงานทานนําพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและ
ข อ บั ง คั บ ต า ง ๆ มาใช ใ นการบริ ห ารงานบุ ค คล ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของนิ ก ร นวโชติ ร ส (2550) ได ศึ ก ษาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน โดยภาพรวม พบวาการบริหารดวยหลัก
ธรรมาภิบาล ตามหลักคุณธรรม หลักนิติธรรมและความคุมคา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติอยูในระดับมาก
2. ดานหลักคุณธรรม
ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานหลักคุณธรรม มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เนื่องจากผูบริหารในหนวยงานตองใหความสําคัญกับผูใตบังคับบัญชาทุกคนโดยเทาเทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของนิกร นวโชติรส (2550) ไดศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแกน ไดมีการปฏิบัติอยูในระดับมากในทุกๆ องคประกอบโดยภาพรวม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของยุทธนา ชุด
ทองมวน (2550) ไดทําการศึกษาเรื่องการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โปลี
เทคนิคลานนา เชียงใหม ผลจากการศึกษา พบวาพฤติกรรมการใชหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม พบวาโดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน
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3. ดานหลักความโปรงใส
ความคิดเห็นของครู ผูสอนเกี่ย วกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานหลักความโปรงใส มีการปฏิบัติ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารในหนวยงานจะตองมีการบริหารงานบุคคลเปนไปดวยความชัดเจนและ
โปรงใส ยึดถือตามระเบียบเปนเกณฑ สามารถตรวจสอบได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของยุทธนา ชุดทองมวน (2550) ได
ทํา การศึ กษาเรื่อ งการใชห ลัก ธรรมาภิบ าลในการบริ หารของคณะกรรมการบริห ารสถานศึ กษา โปลี เทคนิ คลานนา
เชียงใหม ผลจากการศึกษา พบวาพฤติกรรมการใชหลัก ธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโปลิเทคนิค
ลานนา เชียงใหม พบวาโดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของปริญญา สมัครการ
(2551) ไดศึกษาการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลที่สง ผลกระทบตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวาอํานาจการพยากรณระดับการบริหารสถานศึกษา โดยใชหลักธรรมภิบาล ที่สงผล
ตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมพบวา มี 5 ตัวแปร ไดแก หลัก
นิติธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา
4. ดานหลักความรับผิดชอบ
ความคิดเห็นของครู ผูสอนเกี่ย วกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานหลักความรับผิดชอบ มีการ
ปฏิบัติโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารในหนวยงานจะตองมีการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลและมีการบริหารงานบุคคลตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีการประเมินผลและติดตามการ
ดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของยุทธนา ชุดทองมวน (2550) ไดทําการศึกษาเรื่องการใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โปลีเทคนิคลานนา เชียงใหม ผลจากการศึกษา
พบวาพฤติกรรมการใชหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม พบวาโดย
ภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของปริญญา สมัครการ (2551) ไดศึกษาการบริหาร
โดยใชหลักธรรมาภิบาลที่สง ผลกระทบตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต
2 พบวาอํานาจการพยากรณระดับการบริหารสถานศึกษา โดยใชหลักธรรมภิบาล ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมพบวา มี 5 ตัวแปร ไดแก หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส
หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา
5. ดานหลักการมีสวนรวม
ความคิดเห็นของครู ผูสอนเกี่ย วกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานหลักการมีสวนรวม มีการปฏิบัติ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารในหนวยงานจะตองมีการมอบอํานาจในการตัดสินใจในการดําเนินงาน
บุคคลอยางเหมาะสมและคลองตัวในการปฏิบัติงานและใหบุคลากรมีสวนรวมในการพิจารณาและเห็นชอบขั้นตอนหรือ
กระบวนการปฏิบัติงาน ภายใตกรอบของคุณภาพ ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของยุทธนา ชุดทองมวน (2550)
ไดทําการศึกษาเรื่องการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โปลีเทคนิคลานนา
เชียงใหม ผลจากการศึกษา พบวาพฤติกรรมการใชหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโปลิเทคนิค
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ลานนา เชียงใหม พบวาโดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของปริญญา สมัครการ
(2551) ไดศึกษาการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลที่สง ผลกระทบตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวาอํานาจการพยากรณระดับการบริหารสถานศึกษา โดยใชหลักธรรมภิบาล ที่สงผล
ตอประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยรวมพบวา มี 5 ตัวแปร ไดแก หลัก
นิติธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา
6. ดานหลักความคุมคา
ความคิดเห็นของครู ผูสอนเกี่ย วกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ดานหลักความคุมคา มีการปฏิบัติโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารจะตองมีการถายทอดยุทธศาสตรและเปาหมายขององคการใหบุคลากรทราบ
โดยใชเทคนิค เทคโนโลยีกระบวนการที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนิกร
นวโชติรส (2550) ไดศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน ตาม
นโยบายคณะผูบริหารเทศบาลนครขอนแกนไดมีการปฏิบัติอยูในระดับมากในทุก ๆ องคประกอบโดยภาพรวม พบวาการ
บริหารดวยหลักธรรมาภิบาล ตามหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และความคุมคา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติอยูในระดับ
มากกวาองคประกอบ อื่น ๆ และองคประกอบดานหลักความโปรงใสมีความพึงพอใจในการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
ผลการการเปรียบเทียบธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมทั้ง 6 ดาน ไมแตกตาง
สอดคลองกับงานวิจัยของพระปรเมศวร ปฺญาวชิโร (แจมแจง) (2554 หนา 152-160) ไดศึกษาความคิดเห็นของ
ครูผูสอนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ, อายุ, สถานภาพ, วุฒิการศึกษา, อายุราชการ , รายได
พบวา ปจ จั ยส วนบุ คคลที่ ทําใหค วามคิด เห็น วา การบริ ห ารงานตามหลั กธรรมาภิ บาลของผู บ ริห ารสถานศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษา ในเขตอําเภอ บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค ไมแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ไดแก เพศ, วุฒิ
การศึกษา, อายุราชการ, รายได
ผลการเปรียบเทียบธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมทั้ง 6 ดาน ไม
แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของจํานงค นาหนองตูม (2550) ไดศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหาร
ของผูอํ านวยการสถานศึก ษาตามความคิดเห็ นของข าราชการครูในสถานศึก ษา สัง กัดสํา นักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ขอนแกน เขต 4 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ขาราชการครูที่มีวิทยฐานะตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
นําหลักธรรมาภิบาล ไปใชในการบริหารของผูอํานวยการสถานศึกษา โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน ขาราชการครูที่มี
ประสบการณทํา งานตางกัน มีความคิดเห็น เกี่ยวกับการนํ าหลัก ธรรมาภิบาลไปใชใ นการบริหารของผูอํานวยการ
สถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกั น ขา ราชการครูที่มีป ฏิบัติง านในสถานศึกษาที่มีข นาดตางกั น มีค วามคิดเห็ น
เกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารของผูอํานวยการสถานศึกษา โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1. ควรเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนและนโยบาย
1.2. ควรสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องเชน การศึกษาตอ,อบรม,สัมมนา
1.3. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณและเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อมาใชในการเรียนการ
สอน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในการ
บริหารงานบุคคล ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 กับเขตพื้นที่
การศึกษาอื่น ๆ
2.2. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาบุคลากรในการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการ ของ
โรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 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 บุญคําปน 1* และกัมพล ไชยนันท 2
Chananchita Bunkhampan1* and Kampon Chainunt2
11

12

บทคัดยอ
จุดมุงหมายในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวม
บริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
อําเภอเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงรายรวมประชากรทั้ง สิ้น 123 คน เครื่อ งมือ ที่ใชคือแบบสอบถามมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ มีทั้งหมด 2 ตอน สถิติที่ใช คือ เฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลสรุปไดดังนี้
1. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานในการมีสว นรว มบริห ารจัด การศึก ษา ของโรงเรีย น
ประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
1.1 ดานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีสวนรวมในการประชุมคณะกรรมการ
ผูปกครองนักเรียนอย างตอเนื่อง มี คาเฉลี่ ยมากสุ ดและมี สวนรว มในการพัฒนาระบบงานแนะแนวการศึกษาตอของ
นักเรียน มีคาเฉลี่ยนอยสุด
1.2 ดานงบประมาณ โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคาใชจายในการเรียนของนักเรียน มีคาเฉลี่ยมากสุดและ ขอมีสวนรวมตรวจสอบบัญชี
ควบคุมครุภัณฑของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยนอยสุด
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นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
²โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 จังหวัดเชียงราย 57150
1
Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
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Rajaprajanugroh 15, Chiangrai, 57150
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1.3 ดานการบริหารงานบุคคล โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาสงเสริม
บุคลากรในโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากสุด และใหคําปรึกษาแกผูบริหาร
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมีมีคาเฉลี่ยนอยสุด
1.4 ดานการบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีสวนรวมในการ
เสนอนโยบายดานการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนและทรัพยสินของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยมากสุดและ มีสวนรวมในการ
จัดจุดบริการดานน้ําดื่ม อยางสะอาดและถูกสุขอนามัย เพียงพอตอความตองการของนักเรียนและมีสวนรวมในการ
สนับสนุน สงเสริมใหมีการปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา ประปาใหเหมาะสม มีคาเฉลี่ยนอยสุด
2. แนวทางพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา ของ
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สรุปผลไดดังนี้
2.1 ดานบริหารงานวิชาการ ควรเขารวมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ใหครบองคประชุม มีความถี่
สูงสุด รองลงมาคือ มีสวนรวมในการประเมินผล ติดตามผลการพัฒนาโรงเรียน และ มีปญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาไมมีความรูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
2.2 ดานบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีสวนรวมในการจัดหา / ประสานงานใน
การระดมทุน เพื่อพัฒนาโรงเรียน
2.3 ดานบริหารงานบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษาควรเขารวมกิจกรรมสรางสรรคระหวางบุคลากรและ
ผูปกครอง และควรมีสวนรวมในการคัดเลือกครูที่จะมาบรรจุในโรงเรียน
2.4 ดานบริหารทั่วไป คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีสวนรวมในการรวบรวมทรัพยากรชุมชน มาพัฒนา
และปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียน
คําสําคัญ: การมีสวนรวม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 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.

2620

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
สภาพวิกฤตทางการศึกษาที่เปนปญหาสําคัญของสังคมไทยในปจจุบัน มีสาเหตุพื้นฐานสําคัญอยางหนึ่ง มาจาก
การบริหาร และการจัดการที่ขาดเอกภาพ ดานนโยบาย ไมมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ ขาดการกระจายอํานาจไปยัง
ทองถิ่น และการเขามามีสวนรวม ในการจัดการศึกษา ทั้งภาคธุรกิจเอกชนและชุมชน ขาดสํานึกในการผนึกกําลังรวมคิด
รวมทําอยาจริงจัง ในขณะที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 ไดกําหนดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการกระจายอํานาจไวในมาตรา 39 กําหนดไววาใหกระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยั ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่โดยตรง และมาตรา 40 กําหนดไววา ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสถานศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับ และสงเสริมสนับสนุนภารกิจของ
สถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา
ผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กําหนดแผนพัฒนาของสถานศึกษา ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป และการจัดทําหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นกํากับและติดตามการดําเนินงานตาม
แผนของสถานศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพและไดรับมาตรฐาน
พิทักษสิทธิเด็กทุกประเภทใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ เสนอแนวทางและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป ของสถานศึกษา สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ให
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ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อ
ดําเนินการตามระเบียบที่เห็นสมควร และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา
อยางไรก็ตาม ถึงแมรัฐจะกําหนดนโยบายกระจายอํานาจใหสถานศึกษาไดบริหารจัดการตนเองมากขึ้น จาก
การสังเกตการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา และจากบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึก ษาในอํา เภอเวียงเชีย งรุง ในหลายปที่ผ านมา พบวาการเข ามามีสว นรว มของประชาชน ผู ปกครอง และ
ผูทรงคุณวุฒิในฐานะที่เปนกรรมการสถานศึกษามีบทบาทเพียงเล็กนอย เปนเพียงกรรมการที่ปรึกษาหรือรับทราบการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาเทานั้น ไมไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษา การกําหนดหลักสูตร
แบบเรียน และการจัดการเรียนการสอน ทําใหการจัดการศึกษาไมสอดคลองกับสภาพความตองการของการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและตัวผูเรียน จะมีอยูบางในรูปของการชวยเหลือ แรงงาน เงิน วัสดุ มากกวาการรวมคิด
รวมวางแผน รวมตัดสินใจ และรวมติดตามผล ซึ่งถือวา เปนจุดออนของระบบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยเฉพาะในระดับโรงเรียนซึ่งเปนระดับที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด สอดคลองกับเรืองยศ เวียงนนท (2553) ศึกษา
เรื่องการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมืองรอยเอ็ด
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 1 พบวา ปญหาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
สําคัญคือขาดความเขาใจในบทบาทหนาที่ ไมมีเวลาเขาประชุม และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
นอยเกินไป
จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดที่แบงเขตพื้นที่การศึกษา เปน 4 เขต โดยอําเภอเวียงเชียงรุง อยูในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประกอบดวย, โรงเรียนบานหวยขี้เหล็ก, โรงเรียนบานหวยหางปาสา, โรงเรียนลานปาซาง
เหนือ,โรงเรียนบานโปง, โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน, โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุง, โรงเรียนบานน้ําตกพัฒนา, โรงเรียน
บานทุงกอ และโรงเรียนบานรองหวาย ซึ่งโรงเรียนในอําเภอเวียงเชียงรุงสวนใหญเปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในชนบท การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นมาจากชุมชนหลากหลายอาชีพ หลากหลายระดับการศึกษา ยอม
มีสวนรวมแตกตางกัน ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสรางทางการศึกษา แตกตางไปจาก
เดิมไมเปนไปตามบทบาทหนาที่อันไดแกบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานอาคารสถานที่ สงผลตอการพัฒนาการศึกษาเปนอยางมาก
ผูศึกษามีความสนใจที่จะดําเนินการวิจัยในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง ดวยตระหนักถึงความสําคัญและปญหาที่
เกิดขึ้นระหวางสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางยิ่ง เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปปรับปรุงการ
มีสวนรวมในการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการบริหาร ทั้ง 4 ฝายตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา ของ
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
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วิธีวิทยาการวิจัย
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการ ของโรงเรียนประถมศึกษาใน
อําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 123 คน ในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอ
เวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ปการศึกษา 2557

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานในการบริหารจัดการ ของโรงเรียน
ประถมศึกษาในอําเภอเวียงเชียงรุง มีวิธีดําเนินการดังนี้ ประเภทของขอมูล เปนขอมูลเชิงปริมาณลักษณะ เปน
แบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นมาเอง โดยผานการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแลว ประกอบไปดวย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุและระดับการศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) มีจํานวน 3 ขอ
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับ บทบาทการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงาน
ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ตาม
ขอบขายการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดาน
การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป ลักษณะแบบสอบถามเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของ
ลิเคอรท(Likert Scale) มี 30 ขอ ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
5 หมายถึง การมีสวนรวมในการบริหารงาน อยูในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง การมีสวนรวมในการบริหารงาน อยูในระดับ มาก
3 หมายถึง การมีสวนรวมในการบริหารงาน อยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง การมีสวนรวมในการบริหารงาน อยูในระดับ นอย
1 หมายถึง การมีสวนรวมในการบริหารงาน อยูในระดับ นอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามลักษณะปลายเปด เกี่ยวกับขอ เสนอแนะในการมีส วนร วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 4 ดาน ตามขอบเขตของงานวิจัย
การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการบริหารงานสถานศึกษาเพื่อนํามาสรางเครื่องมือ
2. สรางเครื่องมือใหครอบคลุมเรื่องที่จะศึกษา โดยศึกษาปรับปรุงเครื่องมือจาก วนาสวรรค
ชางเกวียน. (2552)
3. นําแบบสอบถามที่สรางเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนํามาปรับปรุงแกไข
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4. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) และหาคาความเชื่อมั่น ของเครื่องมือ ดังนี้
4.1 หาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมินแลวคํานวณหาคาดัชนีความ
สอดคลองรายขอ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ไดคา IOC ระหวาง
0.67 – 1.00
4.2 การหาความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ (reliability) โดยผู วิ จั ย ได ไ ด นํ า แบบสอบถามไปทดลองใช กั บ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบานเวียงแกว จํานวน 30 คน หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดวย
วิธีหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficeint) ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.93
5. นําแบบสอบถามที่หาคาความเชื่อมั่นแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรที่ใชในการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ผู ศึ ก ษาทํ า หนั ง สื อ ถึ ง คณะบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เพื่ อ ขอความร ว มมื อ ไปยั ง โรงเรี ย น
ประถมศึกษาในอําเภอเวียงเชียงรุง เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล
2. ขอความอนุ เ คราะห จ ากคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามขอบเขตของงานวิ จั ย เพื่ อ ตอบ
แบบสอบถาม
3. เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยการแจกแบบสอบถาม และรอเก็บแบบสอบถามตามจํานวนที่แจก โดยสง
แบบสอบถามไปจํานวน 123 ชุด ไดคืนมา 82 ชุด คิดเปน รอยละ 66.67
4. วิ เคราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น และแสวงหาแนวทางพั ฒ นาการส ว นร ว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการ ของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงเชียงรุง ใน 4 ดาน คือ 1) ดานการ
บริหารวิชาการ 2) ดานการบริหารงบประมาณ 3) ดานการบริหารงานบุคคล 4) ดานการบริหารทั่วไป จากแบบสอบถาม
ตอนที่ 3
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงาน ของ
โรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงเชียงรุง ดําเนินการดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลสภาพการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานของโรงเรียน
ประถมศึกษาในอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยหาคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหการหาแนวทางพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัด
การศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
โดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละเกณฑการแปลความหมาย โดยใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยดังตอไปนี้
(ธานินทร ศิลปจารุ, 2550 หนา 77)
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4.50 – 5.00 หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับนอย
1.00 – 1.49 หมายถึง การมีสวนรวมอยูในระดับนอยที่สุด
ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 คาเฉลีย่ (𝝁) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (𝛔) บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานในการมีสว นรวมบริหาร
จัดการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ภาพรวม
ขอ
1
2
3
4

𝜇
3.62
3.41
3.60
3.59
3.56

รายการ
ดานการบริหารงานวิชาการ
ดานการบริหารงานงบประมาณ
ดานการบริหารงานบุคคล
ดานการบริหารทั่วไป
เฉลี่ยรวม

σ
0.69
0.76
0.75
0.75
0.66

ระดับ
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

ลําดับที่
1
4
2
3
-

จากตารางที่ 1 พบวาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ภาพรวม
โดยรวมอยูในระดับมาก ( 𝜇=3.56 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยสูงสุด
( 𝜇=3.61 ) และ ดานการบริหารงานงบประมาณ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( 𝜇 =3.41 )

สรุปผลและอธิปรายผล

จากผลการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในบริหารจัดการ ของโรงเรียน
ประถมศึกษาในอําเภอเวียงเชียงรุง ปรากฏผลตามรายละเอียดดังนี้
1. การศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา ของ
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยรวม
คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับมาก และพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริหารงานวิชาการมี
คาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานทั่วไป และ ดานการบริหารงานงบประมาณ มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด
2. แนวทางพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา ของ
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
สรุปผลไดดังนี้
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2.1 ดานบริหารงานวิชาการ ควรเขารวมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ใหครบองคประชุม มีสวนรวมใน
การประเมินผล ติดตามผลการพัฒนาโรงเรียน และ มีปญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาไมมีความรูเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ
2.2 ดานบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีสวนรวมในการจัดหา / ประสานงานใน
การระดมทุน เพื่อพัฒนาโรงเรียน
2.3 ดานบริหารงานบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษาควรเขารวมกิจกรรมสรางสรรคระหวางบุคลากรและ
ผูปกครอง และควรมีสวนรวมในการคัดเลือกครูที่จะมาบรรจุในโรงเรียน
2.4 ดานบริหารทั่วไป คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีสวนรวมในการรวบรวมทรัพยากรชุมชน มาพัฒนา
และปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียน
อภิปรายผล
การศึกษาในครั้งนี้พบประเด็นที่นาสนใจซึง่ สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. การศึกษาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา ของ
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยรวม
คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทอยูในระดับมากทั้งนี้เปนเพราะวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนังถึง
บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งตองทําหนาที่แทน ชุมชนและผูปกครองนักเรียนทุกคนจึง
ตองคํานึงถึงการจัดการศึกษาที่จะเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน ซึ่งเปนลูกหลานของชุมชน ขณะเดียวกันก็จะตองทํางาน
รวมกับผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู โดยตระหนักถึงความเปน “เจาของรวมกัน” จึงอาศัยกระบวนการทํางานที่เนน
การกระจายอํานาจ การมีสวนรวมและความโปรงใสตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษา พรอมกับยึดถือ
หลักการของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม ดวยการปฏิบัติตามกฎหมายยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม สรางความ
ไววางใจซึ่งกันและกัน เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึกในความรับผิดชอบรวมกัน และ
คํานึงถึงความคุ มคาในการลงทุ นดานการจัดการศึกษาและสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ตองการใหประชาชนซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงเขา
มามีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกับผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา อยางแทจริงในลักษณะเป น
เจาของหรือหุนสวนของสถานศึกษา สวนดานการบริหารงานงบประมาณ พบวา บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาไมมีเวลาพอ และไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบบัญชีการเงินและทะเบียนบัญชีการเงิน
มากนัก หรืออาจเปนไปไดในกรณีที่สถานศึกษาเองยังไมเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในเรื่อง
ดังกลาวมากนัก สอดคลองกับ ถวิน เกษสุพรรณ (2552, หนา 124) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5 พบวา การศึกษาสภาพการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ดานบริหารงานงบประมาณ อยูในระดับปานกลาง
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2. แนวทางพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา ของ
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบวา
2.1 แนวทางพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา
ดา นบริ ห ารงานวิ ช าการ แนวทางที่พ บมากควรเขา ร วมประชุ ม คณะกรรมการสถานศึก ษา ให ครบองค ป ระชุ ม ทั้ ง นี้
เนื่องจากกรรมการสถานศึกษาแตละคนมีภาระงานมากการประชุมจึงขาดความตอเนื่องและความพรอมเพรียงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ เรืองยศ เวียงนนท (2553, หนา 74) ที่มีปญหาและขอเสนอแนะ คือ มีเวลาเขาประชุมไมตรงกัน มีแนวทาง
แกไข คือ สรางความรู ความเขาใจ จัดประชุมอบรมแจกคูมือ ศึกษาดูงานกับแจงกําหนดการประชุมลวงหนา จัดประชุมใน
วันหยุดและสละเวลาเขาประชุม
2.2 ดานบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีสวนรวมในการจัดหา / ประสานงานใน
การระดมทุน เพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บุคคลที่เขารวมเปนคณะกรรมการสวนใหญไดรับการรองขอจาก
สถานศึกษามากกวาไดรับการคัดสรรจากกลุมผูมีสวนเกี่ยวของอยางแทจริงทําใหขาดความกระตือรือรนในการทําหนาที่
ของคณะกรรมการ สอดคลองกับ โทยัน แกวบุญมา (2554, หนา 100) ไดศึกษา เรื่องการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดน พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาไมทราบบทบาทหนาที่ของตนเอง
2.3 ดานบริหารงานบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษาควรเขารวมกิจกรรมสรางสรรคระหวางบุคลากรและ
ผูปกครอง ผูศึกษาเห็นวา ทั้งทางโรงเรียน และทางคณะกรรมการสถานศึกษา ไมมีเวลาสรางความสัมพันธกัน การพบปะ
กันทุกครั้งจะเปนการพบกันอยางเปนทางการเทานั้น และดวยขอจํากัดดานเวลาของทั้งสองฝายจึงทําใหขาดการเขารวม
กิจกรรมสรางสรรคระหวางกันสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเจาพรหมมหาราช ในงานวิจัยของ สุนทรี ชุมภูรัตน (2553, หนา 92 ) ที่
เสนอใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน และบุคลากรในโรงเรียนมีการสรางปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน
2.4 ดานบริหารทั่วไป คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีสวนรวมในการรวบรวมทรัพยากรชุมชน มาพัฒนา
และปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียน ผูศึกษาเห็นวาคณะกรรมการสถานศึกษายังไมเขาใจบทบาท หนาที่ของตน จึงควรมีการ
ประชุมชี้แจงหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา และจัดทําคูมือ ชี้แจง บทบาทหนาที่ของคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน กอนปฏิบัติหนาที่ สอดคลองกับงานวิจัยของเรืองยศ เวียงนนท (2553, หนา 74) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมืองรอยเอ็ด สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 1 พบวา ปญหาหลักของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ขาดความเขาใจในบทบาท
หนาที่
ขอเสนอแนะ
ผูศึกษาของเสนอแนะจากผลการวิจัยซึ่งอาจเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในบริหารจัดการสถานศึกษา และการศึกษาครั้งตอไป
1. ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1
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1.1 ดานบริหารงานวิชาการ ควรสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบงานแนะแนวการศึกษาตอของ
นักเรียน อาจโดยการใหคนในชุมชนที่ประสบความสําเร็จเขามาแนะนําอาชีพ และแนวทางศึกษาตอ
1.2 ดานการบริหารงานบุคคล สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาใหคําปรึกษาแก
ผูบริหาร ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดความคิดเห็นในแงมุมที่
หลากหลาย
1.3 ดานการบริหารงานทั่วไป ควรสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการสนับสนุน สงเสริมให
มีการปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา ประปาใหเหมาะสม อาจขอความรวมมือจากองคการบริหารสวนตําบล ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน
1.4 ดานการบริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาควรใหความรูเกี่ยวกับระบบงบประมาณของสถานศึกษา
และสงเสริมใหมีสวนรวมในตรวจสอบบัญชีควบคุมครุภัณฑของสถานศึกษา เพื่อใหเกิดความรัดกุมในการเบิกจายเงิน
งบประมาณมากยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะในงานศึกษาครั้งตอไป
ศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการดําเนินงานของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะ
ดาน เชน ดานการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล

กิตติกรรมประกาศ
ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความกรุณาของ ดร.กัมพล ไชยนันท ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่
กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขขอบกพรองตาง ๆ จนทําให วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณ
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกทาน ที่กรุณาใหคําแนะนํา แกไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
คนควา จนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปน
อยางยิ่ง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามทําใหการเก็บขอมูลเปนไปดวยความเรียบรอย
ผูศึกษาจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ ผลงานศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาขอมอบเปนเครื่องตอบแทน
พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจที่สําคัญที่สุด ทําใหการศึกษาครั้งนี้สําเร็จไป
ดวยดี
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาครูสูมืออาชีพในยุคปฏิรูป
การศึกษาของโรงเรียนในกลุมดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากรที่ใช
ในการศึกษา ไดแกครูสายผูสอนในกลุมโรงเรียนดอยสันติคีรี จํานวน 90 คนเครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามแบบชนิด
ตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตราประมาณคา Rating Scale วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติดวย คาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ยและการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวนําผลที่ไดจากการวิเคราะหนําเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง
ผลการวิจัยพบวาบทบาทผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาครูสูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนใน
กลุมดอยสันติคีรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.81 เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมากมี
คาเฉลี่ย 3.58-3.93 โดยเรียงจากมากไปหานอยพบวาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในดานการพัฒนาตนเองอยาง
สม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3.93 รองลงมาคือ ดานการพัฒนาการเรียนการสอน คาเฉลี่ย 3.92 ดานความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี สารสนเทศ คาเฉลี่ย 3.83 ดานความรูความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนคาเฉลี่ย 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 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุงจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณเปนคนดีมีความสามารถและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขจึงจําเปนอยางยิ่งที่
หนวยงานทางการศึ กษาหรือผูบริหารสถานศึกษาตองมีบทบาทในการเปนผูนํ าในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการยกระดั บ
คุณภาพของครูเพื่อใหเปนผูที่มีความรูและความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหการจัดการศึกษาที่ดี
มีคุณภาพและสงผลสอดคลองกับเปาหมายในการปฏิรูปการศึกษารอบสองคือ การสรางคุณภาพใหมใหเกิดขึ้นไดแก
คุณภาพคนไทย คุณภาพของครูคุณภาพของแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรูทั้งในและนอกระบบและคุณภาพการ
บริหารจัดการซึ่งสาระสําคัญของกรอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (2552-2561)มีจุดเนนคือการพัฒนา
คนไทยยุคใหมใหมีลักษณะการใฝเรียนใฝรู มีทักษะความสามารถในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห ความมีจิตอาสา ความมี
วิ นั ย เป น คนที่ มี คุ ณ ภาพ มี ทั ก ษะความรู พื้ น ฐานที่ จํ า เป น มี ส มรรถนะความรู ความสามารถและมี ก ารทํ า งานที่ มี
ประสิทธิภาพ สิ่งสําคัญที่สุดที่จะสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไดคือ “ครูผูสอน” ครูที่มีความเปนมืออาชีพจึงเปน
จุดมุงหมายที่สําคัญที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมซึ่งเปนสาเหตุสําคัญในการพัฒนากรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 คือครูตองทําหนาที่เปนผูจัดการเรียนการสอนเปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ครู
จะตองสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องเพื่อที่จะเปนครูมืออาชีพ มีมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพ
ชั้นสูง จากรายงานการสัมมนาทางวิชาการของอัมมารและคณะ (2012, หนา 11) กลาวถึง คุณภาพการสอนของครู
ระหวางการเรียนกับครูที่สอนเกงและครูที่สอนไมเกงจะสงผลตอคุณภาพของผูแตกตางกัน
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2551 และวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 มีนโยบายเกี่ยวกับการเรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูป
ระบบความรูของสังคมไทยรวมถึงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับใหรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของ
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การศึ กษาทุ กระดั บชั้ นโดยวั ด ผลจากการทดสอบมาตรฐานในระดั บชาติ แ ละนานาชาติ จ ะเห็ น ได จ ากผลการประเมิ น
ความสามารถในการแขงขันนานาชาติ IMD (International Institute for Management Development) ไดจัดใหการศึกษาของ
ไทยมีคุณภาพอยูในลําดับที่ 54 จาก 60 ประเทศ (สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรู, 2557, ออนไลน) ซึ่งผลที่ไดสวน
หนึ่งมีสาเหตุจากคุณภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของครู ดังนั้นเสาหลักที่มีความสําคัญยิ่งตอสถานศึกษาตอ
ผูใ ตบั ง คับ บั ญชาและต อ ผลงานอัน เปน ส วนรวมคือ บทบาทของผู บริ ห ารสถานศึ ก ษามี ความสํ าคั ญ ใกลชิ ด กับ คุ ณภาพ
การศึกษา (เพียรพันธุกิจพาณิชยเจริญ, 2552, หนา 3) รวมถึงการที่จัดใหมีครูดีเพียงพอในทุกหองเรียนรวมถึงการปรับปรุง
โครงสรางระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอํานาจสูพื้นที่ใหเสร็จสมบูรณการปฏิรูปครูยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยาง
แทจริง(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554, หนา 9-10)
“ครู” จึงเปนอาชีพที่มีความสําคัญตอคุณภาพของทรัพยากรมนุษยและระบบการศึกษาตลอดจนการพัฒนา
ประเทศใหเจริ ญตอไปในอนาคต หากประเทศใดที่มี “ครู” ที่ มีคุณภาพยอมเปนเครื่อ งการัน ตีไดถึงแนวโนม ในการมี
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ ประเทศไทยก็เปนหนึ่งในหลาย ๆ ประเทศ ที่ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของครู
เพราะในความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคปจจุบันสงผลให “ครู” ไดรับการคาดหวังจากสังคมในการทําหนาที่จะเปน
กําลังในการเปน “เปาหลอม” แหงการผลิตทรัพยากรมนุษยใหเปนคนดี คนเกง และใชชีวิตไดอยางมีความสุขในสังคม ใน
ความเปนมืออาชีพของครูนั้นครูจะตองมีบทบาทที่สําคัญคือ การมีจิตสํานึกตอบทบาทและภารกิจ มีฉันทะตอวิชาชีพครู มี
ความเมตตาตอเด็กและบุคคลรอบขาง มีความเปนกัลยาณมิตรคือมีความพรอมที่จะชวยเหลือผูอื่นดวยความบริสุทธิ์ใจ
และตองมุงเนนในการสอนนักเรียนใหมีคุณภาพ เพราะคุณภาพการสอนของครูนั้นยอมสงผลตอนักเรียนและเยาวชนของ
ชาติ สิ่งที่ครูมืออาชีพควรจะมีและควรจะเปนคือ มีฉันทะ เมตตา และกัลยาณมิตรซึ่งจะเปนคุณภาพพื้นฐานที่สําคัญของ
ครู ดังคํากลาวที่วา “คุณภาพของเด็ก”สะทอน “คุณภาพของครู” (รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2556 หนา 1-4) และจาก
ความคาดหวั งนี้ เองสง ผลให ครู จํา เป นตอ งมี การพั ฒนาตนเองในด านตา ง ๆ เพื่อ ที่จ ะใหเปน ครูมื ออาชี พรวมถึง มีจิ ต
วิญญาณของความเปนครู โดยสิ่งที่ครูตองจําเปนมีคือ ทักษะที่ใชในถายทอดและอบรมสั่งสอนใหกับนักเรียนอยางความ
เปนมืออาชีพอยางสุดความสามารถ ในการถายทอดสิ่งที่ตนเองมีทั้งในดานความรอบรู ความรูที่ตนเองมี ใหกับนักเรียน
ดวยรูป แบบวิ ธีก ารสอนที่ห ลากหลาย มีทักษะความรูค วามสามารถที่ จะทํ าใหนั กเรีย นมี การเรี ยนรูไ ดอ ยา งเต็ม ตาม
ศักยภาพ เพื่อใหนักเรียนมีทักษะชีวิตและสามารถอยูรวมกับผูอื่นในชุมชนและสังคมไดเปนอยางดี ในความเปนมืออาชีพ
ของครูจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในยุคปฏิรูปการศึกษา จึงจําเปนอยางยิ่งที่ครูมืออาชีพ
จะตองเขาถึงปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงในโลกแหงการเรียนรู ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับปจจัยที่
เปลี่ยนแปลงตลอดจนตองมีความรอบรูในเรื่องทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและทักษะความเปนครู
มื อ อาชี พ คื อ การให โ อกาสแก ผู เ รี ย นได รั บ รู เพิ่ ม พู น ความรู ประสบการณ และได รั บ การพั ฒ นาตามศั ก ยภาพ
ความสามารถของแตละคนโดยปราศจากขอจํากัดตางๆ ทั้งในดานของระดับสติปญญาและความสามารถในดานการรับรู
สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนคือครูจะตองมีความรอบรูในเรื่องของการ
ใช อุ ป กรณ ที่ เกี่ ย วข อ งในด า นของความก า วหนา ทางด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and
Communication Technology– ICT) ที่เปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหการศึกษาประสบผลสําเร็จ (ศาสตราจารย นพ.สุทธิพร
จิตตมิตรภาพ, 2553, หนา 1-5)
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ในปจจุบันไดเกิดกระแสแนวคิดเกี่ยวกับ “การพัฒนาองคการแหงการเรียนรู” วาเปนการบริหารงานรูปแบบหนึ่ง
ที่ใชเปนหลักพื้นฐานในการกาวไปสูความสําเร็จขององคการไมวาจะเปนทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน ซึ่งสามารถนํา
หลักการดังกลาวมาประยุกตใชรวมกันเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาและในฐานะที่
ผูบริหารเปนบุคคลสําคัญที่จะสงผลผลักดันใหเกิดความสําเร็จมาสูองคการ เชน บทบาทดานการจัดการเรียนการสอนคือ
มีการวิเคราะห ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรที่จะใชในการจัดการเรียนการสอน การสรรหาครูที่มีความรูความสามารถตรง
ตามรายวิชาที่สอน การสงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเอง การสนับสนุนใหมีการใชสื่อการเรียนการสอนและสงเสริมการใช
เทคโนโลยีทางการศึกษาของครู ดังนั้นในการพัฒนาองคการบทบาทตาง ๆ ของผูบริหารในดานของการสงเสริมใหครูใน
การดานการจัดการเรียนการสอนการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในดานการใชภาษาอังกฤษ การ
พัฒนาตนเองและการนําความรูความสามารถในดานการทําวิจัย ปจจัยทั้งหลายเหลานี้ซึ่งมีผลตอคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรวมถึงคุณภาพและมาตรฐานตาง ๆ จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่สามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน) พบวา โรงเรียนในกลุม
ดอยสันติคีรี มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่รับรองในทุกมาตรฐานตัวชี้วัด ยกเวนตัวชี้วัดที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียนอยูในระดับตองปรับปรุงอยางเรงดวนจึงไมไดการรับรองมาตรฐานและไมรับรองคุณภาพทั้งหมดในจํานวน
6 โรงเรียนคิดเปนรอยเปอรเซ็นต จากสาเหตุปญหาในมาตรฐานดังกลาว กลุมโรงเรียนจึงรวมกันทําการวิเคราะหพบวา
สงผลมาจากการที่มีอัตราการโยกยายครูอยูบอยครั้ง ทําใหครูขาดไมครบชั้นเรียนและมีครูที่ไดรับการบรรจุสวนใหญจะ
เปนครูที่ไดเขารับการบรรจุราชการใหม รวมถึงประสบการณในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งขาราชการที่มีอยูยังมี
ความรูความสามารถไมตรงกับสาระวิชาที่สอน จึงสงผลใหระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน อยูในระดับ
ปรับปรุงและปรับปรุงอยางเรงดวนและจากผลคะแนนจากการทดสอบในระดับชาติ O-Net ในปการศึกษา 2556 ที่มีผล
คะแนนเฉลี่ยจากการสอบต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษาในทุกกลุมสาระการเรียนรู จากปญหาและสาเหตุ
ดังกลาวเหลานี้จึงเปนประเด็นปญหาที่สําคัญที่ผูวิจัยมีความสนใจและตองการที่จะศึกษาถึงบทบาทของผูบริหารในการ
พัฒนาครูสูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนดอยสันติคีรี วาผูบริหารมีบทบาทมากนอยเพียงใด
ตอการพัฒนาครูในกลุมเพื่อใหเปนครูมืออาชีพและผูวิจัยมีความตองการที่จะนําผลที่ไดจากการศึกษาดังกลาวไปสะทอน
บทบาทของผูบริหารเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพของครูและชวยใหผูบริหารใชขอมูลดังกลาวในการผลักดัน
ใหครูเปนผูนําทางวิชาการและเปนครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาตอไปเพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทและ
หนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเปนผูจัดใหมีแผนพัฒนาการศึกษาพรอมทั้งเปนผู
ประสานงานในสถานศึ ก ษาและเป น ผู สั่ ง การควบคุ ม งานกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บัติ ง านของครู ใ ห ป ฏิ บั ติ ง านสํ า เร็ จ ตาม
จุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาครูสูมืออาชีพในยุคปฏิรูป
การศึกษาของโรงเรียนในกลุมดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดในการวิจัยจากแนวคิดเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนตามผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศที่
สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา. 2554 ข หนา 76) และบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมใหครูพัฒนาไปสูความ
เปนครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาโดยสังเคราะห จากแนวคิดของคําหมาน คนไค (2543, หนา 97- 101) ชนาธิป พร
กุล (2543, หนา 6-7) ธีรศักดิ์ อัครบวร (2544, หนา 17) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547, หนา 34 49) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547 หนา 7 – 8) สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548 หนา 55) อรุณวรรณ นาค
ทองดี (2549 หนา 7 – 8) อโณทัย อุดมบุญญานุภาพ (2553) และสมสมร ลายพิกุน (2555 หนา 6-7)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
กับการพัฒนาครูสูมืออาชีพในยุค
ปฏิรูปการศึกษาในดาน
1.ดานการพัฒนาการเรียนการสอน
2.ดานความสามารถในการใช
อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.ดานความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ
4.ดานการพัฒนาตนเองอยาง
สม่ําเสมอ
5.ดานความรูความสามารถในการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน

ลักษณะความเปนครูมืออาชีพใน
ยุคปฏิรูปการศึกษาในดาน
1.ดานการพัฒนาการเรียนการสอน
2.ดานความสามารถในการใช
อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.ดานความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ
4.ดานการพัฒนาตนเองอยาง
สม่ําเสมอ
5.ดานความรูความสามารถในการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

2634

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาครูสู
มืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนในกลุมดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้
ประชากรที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ครู ผู ส อน ในกลุ ม โรงเรี ย นดอยสั น ติ คี รี สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในปการศึกษา 2557 จํานวน 90คน จากโรงเรียนในกลุม 6 โรงเรียน
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย
ตอนที 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ
(Check List)
ตอนที่ 2 เป น ข อ คํ า ถามเกี่ ย วกั บบทบาทของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บการพั ฒ นาครู สู มื อ อาชี พ ในยุ ค ปฏิ รูป
การศึกษา ของโรงเรียนในกลุมดอยสันติคีรีในดาน5 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาการเรียนการสอนดานความสามารถใน
การใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดานการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและ
ดานความรูความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเปนขอคําถามแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิ
เคิรท (Likert s Scale)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาคนควาเอกสาร วารสาร หนังสือ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทผูบริหารกับการพัฒนาครูสูมือ
อาชีพ
2. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม ในดานที่เกี่ยวของกับบทบาทผูบริหารกับการพัฒนาครูสูมือ
อาชีพในดานที่ตองการศึกษาตามขอบเขตดานเนื้อหา
3. สรางแบบสอบถามเพื่อใชเปนเครื่องในการเก็บรวบรวมขอมูลใหครอบคลุมในขอบเขตเนื้อหาในแตละดาน
4. นําแบบสอบเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณา ตรวจสอบเสนอแนะ เพื่อความสมบูรณของเนื้อหาและการใช
ภาษาที่ถูกตองเหมาะสม
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงจากขอเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษาใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและหาคาดัชนีความสอดคลองและนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอของผูเชี่ยวชาญ มีดังนี้
5.1 นางสาวธนารักษ ปนเทียน ศึกษานิเทศกชํานาญการ สพป.เชียงราย 1
5.2นางสาวจรรยา ชัยบุญลือผูอ ํานวยการโรงเรียนบานพนาสวรรค สพป.เชียงราย 3
5.3 นายสมสวัสดิ์ ทองประวิทย ผูอํานวยการโรงเรียนบานสันติคีรี สพป.เชียงราย 3
วิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตามหลักการโดยใชสูตรของพิสณุ ฟองศรี (2549) ไดคา IOC เทากับ 0.67
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6. แกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําผูเชี่ยวชาญ
7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้
1.ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมดอยสันติคีรี สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล
2.นําหนังสือพรอมแบบสอบถามสงดวยตนเอง เพื่อขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามและขอรับคืน
3.รวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ มาจําแนก และทําการวิเคราะห
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่ไดจากการใชแบบ
ประเมินเปนเครื่องมือในการประเมิน มีการวิเคราะหผล ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่
และรอยละ (Percentage) เสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
ตอนที่ 2 ขอมูลการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาครูสูมืออาชีพในยุคปฏิรูปของโรงเรียนใน
กลุมดอยสันติคีรีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เสนอในรูปตารางประกอบความเรียง

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย โดยมีเพศหญิงรอยละ 66.67 เพศชายรอยละ 33.33 มีอายุ 26-30 ปมากที่สุดคิดเปนรอยละ 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
ผูตอบแบบสอบถามมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุดรอยละ 66.67 รองลงมาคือปริญญาโท รอยละ 33.33
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป มากที่สุดคิดเปนรอยละ 43.33 รองลงมาคือมี
ประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 41.11 ประสบการณในการทํางาน 11-15 ป รอยละ 11.11 และ
ครูผูสอนที่มีประสบการณมากกวา 15 ปรอยละ 4.44 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ผลการศึ ก ษาบทบาทผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาครู สู มื อ อาชี พ ในยุ ค ปฏิ รูป การศึ ก ษาของ
โรงเรียนในกลุมดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3พบวา
1. ผลการสํารวจความคิดเห็นของครูตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาครูสูมืออาชีพของโรงเรียน
ในกลุมดอยสันติคีรีในการพัฒนาบุคลากร 5 ดานคือ
1.1 ดานการพัฒนาการเรียนการสอน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก(3.92) เมื่อพิจารณารายขอพบวา
ผูบ ริห ารมีบ ทบาทมุง เน นใหค รูจั ดการเรี ยนการสอนที่เนน ผูเรีย นเปน สํา คัญ เนน ให ครู ใช วิธี การวั ดและประเมิน ผลที่
หลากหลาย จัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับตัวชี้วัด กระตุนใหครูใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการนําภูมิ
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ปญญาทองถิ่นมาบูรณาการกับวิชาที่สอน โดยการพิจารณารวมกับความถนัดและมีความรูในรายวิชาที่สอน นิเทศการ
จัดการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ สงครูเขารับการอบรมในสาระรายวิชาที่ครูไมถนัด เพื่ออบรมพัฒนาแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนและนําเทคนิควิธีการสอนใหมมาใชในการจัดการเรียนการสอน
1.2 ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (3.83) เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา ผูบริหารมีบทบาทในการมุงเนนใหครูมีการสืบคนขอมูล ความรูเพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนการ
สอน มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการผลิตสื่อ มีการนิเทศติดตามประเมินผลการใชสื่อ สงเสริมใหครูมีความรู
เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดงบประมาณในการซอมแซมสื่อ เทคโนโลยีใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยการจัดหาคอมพิวเตอรและสื่อเทคโนโลยีอยางเพียงพอ โดยการสรางความตระหนักใหครูเห็นความสําคัญของการใช
เทคโนโลยีดวยการเปนแบบอยางที่ดีโดยการนําเทคโนโลยีมาใช
1.3 ดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (3.58) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาผูบริหารมีบทบาทมุงเนนสรางความตระหนักใหครูเห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
คนควาพัฒนาตนเอง จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาความรูทักษะในดานการใชภาษาอังกฤษ สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดหาสื่อภาษาอังกฤษ สงเสริมใหคณะครูไดรับการทดสอบความรูพื้นฐานการใชภาษาอังกฤษ สนับสนุนใหครูมีการใช
ภาษาอังกฤษในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง มีการแลกเลี่ยนเรียนรูเพื่อการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษและจัดหา
วิทยากรที่มีความรูเฉพาะดานเพื่อสนับสนุนพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษใหกับครู
1.4 ดานการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (3.93) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ผูบริหารมุงสงเสริมใหครูศึกษาตอในระดับสูงขึ้น สงเสริมใหครูทําผลงานทางวิชาการ จัดสรรงบประมาณในการ
อบรมและพัฒนาตนเองใหกับครู สงเสริมใหมีการขยายผลตอยอดแนวความคิด การพัฒนาตนเองหลังจากที่ดีรับการ
อบรม สรางแรงจูงใจใหครูแสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง สงเสริมใหครูอบรมในเรื่องที่สนใจและใหการสนับสนุนในดาน
ตํารา เอกสารเพื่อใชเปนแหลงความรู
1.5 ดานความรูความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (3.77) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริหารสรางความตระหนักใหครูเห็นความสําคัญในการทํางานวิจัยในชั้นเรียน สนับสนุนการ
เผยแพรผลงานการทําวิจัยในชั้นเรียน สนับสนุนสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน การปรับปรุงคุณภาพ การกํากับติดตาม
และการใหงานวิจัยเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบ โดยการจัดหาวิทยากรที่มีความรูความชํานาญในการ
วิจัยมาใหคําปรึกษาเพื่อที่จะสนับสนุนใหครูมีความรูความสามารถดานการทําวิจันในชั้นเรียน
2. ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของครูโรงเรียนในกลุมดอยสันติคีรีที่มีตอบทบาทผูบริหารสถานศึกษากับการ
พัฒนาครูสูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการ
พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมออยูในระดับการปฏิบัติมากที่สุดรองลงมาคือ ดานการพัฒนาการเรียนการสอน ดานการใช
เทคโนโลยี ดานความรูความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนและดานที่มีการปฏิบัติต่ําสุดคือ ดานความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ
3. ผลการวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาครูสูมืออาชีพของโรงเรียนในกลุมดอยสันติคีรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในภาพรวม พบวา มีการปฏิบัติตามบทบาทในการสงเสริม
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พัฒนาครูไปสูความเปนครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมากในทุก ๆ ดาน ทั้งบทบาทดานการ
จัดการเรียนการสอน การสงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเอง การสนับสนุนใหมีการใชสื่อการเรียนการสอนและสงเสริมการ
ใช เ ทคโนโลยี ทางการศึ ก ษาของครู ความสามารถในด า นการใชภ าษาอัง กฤษ การพั ฒนาตนเองและการนํ าความรู
ความสามารถในดานการทําวิจัย ถึงแมวาโรงเรียนจะมีจํานวนครูที่ขาดหรือไมครบชั้นเรียน ครูที่ไดรับการบรรจุราชการ
ใหม รวมถึงประสบการณในการจัดการเรียนการสอนของครู ที่มีความรูความสามารถที่ไมตรงกับสาระรายวิชาที่สอน
ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในระดับมากที่สงผลทําใหครูผูสอนกาวสูความเปนครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาได

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึกษาในครั้งนี้พบประเด็นที่นาสนใจซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาครูสูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา ของโรงเรียนในกลุมดอย
สันติคีรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในภาพรวมอยูในระดับที่มากในทุก ๆ ดาน และในราย
ดานอยูในระดับที่มากซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรุณวรรณ นาคทองดี (2549) ไดศึกษาบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากรสูความเปนครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
พบวา 1) ระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาบุคลากรสูความเปนครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษาในเขตอําเภอองครักษสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทั้ง
ทางดา นการพัฒ นาตนเองอย างสม่ํา เสมอการมี ความรู ในวิช าที่ สอนดา นความสามารถในการใชอุป กรณเทคโนโลยี
สารสนเทศและดานความสามารถในการใชภาษาอังกฤษซึ่งสอดคลองกับสมควร เหลาประเสริฐ (2550) ที่ไดศึกษาวิจัย
เรื่องบทบาทของผูบริหารโรงเรียนดานการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอบางบัวทองจังหวัด
นนทบุรี พบวาผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียน โดยรวมทุกดาน และในแตละดาน
อยูในระดับมาก เรียงลําดับการปฏิบัติจากมากไปหานอย ดังนี้คือ การให การยอมรับนับถือครูผูทําวิจัยในชั้นเรียนการให
ความสํา คัญกับการวิจัยในชั้นเรีย นการสง เสริมความกาวหนาในตํ าแหนงหนาที่การงานของผูทําวิจั ยในชั้นเรียนและ
ผลการวิจัยของอนุรักษ พิศวงค (2552) ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทรพบวา บทบาทการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพอยูในระดับที่มากโดยดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดานที่ใหคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ทั้งนี้ไดสอดคลองกับธีระวุฒิ บุตรวงษ (2552) ไดศึกษาการพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนบานเลย
วังไสย อําเภอภูหลวงจังหวัดเลย ซึ่งผลการวิจัยพบวา 1) ศึกษาสภาพปญหาในการพัฒนาครูดานการวิจัยในชั้นเรียนไดแก
ผูบริหารผูปฏิบัติภาระงานตามโครงสรางผูปฏิบัติงานไมไดการปฏิบัติงานใหเปนตามนโยบายของทางราชการการกํากับ
ติดตามงานของผูบริหารขาดเครื่องมือการนิเทศไมเปนระบบผูนิเทศไมสามารถนิเทศงานที่เปนงานวิจัยไดครูไมตระหนักใน
การทําวิจัยในชั้นเรียนครูแกไขปญหาพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชวิธีการจากประสบการณเดิมของตนเองชุมชนมีความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองที่มีตอทางโรงเรียนนอยจึงทําใหการสนับสนุนการดําเนินงานและรวมกิจกรรมไม
สอดคลองกับภารกิจของทางโรงเรียน 2)ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียผูบริหารมีความตองการพัฒนาครูดานการ
วิจัยในชั้นเรียนใหตรงกับความตองการของครูซึ่งครูมีความตองการในการพัฒนาตนเองจากการอบรมและจากการนิเทศ
แบบมีสวนรวมจากพี่เลี้ยงจากผูเชี่ยวชาญและมีแหลงคนควาที่สะดวกเพื่อใชการวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาวิทยฐานะของ
ตนเองมากกวาจะใชในการแกไขและพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียน ครูมีความตองการที่จะไดรับการเรียนรูที่ตนเอง
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ตองการและสนุกสนานและไดสอดคลองนายชูชาติ ดีมี (2554) ที่ไดศึกษาในเรื่องบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 พบวาครูผูสอนสวนใหญมี
ความเห็นวาผูบริหารไดสงเสริมใหครูมีการเขารับการฝกอบรมที่จัดโดย หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกจัด
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพสนับสนุนใหครูไดศึกษาดูงานสงเสริมใหครูศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นแตโรงเรียนขาดการ
สํารวจความตองการและประเมินผลหลังจากการลาศึกษาตอโรงเรียนควรสงเสริมใหครูเขารับการอบรมการทําวิจัยในชั้น
เรียนชี้แนะครูผูสอนในการทําวิจัยในชั้นเรียนและแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในรวมถึงใหคําปรึกษาในการจัดการ
เรียนรูแกครูผูสอนและสอดคลองกับการศึกษาของสมสมร ลายพิกุน (2555) ที่ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ในการสงเสริมการพั ฒนาครูไปสู ความเปน ครูมือ อาชีพ ในยุ คปฏิรูปสังกั ดสํา นักงานเขตพื้นที่ก ารศึ กษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต1 พบวา 1)ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในการสงเสริมการพัฒนาครูไปสูความเปนครูมืออาชีพใน
ยุคปฏิรูปการศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากที่สุดคือดานที่มี
ระดับการปฏิบัติสูงสุดคือดานการพัฒนาตนเองรองลงมาคือดานการพัฒนาการเรียนการสอนดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและดานที่มีระดับการปฏิบัติต่ําสุดคือดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในสภาวะการปจจุบันผูบริหารตองมีบทบาทอยางสําคัญยิ่งที่จะตองทําการพัฒนาครูใหทัน
ตอความเปลี่ยนแปลงตอกระแสโลกาภิวัฒน ที่ครูตองมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน โดยครูตองเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงและตองพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติในการเขาสูการดํารงตําแหนงตามที่กฎหมายทางการศึกษากําหนด ดังที่
กําหนดในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (กระทรวงศึกษาธิการ 2548 หนา
50) ใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชาและมีหนาที่พัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหมีความรู
ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิด
ประสิ ท ธิภ าพประสิ ท ธิ ผลและความก าวหน า แก ร าชการและสํ า นั ก งานปฏิ รูป การศึก ษา (2545 หน า 31) ระบุว า ให
กระทรวงสงเสริมใหมีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
ขอเสนอแนะ
เพื่ อ ให ง านวิ จั ย ชิ้ น นี้ มี ป ระโยชน ใ นเรื่ อ งบทบาทของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู วิ จั ย จึ ง ขอเสนอแนะในการนํ า
ผลการวิจัยไปใชดังนี้
1.ผลที่ไดจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ทําใหทราบถึงระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาบุคลากรสูความเปน
ครูมืออาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมดอยสันติคีรีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 ใน 5ดานคือดานการมีความรูในวิชาที่สอนดานความสามารถในการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศดาน
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดานการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและดานความรูความสามารถในการทําวิจัยใน
ชั้ น เรี ย นพบว า ระดั บ การปฏิ บั ติ ต ามบทบาทโดยรวมทุ ก ด า นอยู ใ นระดั บ มากแต ห ากพิ จ ารณาเป น รายด า นในด า น
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษแมวาจะอยูในระดับมากแตมีคาเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติตามบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษานอยวาดานอื่นๆมากจึงควรมีการวางแผนและใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรดานความสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นควรสงเสริมสนับสนุนใหครูมีความรูในทางดานภาษาอังกฤษมากขึ้นกวาเดิม เพราะการสนับสนุน
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ดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากตอไปประเทศตางๆ มีการเปดเสรีทางการศึกษาสู
ประชาคมอาเซียน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาที่สองจึงมีความสําคัญยิ่งสูการพัฒนา
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาควรนําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการ
ประเมินภายคุณภาพนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาปรับปรุงเพื่อทําแผนใน
การพัฒนาคุณภาพของครูและมีการพัฒนาคุณภาพ สมรรถนะของครูจนไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดไว
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาบุคลากรสูความ
เปนครูมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาจึงควรมีการศึกษาระดับของคุณลักษณะของความเปนมืออาชีพของบุคลากรครู
ดวย
2. ควรศึกษาบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมความเปนครูมืออาชีพในบริบทของโรงเรียนที่มีนักเรียนเปนกลุม
ชาติพันธุ
3. ควรศึกษาปจจัยดานอื่นๆที่จะสงผลตอระดับการปฏิบัติตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมดอยสันติ
คีรใี นการพัฒนาบุคลากรสูความเปนครูมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก ดร.บรรจง ไชยรินคํา กรรมการที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาตรวจแกไข
และใหคําแนะนํา จนการคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณนางสาวจรรยา ชัยบุญลือ ผูอํานวยการโรงเรียนบานพนาสวรรคนางสาวธนารักษ ปนเทียน
ศึกษานิเทศกชํานาญการ และนายสมสวัสดิ์ ทองประวิทย ที่ใหความกรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหา
ของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการเขียนรายงานผลการวิจัยขอขอบพระคุณ ดร.นิตยา บุญทวี
ที่ใหคําแนะนําในสืบเสาะความรูและแนวทางในการคนควาขอมูล ขอขอบคุณผูบริหาร ครูผูสอน กลุมโรงเรียนดอยสันติคีรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เปนประโยชนอยาง
มากตอการศึกษาวิจัย
ทายที่สุดนี้ผูวิจัยขอขอบคุณ สมาชิกในครอบครัวที่คอยใหกําลังใจในการจัดทําวิจัยและใหการสนับสนุนปจจัย
ตางในการทําวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน
และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประชากร ไดแก ครูผูสอน อําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 13 โรงเรียน จํานวน 122 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ คารอยละและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา(1) บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมในเขตอําเภอเวียงเชียงรุงสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ลําดับมากที่สุด คือ ดานการจัดกิจกรรมเพื่อการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา รองลงมา คือ ดานการ
บริหารเพื่อสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา และดานการสอนและการนิเทศเพื่อสงเสริมจริยธรรมนักเรียนใน
สถานศึกษา ตามลําดับ (2) ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน สรุปไดดังนี้ ปญหาที่พบมาก
ที่สุด ไดแก การขาดงบประมาณสนับสนุน เวลาไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรม สภาพแวดลอมไมเปนปจจุบัน ครูขาดความ
ใสใจ และขาดการบันทึกประเมินผล แนวทางแกไข ผูบริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายใหเห็นเปนรูปธรรม มีการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพดานจริยธรรม มีการสนับสนุน สงเสริม สรางความตระหนักใหครูมีความใสใจในการจัดกิจกรรมดาน
จริยธรรม มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง
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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
ทามกลางสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและผลกระทบจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 8 ทําใหขาดสมดุล ที่ผานมาทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ที่ซับซอนเปนปรากฏการณทางสังคมที่สะทอนใหเห็นถึงความ
เสื่อมถอยทางดานจิตใจและจริยธรรมอยางมากสังคมใหความสําคัญตอวัตถุ และเทคโนโลยีจนลืมความสุขที่แทจริงของ
ชีวิต นับวามีผลกระทบตอจิตใจของเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก ที่ผานมาการจัดการศึกษายังไมเอื้อตอการพัฒนา
จริยธรรมอันเปนพื้นฐานที่สําคัญของการพัฒนาชีวิต (วิรัตน รัตนกําเนิด, 2551)
เป า หมายการส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมนั ก เรี ย นได กํ า หนดในระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตาม
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2546 หมวด 1 ขอ 2 มีความวา“ใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อสรางความมั่นใจใหกับ
ผูปกครอง และใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายพอใจผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาจากสถานศึกษามีการพัฒนาความรูความสามารถ
และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด” และปจจุบันมีการตั้งองคการมหาชนตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้นเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา คือ สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยมีเปาหมาย สรางเกณฑมาตรฐาน และเพื่อการประเมินสถานศึกษา มี
มาตรฐานที่เกี่ยวของในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คือมาตรฐานดานผูเรียนกําหนดไววาผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมอันพึงประสงค (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2548)
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บทบาทผูบริหารสถานศึกษามีผลตอการดําเนินการจัดการเรียนการสอนบมเพาะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
ใหเปนคนดี มีคุณธรรม เพราะผูบริหารมีบทบาทหลัก 3 ประการ คือ ประการแรก บทบาทเชิงสัมพันธบุคคล ซึ่งทําให
ผูบริหารมีลักษณะเปน “ศูนยรวมอํานาจ” ภายในสถานศึกษาเปนศูนยรวมการออกคําสั่งงานตาง ๆ จะกระจายออกไปทั่ว
องคกร ประการที่สอง บทบาทเชิงสารสนเทศ หมายถึงมีขอมูลเรื่องตาง ๆ ครบถวน สามารถนํามาใชในการประมวล
ขาวสาร นําไปใชใหเปนประโยชนไดทันที และประการที่สาม บทบาทการตัดสินใจ คือ ผูบริหารตองเลือกทางที่ดีที่สุดใน
การดําเนินการงาน (วิโรจน สารรัตนะ, 2548)
สําหรับโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พื้นที่โดย
สวนใหญอยูในลักษณะกึ่งสังคมเมือง ความเจริญขยายตัวเขามาอยางรวดเร็ว จึงเกิดปญหาของวัฒนธรรมการดํารงชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีอิทธิพลตอสภาพความเปนอยูของครอบครัว พอ แม และลูก เปนสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม สะทอนใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นตามมา เชน เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมแข็ง
กระดาง การแตงกายไมเหมาะสม มีกิริยามารยาทไมนอบนอมตอผูใหญ อันไดแก พอแม ผูปกครอง ครู อาจารย รวมถึง
ภัยจากสื่อเทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเทอรเน็ต และการเขาถึงอบายมุขทั้งเหลา บุหรี่ ยาเสพติดไดงายดาย และที่สําคัญคือ
“การขาดแบบอยางที่ดี”
ดังนั้นจะเห็นไดวา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เปนอยางดีและมีบทบาทในการ
สงเสริมจริยธรรมในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในโรงเรียนและกิจกรรมนอกโรงเรียนนอกจากนี้ควรจัดบรรยากาศในโรงเรียนใหเอื้อ
ตอการปลูกฝงจริยธรรมดวย ขณะเดียวกันตองสรางแรงจูงใจใหทุกฝาย เกิดความรวมมือรวมใจในการสนับสนุนใหผูเรียน
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมและปฏิบัติจนเกิดเปนคานิยมที่พึงประสงคใหมากยิ่งขึ้น ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาควรจะใหความ
สนใจเปนพิเศษวาควรจะดําเนินการอยางไร และจะวัดผลออกมาไดอยางไร
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญในบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา จึงสนใจจะศึกษาวาผูบริหาร
สถานศึกษาไดใหการสงเสริมจริยธรรมแกนักเรียนอยางไร และมีปญหาอะไรบาง เพื่อไดขอมูลเปนแนวทางในการวางแผน
พัฒนาดานจริยธรรม และแก ไขปญ หา ใหมีป ระสิท ธิภาพ และเกิดประสิท ธิผลตามเจตนารมณข องพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ 2542 เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา และคุณภาพการศึกษาของผูเรียนตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาคนควาครั้งนี้ มุงศึกษา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอ
เวี ย งเชี ย งรุ ง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 1 โดยผู ศึ ก ษาค น คว า นํ า เสนอวิ ธี ก าร
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ดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดับดังนี้ ประชากร เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครู ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 13 โรงเรียน เปน ครูผูสอน จํานวน 122 คน
เครื่องมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับบทบาทผูบริหาร
สถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกั บสถานภาพของผูต อบแบบสอบถาม มี ลั กษณะเปน แบบสอบถามแบบตรวจ
รายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน
โดยมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ตอนที่ 3 สอบถามปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ลักษณะเปนคําถามปลายเปด
(open-ended)
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการสรางเครื่องมือ ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม
จริยธรรมนักเรียน
2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษา มาเรียบเรียงและสรางแบบสอบถามเปนรายขอ โดยสรางใหครอบคลุมที่เกี่ยวของ
กับบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ทั้ง 5 ดาน คือ ดานการบริหาร ดานการจัดกิจกรรม
ดานการจัดสภาพแวดลอม ดานการสอนและการนิเทศและดานการวัดและประเมินผล หลังจากนั้นดําเนินการสราง
แบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาและนิยามศัพทเฉพาะซึ่งมีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
3. นําแบบสอบถามที่รางเสร็จแลวใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจ เพื่อรับขอเสนอแนะและนํามาปรับปรุงแกไข ตาม
ขอเสนอแนะ
4. นําแบบสอบถามที่แกไขมาปรับปรุงแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบหาความตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) เปนรายขอ และใหขอเสนอแนะในการแกไขที่เหมาะสม
5. นําผลการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดมุงหมาย
โดยใชสูตร IOC (Index of Item Objective Congruence)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึงผูบริหารสถานศึกษาในเขตอําเภอ
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เวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่เปนกลุมประชากร เพื่อขอความอนุเคราะห
ในการเก็บขอมูล
2. ผูศึกษาคนควาประสานงานกับผูบริหารสถานศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อขอเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 122 ฉบับ
3. ผูศึกษาคนควาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากร
ซึ่งเปน ครูผูสอนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
4. ผูศึกษาคนควา รวบรวมแบบสอบถามที่ไ ดรับกลับ คืนมา และคัดเลื อกแบบสอบถามฉบับที่สมบู รณ เพื่ อ
เตรียมการวิเคราะหขอมูลในลําดับตอไป
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดแบบสอบถามกลับมาแลว ผูศึกษาคนควาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามจากนั้น นําขอมูลที่
รวบรวมไดไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการทําการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ คือ
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละ โดยนําเสนอขอมูลในรูปแบบ
ตารางประกอบการบรรยาย
2. ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 วิเคราะหขอ มูล โดยใชคาเฉลี่ย ( µ )และคา สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน( σ ) และนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย เปนรายดานและรายขอ แลวเปรียบเทียบกับเกณฑ
3. ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ในการศึ ก ษาค น คว า ครั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษาค น คว า ได ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละ
ตอนที่ 2 บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย( µ )และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( σ )
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน เปนคําถามปลายเปด ใชวิธีวิเคราะห
เชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอ
เวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอ
เวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเรื่อง บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขต
อําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะห สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดานวุฒิการศึกษา สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี (ร อ ยละ 74.60) รองลงมา คื อ วุฒิ ก ารศึ กษาระดั บปริ ญญาโท (ร อยละ 23.00) และต่ํ า กว า ปริ ญ ญาตรี
(รอยละ 2.50) ดานประสบการณการทํางาน สวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 20 ปขึ้นไป (รอยละ 47.54) รองลงมา
10-20 ป (รอยละ 32.79) และไมเกิน 10 ป (รอยละ 19.67)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอ
เวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
จากผลการวิเคราะห บทบาทผู บริ หารสถานศึ กษาในการสง เสริม งานวิ จัย จริ ยธรรมนั กเรีย น ในเขตอํ าเภอ
เวีย งเชี ยงรุ ง สั งกัด สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมอยูใ นระดับมากที่ สุด เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาลําดับมากที่สุด คือ ดานการจัดกิจกรรมเพื่อการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษามี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการบริหารเพื่อสงเสริมจริยธรรมในสถานศึกษา และ ดานการสอนและการนิเทศเพื่อ
การสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา สวน ดานการวัดผลและประเมินผลเพื่อการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนใน
สถานศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอ
เวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ปญหาที่พบมากที่สุด ไดแก การขาดงบประมาณสนับสนุน เวลาไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรม สภาพแวดลอมไม
เปนปจจุบัน ครูขาดความใสใจ และขาดการบันทึกประเมินผล แนวทางแกไข ผูบริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายใหเห็นเปน
รูปธรรม มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพดานจริยธรรม มีการสนับสนุน สงเสริม สรางความตระหนักใหครูมีความใสใจใน
การจัดกิจกรรมดานจริยธรรม มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง
อภิปรายผล
จากผลการศึกษา เรื่อง บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการจัด
กิจกรรมเพื่อการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เพราะเปาหมายการสงเสริมคุณธรรม
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จริยธรรมนักเรียนไดกําหนดในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 หมวด 1 ขอ 2 มีความวา“ให
สถานศึกษาสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูปกครองและใหผูที่เกี่ยวของ
ทุกฝายพอใจผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาจากสถานศึกษามีการพัฒนาความรูความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด”และปจจุบันมีการตั้งองคการมหาชนตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้นเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา คือ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) โดยมีเปาหมาย สรางเกณฑมาตรฐาน และเพื่อการประเมินสถานศึกษา มีมาตรฐานที่เกี่ยวของในการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คือมาตรฐานดานผูเรียนกําหนดไววาผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2548) ซึ่งแกนแทของความเปนผูมีจริยธรรมนั้น อยูที่การ
ประพฤติ ปฏิบัติดี การสอนหรือการสงเสริมจริยธรรมแกนักเรียน โรงเรียนจึงควรตองพยายามดําเนินการใหนักเรียนได
เรียนรูดวยการฝกปฏิบัติรวมกันเปนสําคัญ ซึ่งเรียกวา “การจัดกิจกรรม”เนื่องจากกิจกรรมเปนสวนหนึ่งของการให
การศึกษา สถานศึกษาจะตองจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อชวยใหนักเรียนไดแสดงความสนใจ ความถนัด ตามธรรมชาติอันแทจริง
กิจกรรมจะเปนเครื่องมือชวยอบรมนักเรียนใหรูจักปรับตัวเองในการทํางานรวมกับผูอื่น รูจักหนาที่ ความรับผิดชอบและ
ความเสียสละเพื่อสวนรวม ฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดีในระบอบประชาธิปไตย เปนการสรางประสบการณตามความ
แตกตางของนักเรียนเพื่อสรางเจตคติที่ดี และพัฒนาบุคลิกภาพอันพึงประสงค สอดคลองกับ วิรัตน รัตนกําเนิด (2551) ได
ศึกษาเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
รัชมังคลาภิเษก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ตามความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครู ในภาพรวมทั้ง 3 ดานและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ดังนี้ คือ ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ดานการจัดระเบียบงานการใชหลักสูตร ดานการวัดผลประเมินผล
ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 แบบสอบถามชนิดปลายเปด ทําการวิเคราะหโดยการสรุปคําบรรยายโดยแยก
เปนประเด็น ดังนี้
ด า นการบริ ห ารเพื่ อ การส ง เสริ ม จริ ย ธรรมนั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษา ป ญ หาที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ ป ญ หาด า น
งบประมาณ ขาดการสนับสนุนจากผูปกครอง ผูบริหารใหการสงเสริมไมตอเนื่องดังนั้น ผูบริหารควรไดนํามาพิจารณา
หาวิธีการในการใหไดมาซึ่งงบประมาณ เชน จัดทอดผาปา จัดงานประจําป รวมศิษยเกา นําดอกผลมาใชเปนเงินรายได
หรือขอความอนุเคราะหจากหนวยงานที่เห็นความสําคัญของกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน ผูบริหารควรสรางความเขาใจ
รวมกันกับผูปกครอง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษารวมกัน และผูบริหารควรมีการติดตามงาน และพัฒนางาน
อยางตอเนื่อง
ดานการจัดกิจกรรมเพื่อการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา ปญหาที่พบมากที่สุด คือ เวลาไมเพียงพอ
ตอการจัดกิจกรรม งบประมาณไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมไมตรงตามเนื้อหา กิจกรรมที่จัดมีมาก
เกินไป ดังนั้น ผูบริหารควรไดนํามาพิจารณา หาวิธีการจัดกิจกรรมแบบรวมกลุมโรงเรียน มีการศึกษาเนื้อหา กิจกรรมที่
จัดการเรียนการสอนใหครอบคลุม ครบถวนเหมาะสมกับระยะเวลาและของบประมาณจากแหลงตาง ๆ มาชวยสนับสนุน
เชน จากองคการบริหารสวนทองถิ่น
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ดานการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา ปญหาที่พบมากที่สุด คือ การจัด
สภาพแวดลอมไมเปนปจจุบัน บริเวณโรงเรี ยนมีขนาดกวางเกิ นไป สภาพปญหาดานเศรษฐกิจและความเปนอยูของ
ครอบครัว ดังนั้นผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของควรไดปรับกลยุทธการนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ เชน ใหนักเรียนเปนผูจัดทํา
มีการประกวดแขงขันกันภายใน หรือสรางสรรคปายดวยการตูน และสิ่งที่นักเรียนสนใจ มีการจัดสรรเนื้อที่ในบริเวณ
โรงเรียนเปนสวน ๆ เพื่อสะดวกในการจัดสภาพแวดลอม มีการประชุมปรึกษารวมกับผูปกครองอยางสม่ําเสมอ ผูบริหาร
ควรดึงเอาทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่มีความรู หรือบุคคลที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น เขามามีสวนรวมกับทางโรงเรียนใหมาก
ขึ้น อาทิ การเขามารวมเปนกรรมการสถานศึกษา หรือกรรมการที่ปรึกษา
ดานการสอนและการนิเทศเพื่อการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ครูขาด
ความใสใจในการแกไขปญหาพฤติกรรมนักเรียน ครูจัดกิจกรรมการสอนไดไมเต็มที่ ดังนั้น ผูบริหารจึงมีบทบาทในการ
กระตุนใหครูเห็นความสําคัญ และสงเสริมใหมากขึ้น โดยจัดสัมมนา หรือเปดโอกาสใหเขารวมสัมมนาทางวิชาการกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม และสมควรแกโอกาส ผูบริหารควรมีการนิทศ สอบถามปญหาครูและนักเรียน
อยางสม่ําเสมอ
ดานการวัดและประเมินเพื่อการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษา ปญหาที่พบ มากที่สุด คือ ขาดการ
บันทึกหรือการจัดเก็บขอมูล การวัดผลไมเปนไปตามความจริง ดังนั้นผูบริหารจึงควรไดอบรมเชิงปฏิบัติการสรางเครื่องมือ
โดยวิเคราะหจากวัตถุประสงคและผลที่นักเรียนจะไดรับ นอกจากนี้ อาจใหครูไดไปศึกษาดูงาน ในรูปแบบตาง ๆ และควร
ไดมีการติดตามผลการใชอยางตอเนื่อง และนําผลมา แกไขปรับปรุง เพื่อสามารถวัดไดตามความเปนจริงของการปฏิบัติ
และใหมีการรายงานผลการประเมินทุกครั้ง
ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1” ผูศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา
เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ดานการบริหาร จากการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใหการสงเสริมในเรื่อง การวิเคราะหหลักสูตรและ
ปรับเนื้อหาวิชาดานจริยธรรมใหเหมาะสมกับผูเรียน นอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความตระหนัก เล็งเห็น
ความสําคัญของการวิเคราะหหลักสูตร มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพดานจริยธรรม สงเสริมใหครูเขารับการอบรม
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในเรื่อง การวิเคราะหหลักสูตรดานจริยธรรมใหมากขึ้น
2. ดานการจัดกิจกรรม จากการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใหการสงเสริมในเรื่อง การสนับสนุนใหชุมชน
ผูปกครอง ครู นักเรียน มีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน นอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหารควร
เปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมใหมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะดานวิชาการ เชน การใหผูปกครองเขามามีสวนรวมใน
ดานการวางแผนการจัดทําหลักสูตรหรือการพัฒนาหลักสูตรดานจริยธรรม ผูบริหารควรดึงเอาทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่
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มีความรู หรือบุคคลที่เปนภูมิปญญาทองถิ่ น เขามามีสวนรวมกับทางโรงเรียนใหมากขึ้น เชน การเขามารวมเป น
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือกรรมการที่ปรึกษา เพื่อใหคําปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนเปนตน
3. ดานการจัดสภาพแวดลอม จากการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใหการสงเสริมในเรื่อง การสงเสริมใหครู
มีการจัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาวิชาจริยธรรม นอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองมีความรูในเรื่องสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหคําแนะนําแกครูผูสอน รวมทั้งจัดหา สนับสนุน และอํานวย
ความสะดวกในเรื่อง สื่อการเรียนการสอน โดยเนน สื่อการเรียนการสอนที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาจริยธรรม
4. ดานการสอนและการนิเทศ จากการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใหการสงเสริมในเรื่อง การกําหนด
แผนการนิเทศ ติดตาม สนับสนุนและประเมินผลในการดําเนินงานสงเสริมจริยธรรมนักเรียน นอยที่สุด ดังนั้น ผูบริหาร
สถานศึกษาควรกระตุนใหครูเห็นความสําคัญ โดยกําหนดแผนการนิเทศ ติดตาม สนับสนุนและประเมินผลหรือเปดโอกาส
ใหครูเขารวมนิเทศ ประเมินตามความเหมาะสม และสมควรแกโอกาส
5. ดานการวัดผลและประเมินผล จากการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาใหการสงเสริมในเรื่อง การสงเสริม
สนั บ สนุ น ให ผู ป กครองและนั ก เรี ย นมี ส ว นร ว มในการประเมิ น ผลจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย น น อ ยที่ สุ ด ดั ง นั้ น ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาควรทําการศึกษารูปแบบและวิธีการในการมีสวนรวมของผูปกครองในดานการประเมินผลจริยธรรม เปด
โอกาสให ผู ป กครองและนั ก เรี ย นได ป ระเมิ น ผลตนเองอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให โ รงเรี ย นสามารถนํ า ผลการประเมิ น ไป
พัฒนาการนักเรียน ดานจริยธรรมใหดียิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน กับโรงเรียนในสังกัด
เขตอื่น ๆ
2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาค น ควา ด ว ยตนเองฉบับ นี้ สํ า เร็ จ ลุ ล วงไปด ว ยดี ด วยความกรุ ณาเป นอย างดี ยิ่ งจากทา น ดร.บรรจง
ไชยรินคํา อาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการทุกทานที่ไดใหคําปรึกษา ชวยเหลือ แนะนํา ตลอดจนตรวจทานแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง
ขอขอบคุ ณ นายทองพู น มาไกล ผู อํ า นวยการโรงเรี ย นอนุ บ าลเวี ย งเชี ย งรุ ง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก าร
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายชูชาติ อุตอิ่นแกว ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายกุศล มีปญญา ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยขี้เหล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่กรุณาแนะนํา แกไข และตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาจนทําให
การศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณ และมีคุณคา
ขอขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ไดใหความรวมมือในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามเปนอยางดี
นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนชวยเหลือ จากสมาชิกทุกคนในครอบครัว ผูคอยเปนกําลังใจและสนับสนุนการ
ทํางานทุก ๆ ดานมาโดยตลอด ทําใหการทํางานสําเร็จลุลวงไปดวยดี คุณ คาของการศึกษาคน ควา ฉบับนี้ คงจะเปน
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ประโยชนตอการบริหารงานของผูบังคับบัญชาทุกระดับ และขอมอบแดบูรพาจารยตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานที่ใหความ
กรุณาชี้แนะและสนับสนุนใหกําลังใจในการศึกษาครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอขอบพระคุณทุกทาน
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บทคัดยอ
จุดมุงหมายในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพ กระบวนการ ปญหาและอุปสรรคในการการดําเนินงานของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยติศึกษา อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใชในการศึกษา
ผูบริหารงานทั้ง 4 ฝาย ประกอบดวย ผูบริหารฝายวิชาการ ผูบริหารฝายงบประมาณและบุคคล ผูบริหารฝายกิจการ
นักเรียน และผูบริหารงานทั่วไป ครู คณะกรรมการสถานศึกษา พระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยติศึกษา อําเภอเวียง
ปาเปา จังหวัดเชียงรายจํานวน 150 คน การเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีสุมอยางงาย จํานวน 108 คน เครื่องมือที่ใชคือ
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีทั้งหมด 3 ตอน สถิติที่ใช คือ เฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการวิจัย ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อ.
เวียงปาเปา จ.เชียงราย ทั้ง 5 ดาน ดานหลักสูตร มีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่น (X� =3.81) รองลงมา คือ ดานกิจกรรมการ
เรียนการสอน (X� =3.60) ดานประเมินผลการเรียน (X� =3.60) ดานผูสอน (X� =3.57) และลําดับสุดทาย คือ ดานปจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน (X� =3.56)
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ, การบริหารจัดการ, โรงเรียนพระปริยัติธรรม
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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
การจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิผล และการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยอมสงผลดีตอคุณภาพผูเรียน ซึ่ง
ถือเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาของสงฆเปนทางเลือกหนึ่งที่มีเยาวชนกลุมหนึ่งใหความสนใจ
และพอ แม ผูปกครอง สนับสนุนใหเลือกทางเลือกนี้เพื่อใหบุตรหลานไดศึกษาเลาเรียนในวัด ซึ่งการศึกษาพระปริยัติธรรม
เปนสถานศึกษาที่ปลอดอบายมุข และยาเสพติด การจัดการศึกษาประเภทนี้มุงหวังจะจัดการศึกษาใหแกเยาวชนของชาติที่
อยูในวัยกําลังศึกษา แตขาดโอกาสทางการศึกษาใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง พระภิกษุสามเณรซึ่งเปนพลเมืองของชาติ
เหมือนกับบุคคลทั่วไป จึงมีสิทธิไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด กระทรวงศึกษาที่การไดกําหนด
นโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป
การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปนการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งที่รัฐกําหนดใหมีขึ้นตามความ
ประสงคของคณะสงฆ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกผูเรียนที่เปนพระภิกษุ สามเณรที่ดอยโอกาสทางการศึกษา
และเพื่อสนองความตองการของพระภิกษุ สามเณรโดยใหเรียนทั้งวิชาธรรม และวิชาสามัญควบคูกันไป ซึ่งกอใหเกิด
ประโยชนตอฝายศาสนจักร คือจะไดศาสนทายาทที่มีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง
เปนผูประพฤติดี ประพฤติชอบ ดํารงอยูในสมานธรรมสมควรแกสภาวะเพศ
ดังนั้นผูวิจัยจึงเกิดคําถามวาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยติ
ศึกษา อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย เปนอยางไร เพื่อนําขอมูลที่ไดไปประยุกตเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมตอไป
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยติศึกษา อําเภอเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อําเภอเวียง
ปาเปา จังหวัดเชียงราย

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก ผูบริหารผูบริหารงานทั้ง 4 ฝาย ประกอบดวย ผูบริหารฝายวิชาการ ผูบริหารฝายงบประมาณ
และบุคคล ผูบริหารฝายกิจการนักเรียน และผูบริหารงานทั่วไป ครู คณะกรรมการสถานศึกษา พระปริยัติธรรมพระธาตุ
เวียงฮอปริยติศึกษา อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย จํานวน 150 คน
กลุมตัวอยาง ไดแกฝาย ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริ
ยติศึกษา อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย จํานวน 108 คนโดยการเปดตาราง Krejcie และ Morgan
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
การศึกษาเรื่อง เรื่อง ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา
อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย มีวิธีดําเนินการดังนี้ ประเภทของขอมูล เปนขอมูลเชิงปริมาณลักษณะเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้นมาเอง โดยผานการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแลว ประกอบไปดวย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนบุคคล ไดแก สถานภาพ และตําแหนงหนาที่ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติ
ศึกษา แผนกสามัญศึกษา ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้ คือ ดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดาน
ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และดานการประเมินผล เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert
Scale) ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
5 หมายถึง ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีระดับมาก
3 หมายถึง ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีระดับปานกลาง
2 หมายถึง ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีระดับนอย
1 หมายถึง ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีระดับนอยที่สุด
จากนั้นกําหนดเกณฑในการแปลคาของคะแนนดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีระดับปานกลาง
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1.50 – 2.49 หมายถึง ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีระดับนอย
1.00 – 1.49 หมายถึง ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามีระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามลักษณะปลายเปด เกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา แผนกสามัญศึกษา ตามขอบเขตของงานวิจัย
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกับประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อนํามาสรางเครื่องมือ
2. สรางเครื่องมือใหครอบคลุมเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยศึกษา
ปรับปรุงเครื่องมือจาก พระปลัดสนชัย ภูมิปาโล
3. นําแบบสอบถามที่สรางเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนํามาปรับปรุงแกไข
4. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหา
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) และหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ดังนี้
4.1 หาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ประเมิน แลว
คํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองรายขอ (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยคาระหวาง 0.06 – 1.00
4.2 การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) โดยผูวิจัย ไดไดนําแบบสอบถามไปทดลองใชกั บ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไมใชกลุมประชากรจริง จํานวน 30 คน แลวหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficeint) ไดคาความเชื่อมั่น .90
5. นําแบบสอบถามที่หาคาความเชื่อมั่นแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรที่ใชในการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณะบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุ
เวียงฮอปริยัติศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล
2. ขอความอนุ เคราะห จ ากคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามขอบเขตของงานวิ จั ย เพื่ อ ตอบ
แบบสอบถาม
3. เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถาม และรอเก็บแบบสอบถามตามจํานวนที่แจก
4. สังเคราะหความคิดเห็น และแสวงหาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย ใน 5 ดาน 1) ดานหลักสูตร 2) ดานผูสอน 3) ดานกิจกรรม
การเรียนการสอน 4) ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 5) ดานการประเมินผล จากแบบสอบถามตอนที่ 3
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การวิเคราะหขอมูล
การวิ เคราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา
ดําเนินการดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถาม ซึ่งครบถวนและสมบูรณทุกฉบับ
จํานวน 108 ฉบับ
2. นําแบบสอบถามที่มีขอความสมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส
3. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน
4. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยหา
คาเฉลี่ย (X̅) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) เปนรายขอ รายดาน และโดยรวมแลวนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย
5. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะสําหรับผูวิจัย นํามาจัดกลุมของคําตอบ แลว
เสนอผลวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติดงั ตอไปนี้
1. การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficeint)
2. หาคาสถานภาพสวนบุคคล ใชความถี่ และรอยละ
3. หาคาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใชคา เฉลี่ย (X̅) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษา
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอ
ปริยัติศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย โดยภาพรวม
รายการ
ระดับประสิทธิภาพ
S
ระดับ
ลําดับ
X̅
1. ดานหลักสูตร
3.81
.60
มาก
1
2. ดานผูสอน
3.57
.50
มาก
4
3. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
3.60
.501
มาก
2
4. ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
3.56
.545
มาก
5
5. ดานประเมินผลการเรียน
3.60
.55
มาก
2
รวม
3.63
.44
มาก
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จากตาราง พบวาระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา
อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลีย่ เทากับ 3.63 เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานหลักสูตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 รองลงมา คือ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และ ดาน
ประเมินผลการเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 ดานผูสอน มีคา เฉลี่ยเทากับ 3.57 ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
คือ ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา
อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย ปรากฏผลตามรายละเอียดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิงจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ
9.3 เพศชาย จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 90.7 เมื่อจําแนกตามตําแหนงหนาที่ ผูบริหารมี 4 รูป คิดเปนรอยละ 3.7
ครูผูสอน มี 10 รูป/คน คิดเปนรอยละ 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 14.0 และสามเณร 79
รูป คิดเปนรอยละ 73.1
2. การศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อ.เวียงปา
เปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก และพิจารณาเปนรายดานไดดังนี้
2.1 ดานหลักสูตร ระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติ
ศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
หลักสูตรทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง รองลงมา คือ นักเรียนสามารถนําความรูพระปริยัติธรรมไปใชใน
ชีวิตประจําวันได หลักสูตรทําใหนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน
2.2 ดานผูสอน ระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติ
ศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผูสอนมีความพรอมไดจัดเตรียมกระบวนการตางๆ ของการเรียนการสอนครบถวน รองลงมา คือ ผูสอนแสวงหาความรู
ใหมๆ และวิธีการใหมๆ มาสอนนักเรียนอยูเสมอ ผูสอนมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูสอนมีความรูความสามารถอธิบายเนื้อหาแตละรายวิชาไดโดยละเอียด และ
เขาใจงาย
2.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระ
ธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเนนการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียน
เปนศูนยกลาง รองลงมา คือ นักเรียนและผูสอนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนเปด
โอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติ ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ในการจัดการเรียนการสอนธรรมะ
2658

2.4 ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สื่อการสอนที่มีอยูเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมา คือ สถานที่เรียนมี
ความเหมาะสมและมีสภาพเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ
การใชสื่อการเรียนการสอน ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ไดรับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนจากบุคคลภายนอก
2.5 ดานการประเมินผลการเรียน ระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุ
เวียงฮอปริยัติศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ เกณฑการวัดผลประเมินผลเนนการวัดความรูความเขาใจ และการประยุกตใช รองลงมา คือ มีการประเมินผล
การเรียนตามการพัฒนาที่เกิดขึ้นของนักเรียน ผูสอนมีวิธีการในการใชแบบประเมินผลที่เหมาะสมกับนักเรียน ตามลําดับ
และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูสอนมีวิธีการแนะนําวิธีการสอบจริงให
อภิปรายผลการวิจัย
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.
เชียงราย 5 ดาน ดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และ
ดานการประเมินผล พบวา ดานหลักสูตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานประเมินผล
การเรียน ดานผูสอน ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
1. ดานหลักสูตร พบวา ระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติ
ศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมี เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
หลักสูตรทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง รองลงมา คือ นักเรียนสามารถนําความรูพระปริยัติธรรมไปใชใน
ชีวิตประจําวันได ซึ่งนาจะสอดคลองกับความเปนจริง ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารจัดการหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น
ตองอาศัยกระบวนการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การจัดการเกี่ยวกับบุคคล และ
การงบประมาณซึ่งมีความสําคัญ และจําเปนอยางยิ่ง สอดคลองกับ พระปลัดสนชัย ภูมิปาโล (2555, หนา 96) ศึกษา
เรื่องประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษาในอําเภอพาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบวาดานหลักสูตรโดยรวมอยูในระดับมาก
2. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา ระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระ
ธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ การจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเนนการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปน
ศูนยกลาง รองลงมา คือ นักเรียนและผูสอนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องจากมีการศึกษาคนควา
และทําความเขาใจกับหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งมีการพัฒนาเขารับการฝกอบรมและพัฒนาเชิงปฏิบัติ
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนําปญหาที่พบจากการเรียนการสอนมาแกไขขอบกพรอง ซึ่งสอดคลองกับ
พระมหาสุเมธา ยุระชัย (2550) ศึกษาเรื่อง สภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะสงฆ โรงเรียนพระปริยัติ
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ธรรม แผนกธรรม จังหวัดสระบุรี พบวา สภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะสงฆ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรม จังหวัดสระบุรี ดานหลักสูตรการสอน พบวา เหมาะสมในระดับมาก
3. ดานประเมินผลการเรียน พบวา ระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุ
เวียงฮอปริยัติศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ เกณฑการวัดผลประเมินผลเนนการวัดความรูความเขาใจ และการประยุกตใช รองลงมา คือ มีการประเมินผลการ
เรียนตามการพัฒนาที่เกิดขึ้นของนักเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูสอนมีความรูความเขาใจในวิธีการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรูตามสภาพจริง โดยมีการสงผูสอนเขารับการอบรม เพื่อพัฒนาตนเองดานการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
อยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ ดานการวัดและประเมินผล พบวา พระมหาสุเมธา ยุระชัย (2550) ศึกษาเรื่อง สภาพและ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะสงฆ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัดสระบุรี พบวา สภาพการ
จัดการเรียนการสอนของคณะสงฆ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จังหวัดสระบุรี การวัดและประเมินผลมีความ
เหมาะสมในระดับมาก
4. ดานผูสอน พบวา ระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติ
ศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูสอนมี
ความพรอมไดจัดเตรียมกระบวนการตางๆ ของการเรียนการสอนครบถวน รองลงมา คือ ผูสอนแสวงหาความรูใหมๆ และ
วิธีการใหม ๆ มาสอนนักเรียนอยูเสมอ เนื่องจากผูสอนในโรงเรียนปริยัติธรรมจะมีการคัดเลือกจากผูมีความประพฤติดี มี
คุณธรรม มีความกระตือรือรนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการคัดเลือกกอนจะไดเขามาปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ พระกฤษฎา อคฺคธมฺโม (2549) ศึกษาเรื่อง การศึกษาองคประกอบความพึงพอใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านของครู ส อนพระศี ล ธรรมในโรงเรี ย นที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพการสอนในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช พบว า
ประสิทธิภาพการสอนของครูสอนพระศีลธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช อยูในระดับมาก
5. ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน พบวา ระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมพระธาตุเวียงฮอปริยัติศึกษา อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ สื่อการสอนที่มีอยูเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมา คือ สถานที่เรียนมีความ
เหมาะสมและมีสภาพเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องมาจากมีการจัดหาสถานที่เรียนที่เหมาะสมและมีสภาพ
เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอนมีการปรับปรุงใหสามารถใชงานไดและเพียงพอตอผูเรียน และนําไปใชในการ
จั ด การเรี ย นรู ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง ผู ส อนมี ค วามรู ค วามสามารถในการผลิ ต สื่ อ และเลื อ กใช สื่ อ การสอน ซึ่ ง
สอดคลองกับ พระปลัดสนชัย ภูมิปาโล (2555:96) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมศึกษาในอําเภอพาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน โดยรวมอยูใน
ระดับมาก
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ขอเสนอแนะสําหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระธาตุเวียงฮอ จังหวัดเชียงราย
1.1 ดานหลักสูตร ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน โดย
อาจจัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อรวมกันวางแนวทางจัดทําหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพสังคม และสภาพแวดลอม
1.2 ดานผูสอน ควรมีการจัดอบรมใหความรูแกผูสอนใหมีความรูความสามารถอธิบายเนื้อหาแตละรายวิชา
ไดโดยละเอียด และเขาใจงาย
1.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนธรรมะ
เชน การสอนโดยใชนิทาน การสอนแบบโครงการ หรือการลงมือปฏิบัติจริง
1.4 ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ควรขอความรวมมือจากชุมชนในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนจากบุคคลภายนอก เพื่อใหเกิดการเรียนรู และแนวคิดที่หลากหลายขึ้น
1.5 ดานประเมินผลการเรียน ควรใหผูสอนแนะนําวิธีการสอบใหแกผูเรียนกอนทําการสอบจริง เพื่อใหเกิด
ความเขาใจใหตรงกัน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาบทบาทของผูเกี่ยวของกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในแตละดาน หรือในแตละอําเภอ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก รศ.ดร.เจิดหลา สุนทรวิภาต ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการทุกทาน ที่ไดใหคําแนะนํา ปรึกษาพรอมทั้งตรวจแกไขขอบกพรองตางๆดวยความเอาใจใสเปน
อยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได รวมทั้งคณาจารยที่ไดกรุณาสงเสริม สนับสนุนใหความรูแกผู
ศึกษาและเปนกําลังใจใหจนสําเร็จการศึกษา ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอเจริญพรขอบคุณคณาจารย ผูเชี่ยวชาญดังมีรายนามในภาคผนวกที่ไดกรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม แกไข
และใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งผูบริหารงาน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา พระปริยัติธรรมพระธาตุ
เวียงฮอปริยติศึกษา อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือ
เปนอยางยิ่ง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาคนควาขออุทิศแดผูมีพระคุณทุก ๆ ทาน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียน
เวี ย งเทิ ง (เทิ ง ทํ า นุ ป ระชา) และเพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ การศึ ก ษาของผู ป กครองที่ มี ผ ลต อ การส ง บุ ต รหลานเข า เรี ย น
ในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษา
ในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ไดกลุมตัวอยางเปนผูปกครองนักเรียนทั้งสิ้น
จํ า นวน 597 คน ใช วิ ธี ก ารสุ ม อย า ง า ยโดยจั บ ฉลาก เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ แ บบสอบถามแบบเลื อ กตอบ
แบบมาตราสวนประมาณคาและแบบปลายเปด สถิติที่ใชในการศึกษาคือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวาการตัดสินใจของผูปกครอง โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย
ดังนี้ ไดแก ดานกฎระเบียบ อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานผลการสอบ อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานบุคลากร
อยูในระดับมาก รองลงมาไดแกดานความสัมพันธชุมชน อยูในระดับมาก รองลงมาไดแกดานภาพลักษณของโรงเรียน
อยูในระดับมาก รองลงมาไดแกดานภาพลักษณของโรงเรียน อยูในระดับมาก รองลงมาไดแกดานวิชาการ อยูในระดับมาก
รองลงมาไดแกดานการเดินทาง อยูในระดับมากและนอยที่สุดไดแกดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม จากการศึกษา
ปญหาและขอเสนอแนะดานวิชาการ ขอเสนอแนะคือ ควรจัดใหมีครูสอนเฉพาะดานเชน ภาษาอังกฤษ และควรเพิ่มภาษา
อาเซียนในการจัดการเรียนการสอน ดานภาพลักษณของโรงเรียน ขอเสนอแนะคือ โรงเรียนควรเพิ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ดานอาคารสถานที่สภาพแวดลอม ขอเสนอแนะคือ เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนจํานวน
มากควรเพิ่มจํานวนอาคารและหองเรียนใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ดานบุคลากรขอเสนอแนะคือ ควรเพิ่มจํานวน
บุคลากรทางการศึกษาใหมีความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
2
School of Management and information sciences, University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : parn_p_p@hotmail.com
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คําสําคัญ:

ปจจัยการตัดสินใจของผูปกครอง,โรงเรียนเวียงเทิง (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
ในปจจุบันการศึกษามีความสําคัญตอมนุษยมากเพราะการเปนสิ่งที่จะชวยขัดเกลาจิตใจของมนุษยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณแบบและการศึกษาไทยผูปกครองจะตองสงบุตรหลานเขาเรียนตามกฎหมาย จนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยาง
นอย การศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจการบริหารและไดใหสถานศึกษา ทั้งในเรื่อง
ของการบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และการบริหารทั่วไป เปนผลทําใหสถานศึกษาไดรับความสนใจ
มาก ดังนั้นโรงเรียนดีมีคุณภาพจึงไดรับความสนใจเปนอยางมากในปจจุบันเชน ครูรัก โรงเรียนที่มีระเบียบวินัย ทําให
นักเรียนเปนคนดี คิดเปนและแกปญหาได เด็กไทยจึงเปนทรัพยากรหนึ่งที่มีความสําคัญมากในปจจุบันที่มีบทบาทในการ
พัฒนาประเทศ เด็กทุกคนจึงควรไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียน
เวียงเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) เพื่อใชแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในการ
ที่จะเปนโรงเรียนในดวงใจของผูปกครองนักเรียน รวมถึงเปนโรงเรียนที่มีคุณภาพและมี มาตรฐานในทุกๆดาน รวมทั้ง
ผลงานของการศึกษาอาจจะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา ที่จะนําเอาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง
ไปใชกับโรงเรียนของตน เพื่อเสนอตอปจจัยในอันที่จะสงผลตอการตัดสินใจและเปนที่ยอมรับของผูปกครองของนักเรียน
ตอไป
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา)
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการศึกษาของผูปกครองที่มีผลตอการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิง
ทํานุประชา)
3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุ
ประชา)

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรตน

สถานภาพของผูปกครอง

ตัวแปรตาม

ปจจัยการตัดสินใจ

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

(1) ดานวิชาการ
(2) ดานภาพลักษณขอโรงเรียน
(3) ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอม
(4) ดานบุคลากร
(5) ดานความสัมพันธกับชุมชน
(6) ดานการเดินทาง
(7) ดานกฎระเบียบ
(8) ดานผลการสอบ

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทํานุประชา)
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ที่ทําการศึกษาไดแก โรงเรียน
เวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสราง
แบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูปกครองนักเรียนที่สงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) ปการศึกษา 2556 จํานวน 618
คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางจากกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่และมอรแกน(KrejcicMorgan,1970,pp.607608) ไดกลุมตัวอยางเปนผูปกครองนักเรียนทั้งสิ้นจํานวน 597 คน ใชวิธีการสุมอยางายโดยจับฉลาก
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กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ไดมาโดยการสุมตัวอยางจากกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่และมอรแกน (KrejcicMorgan, 1970
pp 607-608) ไดกลุมตัวอยางเปนผูปกครองนักเรียนทั้งสิ้นจํานวน 597 คน ใชวิธีการสุมอยางายโดยจับฉลาก
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆเพื่อมาจัดทําเปน
เครื่องมือมนการสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตําราเรียน บทความ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรายละเอียดการตัดสินใจของผูปกครองของ
นักเรียนที่มีตอโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) และกําหนดลักษณะของขอมูลตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา
2. กําหนดกรอบภารกิจการศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาและวัตถุประสงคของการศึกษา
3. สรางเครื่องมือตามกรอบการศึกษาที่วางไวเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
4. นําเครื่องมือที่สรางขึ้น เสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนํา แกไข ปรับปรุง
5. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นมาปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
6. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจแกไขของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธไปใหผูเชี่ยวชาญ
จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ทําการตรวจสอบความถูกตองไดแก
1. ดร.สันติ บูรณะชาติ
ต่ําแหนง รองคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
2. นายบุญมี ทาดีสม
ต่ําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา)
3. นายสมหมาย ปริญญา ต่ําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนปาสักสามัคคี
จากนั้นหาคา IOC โดยคา IOC ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.50 แสดงวาเนื้อหาของคําถามในแบบสอบถาม
มีความสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะแตถาไดคะแนนนอยกวา 0.50 ตองปรับปรุงแกไขตอไป แบบสอบถามและนําไปให
อาจารยที่ปรึกษาตรวจความถูกตองและแจกใหผูปกครองตอไป
7. จัดพิมพทําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุมที่ไมใชประชากรจริงในการวิจัยแตมีลักษณะใกลเคียง
กันคือโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม จํานวน 30 คน ซึ่งขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม มาคํานวณหาความเชื่อมั่นตาม
(Reliability) ดวยสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค
เครื่องมือที่ใชศึกษาครั้งนี้แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผูปกครองจําแนกตามเพศ,อายุ,ระดับการศึกษา,อาชีพ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในโรงเรียน
เวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) ใน 8 ดานไดแกดาน ดานวิชาการ, ดานภาพลักษณของโรงเรียน, ดานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม, ดานบุคลากร ,ดานความสัมพันธกับชุมชน, ดานการเดินทาง, ดานกฎระเบียบและดานผลการสอบ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดถามปญหาและขอเสนอแนะของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขา
ศึกษาตอในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) อําเภอเทิง จังหวัดเชียงรายใน 8 ดานไดแก ดานวิชาการ, ดานภาพลักษณ
2666

ของโรงเรียน, ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม, ดานบุคลากร, ดานความสัมพันธกับชุมชน, ดานการเดินทาง, ดาน
กฎระเบียบและดานผลการสอบ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. นําหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา)
เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูศึกษาจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามใหกับครูประจําชั้นนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา
และระดับประถมศึกษา โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) จังหวัดเชียงราย โดยผูวิจัยสงและรับเอกสารคืนดวยตัวเอง
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้
1. ตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาแตละฉบับ
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร
3. ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน
ในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยไดใชมาตราวัดแบบ Rating Scale 5 ระดับ ตามมาตรฐานวัด
แบบลิเคิรทท(Likert’ scale)m(Best and Kahn, 1993) ในการตอบคําถามในตอนที่ 2 ซึ่งมีเกณฑในการใหคะแนนดังนี้
5 หมายความวา มากที่สุด
4 หมายความวา มาก
3 หมายความวา ปานกลาง
2 หมายความวา นอย
1 หมายความวา นอยที่สุด
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน
ในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) ไดแก 1. ดานวิชาการ 2. ดานภาพลักษณของโรงเรียน 3. ดานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม 4. ดานบุคลากร 5. ดานความสัมพันธกับชุมชน 6. ดานการเดินทาง7.ดานกฎระเบียบ 8. ดานผลการสอบ
วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (Mean;x) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:S.D.) เกณฑการแปลผล
คาเฉลี่ยความเปนจริงของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิง
ทํานุประชา) จังหวัดเชียงราย ใชการพิจารณาจากเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยของเบสท (Best, 1993) แบงเปน 5 ระดับ
ดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.50-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50-4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50-3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50-2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
2667

สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่ตรวจเสร็จสมบูรณมาวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยใชสถิติดังนี้
1. การวิเคราะหขอสถานภาพของผูปกครอง
2. คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใชสัมประสิทธิ์อัลฟา วิธีของ ครอนบาค
3. วิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองที่สงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิง
ทํานุประชา) โดยใชคาเฉลี่ย (Mean :X)และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:S.D.) คาความถี่(Frequency:f)
คารอยละ (Percentage:%)

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูปกครองในระดับประถมศึกษาโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา)
ตอนที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองของนักเรียนในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา)
ตอนที่ 3 แสดงผลปญหาและขอเสนอแนะ
สรุปผลและอธิปรายผล
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผูปกครองจําแนกตามเพศ,อายุ,ระดับการศึกษา,อาชีพ
จากการศึกษาขอมูลทั่วไปพบวาผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) ทั้งหมด 597 คน
แบงเปนเพศชาย 283 คน คิดเปนรอยละ 47.4 และเปนเพศหญิง 314 คน คิดเปนรอยละ 52.6 กลุมตัวอยางผูปกครอง
ของนักเรียนมีอายุอยูในชวง 31-40 ป มากที่สุด มีจํานวน 310 คน คิดเปนรอยละ 51.9 รองลงมาอันดับสองคือผูปกครอง
ของนักเรียนที่มีอายุอยูในชวง 41-50 ป มีจํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 28.3 รองลงมาอันดับสามคืออายุอยูในชวง 51 ป
ขึ้นไป มีจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 9.9 และอายุอยูในชวง 21-30 ป มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 8.5 และอายุต่ํากวา
20 ป มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 1.3 ตามลําดับ
กลุมตัวอยางนักเรียนสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา มีจํานวน 265 คน คิดเปนรอยละ 44.4
รองลงมาเปนอันดับที่สองคือ ระดับปริญญาตรี มีจํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 26.3 รองลงมาเปนอันดับที่สามคือระดับ
ประถมศึกษา มีจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 17.6 และระดับอนุปริญญาจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 10.4 และ
ระดับสูงกวาปริญญาตรี 8 คน คิดเปนรอยละ 1.3 ตามลําดับ
กลุมตัวอยางผูปกครองนักเรียนสวนใหญมีอาชีพรับจาง มีจํานวน 140 คนคิดเปนรอยละ 23.5 และอาชีพคาขาย
มีจํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 23.5 รองลงมาเปนอันดับที่สองคืออาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 138
คน คิดเปนรอยละ 23.1 รองลงมาเปนอันดับที่สามคือ อาชีพเกษตรกร มีจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 19.1 และอาชีพอื่น ๆ
มีจํานวน 65 คนคิดเปนรอยละ 10.9 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในโรงเรียนเวียง
เทิง (เทิง ทํา นุป ระชา)ใน 8 ดา นไดแ กดา น ดา นวิช าการ, ดา นภาพลัก ษณข องโรงเรีย น, ดา นอาคารสถานที่แ ละ
สภาพแวดลอม, ดานบุคลากร, ดานความสัมพันธกับชุมชน, ดานการเดินทาง, ดานกฎระเบียบและดานผลการสอบ
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การตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผูปกครองโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคารวม
เฉลี่ย เทากับ 4.23 เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดานกฎระเบียบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 ระดับ
มาก รองลงมาไดแกดานผลการสอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 ระดับมาก ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 ระดับมาก
ดานความสัมพันธกับชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 ระดับมาก ดานภาพลักษณของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 ระดับ
มาก ดานวิชาการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 ระดับมาก ดานการเดินทาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 ระดับมากและนอยที่สุด
ดานอาคารสถานที่สภาพแวดลอม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ระดับมาก ตามลําดับ
ดานกฎระเบียบ ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคารวมเฉลี่ย เทากับ 4.36 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ ยสู งสุ ดไดแ ก โรงเรีย นมี กฎระเบีย บใหนั กเรีย นไดถื อปฏิบัติอ ยา งเครง ครั ด มีค าเฉลี่ ยเทา กับ 4.39 ระดับ มาก
รองลงมามีครูดูแลดานกฎระเบียบวินัยในการเรียนเครงครัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 ระดับมาก โรงเรียนมีความมุงหวังให
นักเรียนรูจักควบคุมตนเองและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 ระดับมาก มีกิจกรรมปลูกฝง
ความมีวินัยในตนเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 ระดับมาก ตามลําดับ
ดานผลการสอบ ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคารวมเฉลี่ย เทากับ 4.32 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนใหความสําคัญในการสอบคัดเลือกเพื่อเขาเรียนตอในระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 ระดับ
มากรองลงมาโรงเรียนมีการพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ดานคือรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42
ระดับมาก โรงเรียนมีความยุติธรรมเปนกลางในการประเมินผลสอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ4.32 ระดับมาก นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 ระดับมาก ตามลําดับ
ดานบุคลากร ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคารวมเฉลี่ย เทากั บ 4.28 เมื่อ พิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่ มี
คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรูดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 ระดับมาก รองลงมา
โรงเรียนมีการสงเสริมพัฒนา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 ระดับมาก โรงเรียนเนนการจัดการเพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนทุกฝาย
มีสวนรวมในการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 ระดับมาก ครูผูสอนปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ยุติธรรม ซื่อสัตย สุจริต
และซื่อตรงตอหนาที่ของตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 ระดับมาก บุคลิกของครูมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียนและการ
ปรับตัวของผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 ระดับมากครูผูสอนปฏิบัติตอเด็กทุกคนดวยความรักความเสมอกัน มีอารมณดี
ใจเย็น มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 ระดับมาก ตามลําดับ
ดานความสัมพันธชุมชน ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคารวมเฉลี่ย เทากับ 4.24 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนมีการจัดประชาสัมพันธโรงเรียนเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับโรงเรียนทุก ๆ ดานแกชุมชน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 ระดับมาก รองลงมาไดแก โรงเรียนเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการใหแกการศึกษาชุมชน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.29 ระดับมาก โรงเรียนเปนแบบอยางที่ดีในการเปลี่ยนแปลงที่ดีและพัฒนาชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 ระดับ
มาก โรงเรียนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนอยูเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ระดับมาก โรงเรียนมีการจัดใหบริการดาน
อาคารสถานที่หรือวัสดุอุปกรณแกชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 ระดับมาก ตามลําดับ
ดานภาพลักษณของโรงเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคารวมเฉลี่ย เทากับ 4.22 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนเนนความซื่อสัตยปลูกฝงแกนักเรียนทุกคน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 ระดับมาก
รองลงมาไดแก โรงเรียนใหความสําคัญกับนักเรียนเปนอันดับแรก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 ระดับมาก โรงเรียนไดรับการ
ยกยองจากสาธารณชนทั่วไป มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 ระดับมาก โรงเรียนนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการเรียนการสอน
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มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 ระดับมาก นักเรียนปฏิบัติไดตามเอกลักษณและอัตลักษณของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03
ระดับมาก ตามลําดับ
ดานวิ ชาการ ในภาพรวมอยู ใ นระดับมาก มีคา รวมเฉลี่ย เท ากับ 4.19 เมื่ อพิจ ารณาเป นรายขอพบวา ขอที่ มี
คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถขั้นพื้นฐาน อานออกเขียนได คิดคํานวณได มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.42 ระดับมาก รองลงมาไดแก โรงเรียนใหครูประจําวิชาจัดตารางสอนกอนเปดเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31
ระดับมากโรงเรียนจัดทําแผนการสอนเปนแนวทางที่จะสอนหรือจัดกิจกรรมใหแกเด็กอยางเหมาะสมกับวัย , ระดับชั้น
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ระดับมาก โรงเรียนใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 ระดับ
มาก โรงเรียนไดจัดอบรมใหแกครูและบุคลากรในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 ระดับมาก โรงเรียนจัด
กิจกรรมที่บูรณาการหลาย ๆ วิชาเขาดวยกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 ระดับมาก โรงเรียนจัดสื่ออุปกรณการสอนและสื่อ
การสอนแกครูอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ระดับมาก ตามลําดับ
ดานการเดินทาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคารวมเฉลี่ย เทากับ 4.23 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนตั้งอยูใกลชุมชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 ระดับมากรองลงมาคือ การเดินทางไปโรงเรียนมี
ความสะดวกทั้งตอผูปกครองและบุตรหลาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 ระดับมาก การเดินทางของนักเรียนมีผลตอการเรียน
ของนักเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ระดับมาก รถรับสงนักเรียนมีบริการที่เหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 ระดับมากและ
นอยที่สุด มีการรักษาความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ระดับมาก ตามลําดับ
ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.04 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก โรงเรียนมีอาคารที่ตั้งที่มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนการสอน มีบรรยากาศที่
อบอุน,เปนกันเอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ระดับมาก รองลงมาโรงเรียนมีหองสมุดที่เหมาะสมสามารถใชประโยชนในการ
คนควาและอาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ระดับมาก โรงเรียนตั้งอยูในแหลงอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09
ระดับมาก โรงเรียนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อัคคีภัยและอื่น ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 ระดับมาก โรงเรียนมีอาคาร
หองเรียน หองใชประโยชนตาง ๆ อยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ระดั บมาก โรงเรียนตั้งอยูไกลจากแหลงที่ มี
มลภาวะมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 ระดับมาก ตามลําดับ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดถามปญหาและขอเสนอแนะของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอ
ในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) อําเภอเทิง จังหวัดเชียงรายใน 8 ดานไดแก ดานวิชาการ, ดานภาพลักษณของ
โรงเรียน, ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม, ดานบุคลากร, ดานความสัมพันธกับชุมชน, ดานการเดินทาง, ดาน
กฎระเบียบและดานผลการสอบ
ดานวิชาการ ควรจัดใหมีครูสอนเฉพาะดานเชน ภาษาอังกฤษ ควรเพิ่มภาษาอาเซียนในการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนควรจัดสื่ออุปกรณการสอนแกครูอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่บูรณาการหลาย ๆ วิชาเขา
ดวยกัน โรงเรียนควรจัดอบรมใหแกครูอยางสม่ําเสมอ
ดานภาพลักษณของโรงเรียน นักเรียนควรปฏิบัติใหไดตามเอกลักษณและอัตลักษณของโรงเรียน โรงเรียนควรนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการเรียนการสอน
ดานอาคารสถานที่สภาพแวดลอม โรงเรียนควรตั้งอยูไกลจากแหลงที่มลภาวะ โรงเรียนควรมีอาคาร หองเรียนให
เพียงพอ โรงเรียนควรตั้งอยูในแหลงอํานวยความสะดวก โรงเรียนควรมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุมากขึ้น
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ดานบุคลากร ครูผูสอนควรปฏิบัติตอเด็กทุกคนดวยความรัก ควรเพิ่มจํานวนครูใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
ครูผูสอนควรปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ยุติธรรม ซื่อสัตย
ดานความสัมพันธกับชุมชน โรงเรียนควรมีการจัดใหบริการดานอาคารสถานที่หรือวัสดุแกชุมชนโรงเรียนควรเขา
รวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนอยูเสมอ โรงเรียนควรเปนแบบอยางที่ดีของชุมชนและพัฒนาชุมชน
ดานการเดินทาง ควรมีการักษาความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน รถรับสงนักเรียนควรมีบริการที่
เหมาะสม
ดานกฎระเบียบ โรงเรียนควรปลูกฝงวินัยในตนเองใหกับนักเรียนโรงเรียนควรมีกฎระเบียบที่ชัดเจน ควรปลูกฝง
ใหนักเรียนมีคุณธรรมมากขึ้น
ดานผลการสอบ ควรมีการประชาสัมพันธกอนสอบเพื่อนักเรียนจะไดมีการเตรียมตัวกอนโรงเรียนควรมีการติว
กอนสอบ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยพบวา การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา)
ดานกฎระเบียบโรงเรียน จากการศึกษาพบวาการตัดสินใจของผูปกครองอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
โรงเรี ยนมีกฎระเบีย บใหนัก เรียนไดถือปฏิบัติอย างเคร งครัด และมีค รูดูแลด านกฎระเบีย บวินัยในการเรียนเครงครั ด
โรงเรียนมีความมุงหวังใหนักเรียนรูจักควบคุมตนเองและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุริยา เสียงเย็น (2550) ไดศึกษาหัวขอปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนตอโรงเรียนสิรินธร
ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม พบวาดานกฎระเบียบโรงเรียนอยูในระดับมาก
ดานผลการสอบ จากการศึกษาพบวาการตัดสินใจของผูปกครองอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียน
ใหความสําคัญในการสอบคัดเลือกเพื่อเขาเรียนตอในระดับสูงและโรงเรียนมีการพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ดานคือรางกาย
อารมณ สังคมและสติปญญาและโรงเรียนมีความยุติธรรมเปนกลางในการประเมินผลสอบเพื่อนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยูในระดับดีซึ่งสอดคลองกับทองเดิน เผาดี (2549)ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองใน
การสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนในตําบลริมกก พบวาดานผลการสอบอยูในระดับมาก
ดานบุคลากร จากการศึกษาพบวาการตัดสินใจของผูปกครองอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหาร
เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรูดี และโรงเรียนมีการสงเสริมพัฒนาซึ่งโรงเรียนเนนการจัดการเพื่อใหบุคลากร
ในโรงเรียนทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงาน และครูผูสอนปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ยุติธรรม ซื่อสัตย สุจริตและ
ซื่อตรงตอหนาที่ของตน บุคลิกของครูมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียนและการปรับตัวของผูเรียน ครูผูสอนปฏิบัติตอเด็ก
ทุกคนดวยความรักความเสมอกัน มีอารมณดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสรินญา ชัยนุรัตน (2554) ไดศึกษาหัวขอ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา
พบวาดานบุคลากรอยูในระดับมากและงานวิจัยของประไพ นิลนอย (2548) ปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการสง
บุต รหลานเข า ศึ ก ษาต อ ในโรงเรี ย นเอกชน ระดั บ ก อ นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํา นั ก การบริ ห ารคณะกรรมการส ง เสริ ม
การศึกษาเอกชน อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบวาดานบุคลากรอยูในระดับมาก
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ดานความสัมพันธชุมชน จากการศึกษาพบวาการตัดสินใจของผูปกครองอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
โรงเรียนมีการจัดประชาสัมพันธโรงเรียนเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับโรงเรียนทุก ๆ ดานแกชุมชนและโรงเรียนเปนสวนหนึ่ง
ที่สําคัญในการใหแกการศึกษาชุมชนและโรงเรียนเปนแบบอยางที่ดีในการเปลี่ยนแปลงที่ดีและพัฒนาชุมชนรวมถึงโรงเรียน
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนอยูเสมอ โรงเรียนมีการจัดใหบริการดานอาคารสถานที่หรือวัสดุอุปกรณแกชุมชนซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ นันทิยา นอยจันทร (2548) ไดศึกษาการมีสวนรวมของการศึกษาของผูปกครอง พบวาดาน
ความสัมพันธชุมชนอยูในระดับมาก
ดานภาพลักษณของโรงเรียน จากการศึกษาพบวาการตัดสินใจของผูปกครองอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาโรงเรียนเนนความซื่อสัตยปลูกฝงแกนักเรียนทุกคนและโรงเรียนใหความสําคัญกับนักเรียนเปน โรงเรียนไดรับการ
ยกยองจากสาธารณชนทั่วไป และโรงเรียนนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการเรียนการสอน นักเรียนปฏิบัติไดตาม
เอกลักษณและอัตลักษณของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กมล เถียรวิชิต (2553) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษา ของผูปกครองนักเรียนในอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุ
ราษฎรธานี และเปรียบเทียบปจจัยทีมีอิทธิพลในการเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษา ของผูปกครองนักเรียนในอําเภอ
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานีพบวาดานภาพลักษณของโรงเรียนอยูในระดับมาก
ดานวิชาการ จากการศึกษาพบวาการตัดสินใจของผูปกครองอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียน
มุงเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถขั้นพื้นฐาน อานออกเขียนได คิดคํานวณได โรงเรียนใหครูประจําวิชาจัดตารางสอน
กอนเปดเรียน โรงเรียนจัดทําแผนการสอนเปนแนวทางที่จะสอนหรือจัดกิจกรรมใหแกเด็กอยางเหมาะสมกับวัย,ระดับชั้น
โรงเรียนใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โรงเรียนไดจัดอบรมใหแกครูและบุคลากรในโรงเรียนอยาง
สม่ําเสมอ มีโรงเรียนจัดกิจกรรมที่บูรณาการหลาย ๆ วิชาเขาดวยกัน โรงเรียนจัดสื่ออุปกรณการสอนและสื่อการสอนแก
ครูอยางมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฉัตรปวีณ อําภา (2549) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยการตัดสินใจเลือก
ศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีหมูบานครู พบวา นักเรียนใหความสนใจกับชื่อเสียงและคุณภาพ
ดา นวิชาการเปนระดับมาก และสอดคลองกับอมลสิริณ กัน ชัย (2553) ไดกลาวไววาการใหบริการทางการศึก ษา
ที่เหมาะสมและสอดคล อ งกั บ ความตอ งการของสั ง คม ผู บริ ห ารต อ งมี จุ ดมุ ง หมายในการบริ หารการศึ กษาใหบ รรลุ
เปาหมายคือผลผลิตของโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู สูงและเปนที่ยอมรับสมาชิกในสังคมดังนั้นดานวิชาการ การ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนจะตองมีปรัชญาและเปาหมายเหมาะสม เพื่อที่จะใชเปนเครื่องชี้นําและดําเนินการเพื่อให
โรงเรียนเปนโรงเรียนที่มีคุณภาพ
ดานการเดินทาง จากการศึกษาพบวาการตัดสินใจของผูปกครองอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียน
มีมาตรการเรื่องความปลอดภัยของรถรับสงนักเรียน การเดินทางไปโรงเรียนมีความสะดวกทั้งตอผูปกครองและบุตรหลาน
โรงเรีย นตั้ งอยูใ กล โรงเรี ยนตั้ง อยู ใกลชุ มชน การเดิน ทางไปโรงเรีย นมี ความสะดวกทั้ งต อผู ปกครองและบุ ตรหลาน
การเดินทางของนักเรียนมีผลตอการเรียนของนักเรียน รถรับสงนักเรียนมีบริการที่เหมาะสม มีการรักษาความปลอดภัย
ในการเดินทางของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิมล เพ็ชรสุข (2548) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูผก
ครองในการเลือกโรงเรียนใหกับบุตรหลานเขาเรียน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปจจัยเกี่ยวกับที่ตั้ง
ไดแก การรับสงสะดวกและอยูใกลบาน พบวาอยูในระดับมาก
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ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม จากการศึกษาพบวาการตัดสินใจของผูปกครองอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป นเพราะว าไดแ ก โรงเรี ยนมีอ าคารที่ ตั้ง ที่มี บรรยากาศเอื้อ ต อการเรี ยนการสอน มีบ รรยากาศที่อ บอุน ,เป นกั นเอง
โรงเรียนมีหองสมุดที่เหมาะสมสามารถใชประโยชนในการคนควาและอาน โรงเรียนตั้งอยูในแหลงอํานวยความสะดวก
โรงเรียนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อัคคีภัยและอื่น ๆ โรงเรียนมีอาคาร หองเรียน หองใชประโยชนตางๆอยางเพียงพอ
โรงเรียนตั้งอยูไกลจากแหลงที่มีมลภาวะซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดุษฏี จิรฉัตรมงคล (2550) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลในการเลือกใชบริการสถานศึกษาระดับชั้นอนุบาลของผูปกครองใหแกบุตร ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1
จังหวัดเชียงราย พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครองอันดับสุดทายคือปจจัยดานสื่อการเรียนการสอน
อาคารสถานที่ ซึ่งอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
ดานวิชาการ ควรสงเสริมโรงเรียนมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถขั้นพื้นฐาน อานออกเขียนได คิดคํานวณได
ควรสงเสริมโรงเรียนใหครูประจําวิชาจัดตารางสอนกอนเปดเรียน ควรสงเสริมโรงเรียนจัดทําแผนการสอนเปนแนวทางที่
จะสอนหรือจัดกิจกรรมใหแกเด็กอยางเหมาะสมกับวัย,ระดับชั้น ควรสงเสริมโรงเรียนใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551 ควรพัฒนาใหโรงเรียนไดจัดอบรมใหแกครูและบุคลากรในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ ควรพัฒนาใหโรงเรียนจัด
กิจกรรมที่บูรณาการหลาย ๆ วิชาเขาดวยกัน ควรพัฒนาใหโรงเรียนจัดสื่ออุปกรณการสอนและสื่อการสอนแกครูอยางมี
ประสิทธิภาพ
ดานภาพลักษณของโรงเรียน ควรสงเสริมใหโรงเรียนเนนความซื่อสัตยปลูกฝงแกนักเรียนทุกคน ควรสงเสริมให
โรงเรียนใหความสําคัญกับนักเรียนเปนอันดับแรก ควรสงเสริมใหโรงเรียนไดรับการยกยองจากสาธารณชนทั่วไป ควรพัฒนา
โรงเรียนใหนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการเรียนการสอน ควรพัฒนาใหนักเรียนปฏิบัติไดตามเอกลักษณและอัตลักษณ
ของโรงเรียน
ดานอาคารสถานที่ ควรสงเสริมใหโรงเรียนมีอาคารที่ตั้งที่มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนการสอน มีบรรยากาศ
ที่อบอุน,เปนกันเอง ควรสงเสริมใหโรงเรียนมีหองสมุดที่เหมาะสมสามารถใชประโยชนในการคนควาและอาน ควรสงเสริม
ใหโรงเรียนตั้งอยูในแหลงอํานวยความสะดวก ควรพัฒนาใหโรงเรียนมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อัคคีภัยและอื่น ๆ
ควรพัฒนาใหโรงเรียนมีอาคาร หองเรียน หองใชประโยชนตาง ๆ อยางเพียงพอ ควรพัฒนาใหโรงเรียนตั้งอยูไกลจากแหลง
ที่มีมลภาวะ
ดานบุคลากร ควรสงเสริมใหผูบริหารเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรูดี ควรสงเสริมใหโรงเรียนมีการ
สง เสริม พัฒ นา ควรสง เสริม โรงเรีย นเนน การจั ดการเพื่ อใหบุคลากรในโรงเรี ยนทุก ฝา ยมี สว นร วมในการดํ าเนิน งาน
ควรพัฒนาใหครูผูสอนปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ยุติธรรม ซื่อสัตย สุจริตและซื่อตรงตอหนาที่ของตน ควรพัฒนาบุคลิก
ของครูมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเรียนและการปรับตัวของผูเรียน ควรพัฒนาใหครูผูสอนปฏิบัติตอเด็กทุกคนดวยความ
รักความเสมอกัน มีอารมณดี
ดานความสัมพันธกับชุมชน ควรสงเสริมใหโรงเรียนมีการจัดประชาสัมพันธโรงเรียนเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับ
โรงเรียนทุก ๆ ดานแกชุมชน ควรสงเสริมใหโรงเรียนเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการใหแกการศึกษาชุมชน ควรสงเสริมให
โรงเรียนเปนแบบอยางที่ดีในการเปลี่ยนแปลงที่ดีและพัฒนาชุมชน
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ควรพัฒนาใหโรงเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆของชุมชนอยูเสมอ ควรพัฒนาใหโรงเรียนมีการจัดใหบริการดานอาคาร
สถานที่หรือวัสดุอุปกรณแกชุมชน
ดานการเดินทาง ควรสงเสริมใหโรงเรียนมีมาตรการเรื่องความปลอดภัยของรถรับสงนักเรียน การเดินทางไป
โรงเรียนมีความสะดวกทั้งตอผูปกครองและบุตรหลาน ควรสงเสริมใหโรงเรียนตั้งอยูใกล โรงเรียนตั้งอยูใกลชุมชน
ควรสงเสริมการเดินทางไปโรงเรียนมีความสะดวกทั้งตอผูปกครองและบุตรหลาน การเดินทางของนักเรียนมีผลตอการ
เรียนของนักเรียน ควรพัฒนาใหรถรับสงนักเรียนมีบริการที่เหมาะสม ควรพัฒนาใหมีการรักษาความปลอดภัยในการ
เดินทางของนักเรียน
ดานกฎระเบียบ ควรสงเสริมใหโรงเรียนมีกฎระเบียบใหนักเรียนไดถือปฏิบัติอยางเครงครัด ควรสงเสริมใหมีครู
ดูแลดานกฎระเบียบวินัยในการเรียน ควรพัฒนาใหโรงเรียนมีความมุงหวังใหนักเรียนรูจักควบคุมตนเองและอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีความสุข ควรพัฒนาใหมีกิจกรรมปลูกฝงวินัยในตนเอง
ด า นผลการสอบ ควรส ง เสริ ม ให โ รงเรี ย นให ค วามสํ า คั ญ ในการสอบคั ด เลื อ กเพื่ อ เข า เรี ย นต อ ในระดั บ สู ง
ควรสงเสริมใหโรงเรียนมีการพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ดานคือรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาควรพัฒนาใหโรงเรียนมี
ความยุติธรรมเปนกลางในการประเมินผลสอบ ควรพัฒนาใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ปจ จัย ที่มี ผ ลต อการดํ าเนิน งานของโรงเรีย นตามป จจั ยทั้ ง 8 ดา น คือ ด านวิช าการ ดา นภาพลั กษณข อง
โรงเรี ย น ดา นอาคารสถานที่ แ ละสภาพแวดล อ ม ดา นบุ ค ลากร ด า นความสัม พั น ธ กั บ ชุ ม ชน ด า นการเดิ น ทาง ด า น
กฎระเบียบ และดานผลการสอบ โดยใชวิธีการสัมภาษณ
2. ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจของผู ป กครองในการส ง บุ ต รหลานเข า เรี ย นในโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอนุเคราะหชวยเหลือและชี้แนะจาก ดร.สุนทร
คลายอ่ํา อาจารยที่ปรึกษา ตลอดจนใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะ แนวทางแกไขบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยาง
ยิ่ง จนการศึกษาคนควาอิสระสําเร็จสมบูรณไดดวยดี ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สันติ บูรณชาติ รองคณบดีวิทยาลัยการศึกษา นายบุญมี ทาดีสม ผูอํานวยการโรงเรียน
เวียงเทิ ง(เทิง ทํานุประชา) และนายสมหมาย ปริ ญญา ผู อํานวยการโรงเรียนป าสักสามัคคี ที่ ไดใหค วามกรุ ณาชี้แนะ
ตรวจสอบความถูกตองและความกาวหนาของการศึกษาในครั้งนี้จนทําใหการศึกษาสําเร็จไดดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ที่ใหความ
อนุเคราะห อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือในการเก็บขอมูลและขอขอบพระคุณผูปกครองของนักเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทํานุประชา) ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม พี่ นอง ที่เปนกําลังใจใหและขอขอบพระคุณตลอดจน เพื่อน ๆ ที่คอยให
คําปรึกษาตลอดมา ขอขอบพระคุณบูรพคณาจารย ทุก ๆ ทานที่คอยใหความชวยเหลือและความเอาใจใสดวยดีตลอดมา
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ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ คุณคาและประโยชนอันพึ่งมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาขออุทิศแดผูมีพระคุณ
ทุก ๆ ทาน
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บทคัดยอ
การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา กลุม
ตัวอยางที่ใชศึกษาคือ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 256 คน ใชแบบสอบถามในการรวบรวม
ขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก
t-test F-test: One –Way ANOVA และทดสอบความสัมพันธโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัย
พะเยา คื อ ปจจัยจู งใจ และปจจัยค้ํา จุน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีความสั มพันธกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา อยูในระดับมาก เรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย คือ
ดานการปกครองบังคับบัญชามีระดับความสัมพันธเทากับ. 841 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชามี
ระดับความสัมพันธเทากับ .806 ดานนโยบายและการบริหารมีระดับความสัมพันธเทากับ .791 ดานความกาวหนาใน
ตําแหนงงานมีระดับความสัมพันธเทากับ . 788 ดานความรับผิดชอบ มีระดับความสัมพันธเทากับ .777 ดานความสําเร็จ
ในการทํางาน มีระดับความสัมพันธเทากับ .756 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบ
แทนมีระดับความสัมพันธเทากับ .728) ตามลําดับ และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากร และประสบการณทํางาน
ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
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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
มหาวิทยาลัยพะเยาไดรับการจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยเปดใหม ซึ่งในการทํางานในแตละคณะ วิทยาลัย กอง และ
หนวยงาน มีผูปฏิบัติงานที่แตกตางกันทั้งดานคุณวุฒิ และวัยวุฒิ และภาระหนาที่ที่มีปริมาณมาก และแตกตางกัน ซึ่ง
จํานวนบุคลากรสายบริการ มีจํานวนไมเพียงพอกับภาระงานที่มีอยู บุคลากรบางทานตองทํางานมากกวา 1 งาน จึงทําให
ประสิทธิภาพการทํางานไมไดผลเต็มที่ แตอยางไรก็ตามการที่บุคลากรจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองมี
ความรวมมือและเสียสละในการทํางานอยางจริงจังและตอเนื่อง ซึ่งความรวมมือและเสียสละดังกลาวอาจมีสาเหตุมาจาก
หลายประการ แต ส าเหตุ ที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร สายบริ ก ารของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเรื่องที่ควรสนใจสําหรับผูบริหารทุกระดับเพื่อนํามาเปนองคประกอบในการวิเคราะหและกําหนดแนวทาง
ในการบริหารทรั พยากรมนุษย ที่มีอ ยูในองค กรใหเกิ ดความพึ งพอใจในงาน เพื่อนํ าไปสูการเพิ่ มประสิท ธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ตอไป
ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ด า นการได รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ ด า นลั ก ษณะของงานที่ ป ฏิ บั ติ ด า นความรั บ ผิ ด ชอบ ด า น
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ดานนโยบายและการบริหาร ดานวิธีการบังคับบัญชา ดานสัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา
ดานสภาพการทํางาน และดานคาตอบแทนและสวัสดิการเพื่อตองการทราบวาปจจัยดานใดบางที่มีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยาและมีผลมากนอยเพียงไรเพื่อผูบริหารและผูที่
เกี่ยวของจะไดนําผลการวิจัยนี้ไปใชในการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีอยูในองคกรใหเกิดความ
พึ ง พอใจในงานอั น จะนํ า ไปสู ก ารเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการทํ า งานของบุ ค ลากร เพื่ อ ให เกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด และนํ า ไปสู
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่สถานศึกษาไดตั้งไว (ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก, 1959)
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการ
มหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
1. ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิท ยาลัยพะเยา ที่แตกตางกัน มี ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานที่แตกตางกัน

2. ปจ จัย ที่ มีผ ลต อ ความพึ งพอใจในการปฏิ บัติ ง านมีค วามสัม พั นธ กับ ความพึ ง พอใจในการปฏิบัติง านของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ประเภทบุคลากร
5. ประสบการณในการทํางาน
ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ปจจัยจูงใจ
1. ดานความรับผิดชอบ

ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ าน

2. ดานความสําเร็จในการทํางาน
3. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
4. ดานความกาวหนาในตําแหนง
ปจจัยค้ําจุน
1. ดานนโยบายและการบริหาร
2. ดานการปกครองบังคับบัญชา
3. ดานความสัมพันธกบั เพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา
4. ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา เปนการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ที่ทําการศึกษาไดแก มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใชใ นการศึกษานี้ได แกพนั กงานสายบริการ มหาวิท ยาลัย พะเยา เลขที่ 19/2 ต.แมกา อ.เมือ ง
จ.พะเยา จํานวน 711 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดโดยทําการสุมตัวอยางงาย (Simple Random Sampling) กําหนดกลุมตัวอยาง
ไดจากการคํานวณโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % ขนาดของกลุมตัวอยาง
เทากับ 256 คน
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อนํามา
จั ด ทํ า เครื่ อ งมื อ ในการสอบถาม เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยพะเยา การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม ปจจัยจูงใจ ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในการ
ทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในตําแหนงงานและปจจัยค่ําจุน ดานนโยบายและการบริหาร
ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบ
แทน จากทฤษฎี สองปจจัยของเฮอรซเบิรก(1959)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาค นควาเอกสาร ตํารา หลัก การ ทฤษฎี แบบสอบถามในวิทยานิพนธ และงานวิจัย ที่เกี่ยวของกั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. สรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดยการพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม จากทฤษฎี สองปจจัยของ
เฮอรซเบิรก (1959)
3. นําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
4. นําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก
4.1 ผศ.ดร.กัญญาณัฐ
สุนทรประสิทธิ์
4.2 ดร.วิพรพรรณ
เนื่องเม็ก
4.3 ดร.ดุจฤดี
ปานพรหมมินทร
ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพิจารณาใหขอเสนอแนะ
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5. นําเครื่องมือที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมีคาเทากับ 0.97
6. นําเครื่องมือที่ไดมาหาคุณภาพความเที่ยง วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยใชวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.97
7. นําเครื่องมือมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบดวย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ประสบการทํางาน จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating
Scale) ชนิดกําหนดคําตอบเปนขอความ 5 ระดับ ในปจจัยจูงใจ 4 ดาน ไดแก ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จใน
การทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และปจจัยค้ําจุน 4 ดานไดแก ดานนโยบาย
และการบริหาร ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเอนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานเงินเดือนและ
ผลประโยชนตอบแทน จํานวน 40 ขอ เกณฑระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Lilert)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูศึกษาไดทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหจาก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอ
ความอนุเคราะหเขาทําการสํารวจขอมูล
2. แจกแบบสอบถามไปยั งบุ คลากรสายสนับ สนุ น มหาวิ ทยาลั ยพะเยา ที่เปน กลุ มตั วอยา งตามที่
กําหนดโดยขอความรวมมือ แลวอธิบายรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม
3. เก็บแบบสอบถามคืนตัวตนเองจากแบบสอบถามที่สงไป 256 ฉบับ
4. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนจากกลุมตัวอยางมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองในการ
ตอบแบบสอบถาม
5. นําขอมูลที่ไดมาลงรหัส จัดลําดับขอมูล และนําไปประมวลผลตอไป
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และทดสอบสมมุติฐานการวิจัยโดย
ใชสถิติในการวิเคราะหดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อจัดหมวดหมูและใหทราบลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
1.1 นํ าขอ มูล ในแบบสอบถามตอนที่ 1 ป จจัย สว นบุ คคลของผูต อบแบบสอบถามนํ ามาหา
คาความถี่ และคารอยละ นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
1.2 นําขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในปจจัย
จูงใจ 4 ดาน และปจจัยค้ําจุน 4 ดาน วิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอ รายดาน และโดยรวม
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2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
2.1 การวิเคราะหโดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชทดสอบสมมติฐานการศึกษา
2.1.1 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมใชการทดสอบคาที แบบเปน
อิสระตอกัน (t-test : Independent) โดยทดสอบตอนที่ 1 ขอที่ 1 เพศ
2.1.2 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) โดยใชทดสอบตอนที่ 1 ยกเวนขอที่ 1 เพศ
2.1.3 กรณีพบความแตกตางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชวิธี Scheffe
2.1.4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ใชการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson ' s Correlation Coefficient)
2.1.5 การแปลความหมายของระดับความสัมพันธ คา r ของระดับความสัมพันธ ถา
คา สัม ประสิ ทธิ์ ส หสั ม พัน ธ เป น บวกหมายความว า ขอ มู ลทั้ งสองมี ลั กษณะเพิ่ มหรื อลดตามกัน แตถ า คา สั มประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธเปนลบหมายความวา ขอมูลทั้งสองมีลักษณะเพิ่มหรือลดตรงกันขามกัน

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะห ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตอนซึ่งจะไดเสนอตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามปรากฏรายละเอียดดังนี้
เพศ ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 69.10 รองลงมา คือ เพศชาย
จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 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 ต่ํากวา 25 ป จํานวน 23 คน คิด
เปนรอยละ 9.00 และ อายุมากกวา 46 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.80 ตามลําดับ
ระดั บ การศึ ก ษา ของผู ต อบแบบสอบถาม พบว า ส ว นใหญ ผู ต อบแบบสอบถามมี ระดั บ การศึ ก ษา
ปริญญาตรี จํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 71.90 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 22.30
และต่ํากวาระดับปริญญาตรี จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 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 คิดเปนรอยละ 19.10 ลูกจางชั่วคราว จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 15.20 และ พนักงานราชการ จํานวน
10 คน คิดเปนรอยละ 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 มีประสบการณ ทํางาน 3-4 ป จํา นวน 50 คน คิดเปนร อยละ 19.50 และมีป ระสบการณทํางานน อยกว า 1 ป
จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 17.20 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยพะเยา
ปจ จั ย ที่ สง ผลต อความพึง พอใจในการปฏิ บัติ งานของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิท ยาลั ยพะเยา
โดยรวมอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัยพบวา ปจจัยจูงใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.48 และปจจัยค้ําจุนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ยเทากับ 3.45
ตอนที่ 3 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห ถึง ความสั มพั น ธ ระหวา งตั วแปรตามสมมติ ฐานที่กํ า หนดไว โดยผู วิ จัย ได กํา หนดเกณฑ ก าร
วิเคราะหความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับไมเกิน 0.05
สมมติฐาน
1. ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานที่แตกตางกัน
พบวา บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยาที่มีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ไมแตกตางกัน
พบวา บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยาที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ไมแตกตางกัน
พบวา บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
พบวา บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยาที่เปนประเภทบุคลากรแตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
พบวา บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยาที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกัน มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ใชการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
(Pearson’s Correlation Coefficient) ปรากฏผลการวิเคราะหดังนี้
เมื่ อพิ จารณาคา สั มประสิท ธิ์ สหสัม พั นธ ระหว า งความพึง พอใจในการปฏิบัติง านของบุค ลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา กับตัวแปรดานปจจัยสวนบุคคล พบวา ตัวแปรอิสระทุกตัวไมมีความสัมพันธกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่ อพิ จารณาคา สั มประสิท ธิ์ สหสัม พั นธ ระหว า งความพึง พอใจในการปฏิบัติง านของบุค ลากรสาย
สนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา กั บ ตั ว แปรอื่ น ๆ พบว า ตั ว แปรอิ ส ระทุ ก ตั ว มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวาง .728 - .841 มีความสัมพันธอยูในระดับมาก และสามารถเรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย
คื อ ด า นการปกครองบั ง คั บ บั ญ ชามี ร ะดั บ ความสั ม พั น ธ เท า กั บ .841 ด า นความสั ม พั น ธ กั บ เพื่ อ นร ว มงานและ
ผูบังคับบัญชามีระดับความสัมพันธเทากับ .806 ดานนโยบายและการบริหารมีระดับความสัมพันธเทากับ .791 ดาน
ความกาวหนาในตําแหนงงานมีระดับความสัมพันธเทากับ .788 ดานความรับผิดชอบมีระดับความสัมพันธเทากับ .777
ดานความสําเร็จในการทํางานมีระดับความสัมพันธเทากับ .756 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และดานเงินเดือนและ
ผลประโยชนตอบแทนมีระดับความสัมพันธเทากับ .728

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัย
พะเยา ดังนี้
สรุปผล
ตอนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 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 ผลการวิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยพะเยา
ปจ จั ย ที่ สง ผลต อความพึง พอใจในการปฏิ บัติ งานของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิท ยาลั ยพะเยา
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความสําเร็จในการทํางาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 รองลงมา คือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 ดาน
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ความรับผิดชอบมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และ ดานการปกครองบังคับบัญชามีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.57 ดานนโยบายและการบริหารมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 ดานความกาวหนาในตําแหนงงานมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.20 และดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.12 ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ที่แตกตางกัน มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากร และประสบการณทํางานที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิท ยาลัย พะเยา พบวา ค าสั มประสิท ธิ์ส หสั มพั นธ ภายในระหว างตัว แปรทั้ ง 8 ตั วแปร รวมทั้ง สิ้น 36 คา และมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง .335-.841 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ภายในระหวางตัวแปรอิสระที่มีคาสูงสุด คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับดานการปกครองบังคับบัญชามีระดับ
ความสัมพันธเทากับ .841 และ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรอิสระที่มีคาต่ําสุด คือ ดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือกับดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนมีระดับความสัมพันธเทากับ .335 คาสัมประสิทธิ์สวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง
เมื่ อ พิจ ารณาค าสั ม ประสิ ท ธิ์ส หสัม พั น ธร ะหว า งความพึง พอใจในการปฏิ บั ติง านของบุค ลากรสาย
สนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา กั บ ตั ว แปรอื่ น ๆ พบว า ตั ว แปรอิ ส ระทุ ก ตั ว มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลัย พะเยา อยา งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ระดั บ .01 มี คา สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธระหวาง .728-.841 มีความสัมพันธอยูในระดับมาก และสามารถเรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย
คื อ ด า นการปกครองบั ง คั บ บั ญ ชามี ร ะดั บ ความสั ม พั น ธ เ ท า กั บ .841 ด า นความสั ม พั น ธ กั บ เพื่ อ นร ว มงานและ
ผูบังคับบัญชามีระดับความสัมพันธเทากับ .806 ดานนโยบายและการบริหารมีระดับความสัมพันธเทากับ .791 ดาน
ความกาวหนาในตําแหนงงานมีระดับความสัมพันธเทากับ .788 ดานความรับผิดชอบมีระดับความสัมพันธเทากับ .777
ดานความสําเร็จในการทํางานมีระดับความสัมพันธเทากับ .756 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และดานเงินเดือนและ
ผลประโยชนตอบแทน มีระดับความสัมพันธเทากับ .728
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ผูวิจัยขอนําผล
การศึกษา มาอภิปรายผลดังนี้
ปจ จั ย ที่ สง ผลต อความพึง พอใจในการปฏิ บัติ งานของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิท ยาลั ยพะเยา
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไดแก ดานความสําเร็จใน
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การทํางาน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานความรับผิดชอบ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
และ ด านการปกครองบั ง คั บ บั ญชา และด า นที่มี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ ปานกลาง ได แก ด า นนโยบายและการบริ ห าร
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และ ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน สอดคลองกับผลการวิจัยของ ฉันทนา
เกตุแกว (2546) ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจํากัด พบวา
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับมาก ดาน
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานเงินเดือนและสวัสดิการ ดานการประเมินผลงาน พนักงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ณัทฐา กรีหิรัญ (2550) ไดศึกษาความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน ดาน
เงินเดือน และผลประโยชนเกื้อกูล อยูในระดับปานกลาง ยกเวนดานความมั่นคงในงานที่มีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก
และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ มะลิ เผือกจิตร (2545) ไดศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
องคกร กรณีศึกษา : บริษัทคิมเบอรลีย-คลาค ประเทศไทย จํากัด พบวา ดานปจจัยจูงใจ ไดแก ดานความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่การงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงาน ดานความรับปดชอบ และดานปจจัยค้ําจุน ไดแก ดาน
นโยบายบริษัท ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานพนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม 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
ความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก และดานรายไดและผลประโยชนเกื้อกูล อยูในระดับปานกลาง
ซึ่งจากผลการศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิท ยาลัย พะเยา พบวา ค าสั มประสิท ธิ์ส หสั มพั นธ ภายในระหว างตัว แปรทั้ ง 8 ตั วแปร รวมทั้ง สิ้น 36 คา และมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง .728-.841 ซึ่งมีความสัมพันธอยูในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย คือ ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อน
ร ว มงานและผู บัง คั บ บั ญ ชา ด า นนโยบายและการบริ ห าร ด า นความก า วหน า ในตํ า แหน ง งาน ด า นความรั บ ผิ ด ชอบ
ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน
ขอเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานสายบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา” ผู ศึ ก ษามี
ขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมสําหรับ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา มีความพึงพอใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน ผูบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา ควรมีการสงเสริมและใหความสําคัญและมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม คือ
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1.1. ดานนโยบายและการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ควรมีการกระจายงานและมอบหมายหนาที่อยางมีความ
เสมอภาคและเหมาะสมกับบุคคล โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอยางเปนลายลักษณอักษร และประกาศ
ใหบุคลากรทุกคนทราบ และปฏิบัติอยางชัดเจน
1.2. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ควรสนับสนุนใหมีความเจริญกาวหนาตามความรู
ความสามารถและสายงาน การขึ้ น สู ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ การวิ จั ย เพื่ อ ให บุ ค ลากรมี ค วามมั่ น ใจและได ใ ช ค วามรู
ความสามารถ และไดรับคาตอบแทนตามความรูความสามารถจริง
1.3. ด า นเงิ น เดื อ นและผลประโยชน ต อบแทน จากผลการศึ ก ษาพบว า ส ว นใหญ เห็ น ว า เงิ น เดื อ นและ
ผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับไมคอยเพียงพอตอการดํารงชีพ หรือไดรับเงินเดือนไมเหมาะสมกับวุฒิการศึกษา และความรู
ความสามารถ ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ มหาวิทยาลัย ควรกําหนดกรอบอัตราเงินเดือนหรือผลประโยชนตอบแทนที่
เหมาะสมกับคุณวุฒิหรือภาระหนาที่ความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงานใหเหมาะสม
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1. ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการกับสาย
สนับสนุน วามีความแตกตางกันหรือไม
2.2. ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตัวเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตาในการใหคําปรึกษาแนะนําเปนอยางดียิ่ง จาก
ดร.บรรจง ไชยรินคํา อาจารยที่ปรึกษาที่ไดเสียสละเวลาในการใหคําแนะนําแกไขขอบกพรองตางๆ ทุกขั้นตอน จนทําให
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้มีความสมบูรณ ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณทานเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุ ณ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.กั ญ ญาณั ฐ สุ น ทรประสิ ท ธิ์ ตํ า แหน ง หั ว หน า สาขาการประมง
ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร ตําแหนง อาจารย และ ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก ตําแหนงอาจารย คณะเกษตรศาสตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ไดกรุณาใหความอนุเคราะหตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
ขอขอบคุณพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยาที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ทําใหการศึกษา
คนควาดวยตนเองในครั้งนี้สําเร็จลุลวงผานไปดวยดี ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา สําหรับอบรมเลี้ยงดูเอาใจใสและ
วางรากฐานทางการศึกษาใหสามารถฝาฟนอุปสรรคตาง ไปได
ขอขอบพระคุณครูอาจารยที่มอบวิชาความรู และอบรมสั่งสอน ตลอดจนถึงผูบังคับบัญชาและเพื่อรวมงานทุก
ทานที่ใหกําลังใจเสมอมา
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นที่นอกบริการในการสงบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา
Factors affecting decision of the parents outside the service area to send their
children to study at Chiangkhamwittayakhom School, Phayao province
นคร ผองใส 1* และบรรจง ไชยรินคํา 2
Nakorn Phongsai1* and Banjong Chairinkham2
22

23

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นที่นอก
บริการในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา 2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นที่นอกบริการในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมจังหวัดพะเยา
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา ประชากรกลุมตัวอยางไดแกผูปกครองในเขตพื้นที่นอกบริการที่สงบุตร
หลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2557 จํานวน 302 คนซึ่งใชสถิติวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบโดยใชการทดสอบคา f – test (ANOVA)
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นที่นอกบริการในการสงบุตรหลานเขา
เรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานบุคลากร
เปนปจจัยสูงที่สุดในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน รองลงมาไดแกดานวิชาการ ดานผลการสอบ
ดานความสัมพันธกับชุมชน ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม และดานกฎระเบียบตามลําดับ
การเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นที่นอกบริการในการสงบุตรหลานเขาเรียน
ในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา พบวา ผูปกครองที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัย
ที่สงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียน
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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
โรงเรี ย นเชี ย งคํ า วิ ท ยาคม ตั้ ง อยู เ ลขที่ 4 หมู ที่ 8 ถนนพิ ศ าล ตํ า บลหย ว นอํ า เภอเชี ย งคํ า จั ง หวั ด พะเยา
รหั ส ไปรษณี ย 56110 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 36 สํ า นัก งานการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการเปดสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มี จํานวนนักเรียนในโรงเรียน
ทั้งสิ้น 2,744 คนจํานวนนักเรียนในพื้นที่บริการทั้งสิ้น 1,279 คน จากเขตพื้นที่บริการ 7 ตําบล ไดแก ตําบลหยวน ตําบล
เวียง ตําบลเจดียคํา ตําบลเชียงบาน ตําบลน้ําแวน ตําบลรมเย็น ตําบลอางทอง และเขตนอกพื้นที่บริการ จํานวนนักเรียน
1,465 คนไดแก ตําบลฝายกวาง ตําบลแมลาว ตําบลทุงผาสุกอําเภอจุน อําเภอภูซาง และอําเภอปงจากความนิยมของ
ผูปกครองในเขตนอกพื้นที่บริการในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม ที่กลาวขางตนจึงเห็นไดวาถึง
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการที่เลือกสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม มีความสําคัญ
ตอการเลือกโรงเรียนเพราะกอนที่บิดามารดาหรือผูปกครองจะสงบุตรหลานเขาเรียนนั้นจะตองทําการศึกษาจากปจจัย
ตาง ๆ ของโรงเรียนซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานั้นจะเปนเหตุผลที่จะทําใหผูปกครองไดเลือกปจจัยที่เปนจุดเดนของโรงเรียนซึ่ง
สงผลตอการตัดสินใจที่จะสงบุตรหลานของตนเขาเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพปจจุบันการตัดสินใจเลือกโรงเรียนมี
ปจจัยที่มาเกี่ยวของมากมาย เชน สภาพเศรษฐกิจ ของครอบครัว คาใชจาย การแขงขันจัดการบริการ ความศรัทธาและ
คานิยม สิ่งแวดลอมที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูประสิทธิภาพของครูเปนตนนอกจากนี้ยังมีปจจัยดานอื่น ๆ อีกไดแกดาน
การบริหารวิชาการ ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ดานบุคลากร ดานความสัมพันธชุมชน ในทัศนะและการรับรู
ของผูปกครองซึ่งเสียงสะทอน จากผูปกครองนักเรียนเปนสิ่งสําคัญ เปนการทําใหผูปกครองนักเรียนไดเขามามีสวนรวม
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ตอการดําเนินงานดานการศึกษาของโรงเรียนในอีกรูปแบบหนึ่ง ผูปกครองของนักเรียนคาดหวังวาทางโรงเรียนจะสามารถ
ผลักดันหรือเตรียมความพรอมนักเรียนใหสามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับตอไปได เพราะปจจัยที่ไดกลาวมาขางตนเปน
ดัชนีบงชี้ ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน สามารถตอบสนองความตองการของผูปกครองและเปนที่ยอมรับของผูปกครอง อีก
ทั้งผลที่ไดจากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคํา
วิทยาคม จะเปนแนวทางในการวางแผน การพัฒนา การจัดการศึกษา อันจะสงผลตอสถานะความมั่งคง และมีเสถียรภาพ
ของโรงเรียนและเปนขอคนพบที่เปนประโยชนตองานของโรงเรียนโดยตรงในการใชเปนขอมูล เพื่อเปนแนวทางในการ
กําหนดยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อทําใหเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะเปนโรงเรียนในดวงใจของผูปกครองนักเรียน
รวมถึง เปน โรงเรีย นที่มีคุณ ภาพและมีม าตรฐานใน ทุก ๆ ดา น รวมทั้ง ผลงานของการศึก ษาอาจจะเปน ประโยชน
ตอผูบริหารโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมและโรงเรียนอื่นที่จะนําเอาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ ของผูปกครองไปใชกับ
โรงเรียนของตนเอง เพื่อสนองตอปจจัย ในอันที่จะสงผลการตัดสินใจและเปนที่ยอมรับของผูปกครองนักเรียน (ลชนา
ชมตระกูล, 2550 หนา 3)
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นที่นอกบริการในการ สงบุตร
หลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา ซึ่งจะเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะเปนโรงเรียนในดวงใจของผูปกครองนักเรียน รวมถึงเปนโรงเรียน ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานในทุก ๆ ดาน รวมทั้งผลงานของการศึกษาอาจเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา ที่จะนําเอาปจจัยที่สงผล
ตอการตัดสินใจของผูปกครองไปใชกับโรงเรียนของตนเอง เพื่อสนองตอปจจัยในอันที่จะสงผลตอการตัดสินใจและเปนที่
ยอมรับของผูปกครองนักเรียนในอนาคตตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นที่นอกบริการในการสงบุตรหลานเขาเรียน
ในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นที่นอกบริการในการสงบุตรหลานเขา
เรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ผูปกครองที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการตัดสินใจเลือกโรงเรียนใหบุตร
หลานแตกตางกัน
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ตัวแปรตน คือ
สถานภาพของผูปกครอง ไดแก
1.อายุ
2. ระดับการศึกษา
3.อาชีพ

ตัวแปรตาม คือ ปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจของผูปกครอง 6 ดาน
1.ดานวิชาการ
2. ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
3.ดานบุคลากร
4. ดานความสัมพันธกับชุมชน
5. ดานการเดินทาง
6. ดานกฏระเบียบ

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองในเขตพื้นที่นอกบริการในการสงบุตรหลานเขา
เรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2557 ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางของ
เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie& Morgan, 1970 pp. 607-608) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%ไดกลุมตัวอยางเปนผูปกครอง
นักเรียน จํานวน 302 คนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง วิเคราะหโดยหา
คาความถี่รอยละ คาเฉลี่ยคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบโดยใช f-test (ANOVA)

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นที่นอกบริการในการสงบุตรหลานเขาเรียนใน
โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยาผูวิจัยมีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นที่นอกบริการในการสงบุตรหลานเขาเรียน
ในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยาโดยรวมอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สรินญา ชัยนุรัตน (2554,
บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด
ฉะเชิงเทราผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง สังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานบุคลากร ดานวิชาการ ดานผลการสอบ ดานความสัมพันธ
กับชุมชน ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมดานกฎระเบียบ แยกเปนรายดานตามลําดับดังนี้
ดานบุคลากร เปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นที่นอกบริการในการสงบุตรหลานเขา
เรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา เปนอันดับแรกโดยรวมอยูในระดับมากเนื่องจากผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา แตงกายสุภาพเรียบรอยเหมาะสมกับกาลเทศะเปนแบบอยางที่ดีครูมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่สอนให
คําปรึกษาแกนักเรียนผูปกครองในทุกโอกาสพูดจาสุภาพออนหวานเปนมิตรกับผูอื่น ครูมีความรูความสามารถในการสอน
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีมีความรับผิดชอบและกระตือรือรนในการทํางานใหการดูแลเอาใจใสนักเรียนครูมีวิธีสอน
และใชสื่อที่ทันสมัย หลากหลาย และครูมีน้ําใจโอบออมอารี บุคลิกภาพและความสามารถของผูบริหาร ครู บุคลากร
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ทางการศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูปกครองมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนศึกษา ในโรงเรียน
เชียงคําวิทยาคมจังหวัดพะเยา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเรืองรองผาสุก (2548, บทคัดยอ) ศึกษาและเปรียบเทียบ
ปจจัยการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาศึกษาระดับประถมศึกษาของผูปกครองโรงเรียนวัดอมรินทรารามสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ผลการวิจัยพบวาผูปกครองใหความสําคัญกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจดาน
บุคลากรระดับมาก
ดานวิชาการเปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นที่นอกบริการในการสงบุตรหลานเขา
เรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมจังหวัดพะเยาโดยรวมอยูในระดับมากเนื่องจากโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการอยู
เสมอมีหลักสูตรที่หลากหลายใหเลือกเรียนเชน หลักสูตรหองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร หองเรียนโปรแกรม
ภาษาอั ง กฤษมี คุ ณ ภาพจากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอกของ สมศ.โรงเรี ย นมี สื่ อ และแหล ง เรี ย นรู
ที่หลากหลายใหกับผูเรียนเชน โรงภาพยนตรสี่มิติมีผลงานทางดานวิชาการหรือการประกวดแขงขันนักเรียนไดรับการ
สงเสริมใหแสดงออกถึงความสามารถของตนเองอยางเต็มศักยภาพทุกดานเชนดานวิชาการ ดนตรี กีฬา การแสดง สงผล
ใหนักเรียนที่จบสามารถสอบเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทรงภพชุมวงศ
(2551, บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรเขาเรียนโรงเรียนในอําเภอเมืองจังหวัด
พะเยาผลการศึกษาพบวาดานวิชาการผูปกครองไดใหความสําคัญในระดับมาก
ดานกฎระเบียบเปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นที่นอกบริการในการสงบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมจังหวัดพะเยาโดยรวมอยูในระดับมากเนื่องจากโรงเรียนมีกฎระเบียบใหนักเรียนไดถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัดรวมมือกับเครือขายผูปกครอง สารวัตรนักเรียน และเจาหนาที่ในการปองปรามดานความประพฤติ
ของนักเรียนมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพมีระบบดูแลนักเรียนปลอดจากสิ่งเสพยติดใหโทษทุก
ชนิดและพฤติกรรมของนักเรียนไดรับการยอมรับจากชุมชนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุริยาเสียงเย็น (2550, บทคัดยอ)
ศึกษาปจจัยการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนตอโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมผลการวิจัยพบวาดาน
กฎระเบียบผูปกครองไดใหความสําคัญในระดับมาก
ความสัมพันธกับชุมชนเปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นที่นอกบริการในการสง
บุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมจังหวัดพะเยาโดยรวมอยูในระดับมากเนื่องจากโรงเรียนมีการจัดประชุม
ผู ป กครองเพื่ อ ชี้ แ จงผลการดํ า เนิ น งานและรั บ ฟ ง แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น จากผู ป กครองเป ด โอกาสให ผู ป กครอง
ปรึ ก ษาหารื อ เกี่ ย วกั บ ป ญ หาการเรี ย นหรื อ ป ญ หาพฤติ ก รรมนั ก เรี ย นมี ก ารประชาสั ม พั น ธ ก ารดํ า เนิ น งานต า ง ๆ
ของโรงเรียนใหชุมชนทราบอยูเสมอเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน จัดแสดงผล
งานของนัก เรี ยนเพื่อ ให ผูป กครองมี โ อกาสรับ ชมและรั บ ทราบความกา วหน าของบุต รหลานคณะครูใ หค วามร วมมื อ
ชวยเหลือในการจัดกิจกรรมของชุมชนเสมอโรงเรียนใหบริการชุมชนในเรื่องตางๆ เชน สถานที่ หรืออุปกรณบริการความรู
ในเรื่องตาง ๆ แกชุมชนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเอกชัยทองพันธ (2550, บทคัดยอ) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของ
ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลปรียาพรตําบลแมขาวตมอําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงราย
ผลการวิจัยพบวาดานความสัมพันธกับชุมชนผูปกครองไดใหความสําคัญในระดับมาก
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ดานการเดินทางเปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นที่นอกบริการในการสงบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมจังหวัดพะเยาโดยรวมอยูในระดับมากเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยูใกลชุมชนเดินทาง
สะดวกสบาย และระยะทางไมไกลเกินไป โรงเรียนจัดเจาหนาที่อํานวยการดานรักษาความปลอดภัย บริการดานจราจรใน
โรงเรียนแกผูปกครองตรวจบุคคลที่เขา-ออกโรงเรียนไดเปนอยางดีซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวิมล เพ็ชรสุข (2548,
บทคัด ยอ ) คือ ปจ จัย ที่มีผ ลตอ การตัด สิน ใจของผูป กครองในการเลือ กโรงเรีย นใหบุต รหลานเขา เรีย นอํา เภอเมือ ง
สมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการปจจัยเกี่ยวกับที่ตั้งไดแกการรับสงสะดวกและอยูใกลบานพบวาอยูในระดับมากทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาการเดินทางไปโรงเรียนสะดวกทั้งตอผูปกครองและบุตรหลานโรงเรียนตั้งอยูใกลชุมชนการเดินทางของ
นักเรียนจึงสงผลตอการเรียนของนักเรียนและโรงเรียนยังมีบริการรถรับสงนักเรียนอยางเพียงพอและปลอดภัยอีกทั้ง
โรงเรียนมีระยะทางไมไกลเกินไปทําใหนักเรียนสวนใหญมาโรงเรียนแตเชานักเรียนไมตองรีบตื่นแตเชาเพื่อฝารถติดทําให
เด็กเหนื่อยลาและบั่นทอนสมาธิในการเรียนได
ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมเปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นที่นอก
บริการในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมจังหวัดพะเยาโดยรวมอยูในระดับมากเนื่องจากบริเวณ
โรงเรียนไดรับการตกแตงสถานที่ใหสวยงามนาอยูโรงเรียนมีหองพยาบาล ครูอนามัย และเวชภัณฑเบื้องตนโรงเรียนมีรอบ
รั้วขอบชิ ดที่ มั่นคงถาวรหอ งเรี ยนมีอากาศถา ยเทสะดวกสะอาดและปลอดภัยอาคารเรียนและหอ งปฏิบัติ การตา ง ๆ
อยางเพียงพอตอจํานวนนักเรียนที่ตั้งโรงเรียนอยูในที่ไมมีเสียงหรือกลิ่นรบกวนมีการดูแลรักษาอุปกรณไฟฟาใหอยูใน
สภาพที่ใชการไดดีและปลอดภัยโรงเรียนมีหองน้ําหองสวมเพียงพอ และถูกสุขลักษณะ และบริเวณรอบโรงเรียนไมมีสถาน
บันเทิงหรือแหลงอบายมุข ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของไตรรงค อนันตนิติเวทย (2548, บทคัดยอ) คือปจจัยการตัดสินใจ
ของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 จังหวัดเพชรบุรีผลการวิจัยพบวาผูปกครองใหน้ําหนักการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียน ในโรงเรียน
เบญจมเทพอุ ทิ ศ จั ง หวั ด เพชรบุ รี ทุ ก ด า นระดั บ มาก โดยให น้ํ า หนั ก การตั ด สิ น ใจระดั บ มากด า นอาคารสถานที่ แ ละ
สิ่งแวดลอมเปนอันดับ 1 รองลงมาดานชื่อเสียงของโรงเรียน ดานคุณภาพการเรียนการสอน ดานการปกครองนักเรียนดาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน และ ดานคาใชจายระหวางการศึกษาตามลําดับ
2. การเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นที่นอกบริการในการสงบุตรหลานเขา
เรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพของผูปกครองพบวา
2.1 ผูปกครองที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นที่นอก
บริการในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวคือผูปกครองที่มีอายุตั้งแต 41 ปขึ้นไปมีแนวโนมที่เห็นความสําคัญในดาน
บุคลากรดานวิชาการดานความสัมพันธกับชุมชนดานกฎระเบียบดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมและดานการ
เดินทางทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูปกครองที่มีอายุมากกวาจะใหความสําคัญ ในการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน
เชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยา มากกวาผูที่มีอายุต่ํากวา 31 ป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวาริน รัตนเพียร (2556,
บทคัดยอ) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการนําบุตรหลานเขาเรียนประถมศึกษารัฐบาล กรณี อําเภอหนองหงส จังหวัด
บุรีรัมย ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองที่มีอายุตางกันความเกี่ยวของกับบุตรหลานตางกันมีเกณฑการตัดสินใจโดยคํานึงถึง
ปจจัยดานตาง ๆ ที่จะตัดสินใจเลือกโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2.2 ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง
ในเขตพื้นที่นอกบริการในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยาในภาพรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวคือผูที่มีระดับการศึกษาตั้งแตระดับ
มัธยมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษามีแนวโนมที่จะเห็นความสําคัญในดานบุคลากร ผูบริหาร ครูมีความรูความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน ดานวิชาการ ดานกฎระเบียบ ดานความสัมพันธกับชุมชนดานการเดินทาง ดานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาสูง จะมีความเขาใจในดานการบริหารโรงเรียน
และดานการจัดการเรียนการสอนไดอยางกวางขวางและมีความตองการที่จะใหบุตรหลานของตนมีโอกาสเรียนตอในระดับ
ที่สูงขึ้นในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสรพล ใจแสวงทรัพย (2547, บทคัดยอ) ปจจัยการ
ตัดสินใจของผูปกครองที่สงบุตรหลานเขาเรียน ในโรงเรียนวราวัฒนวิทยา กิ่งอําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผลการวิจัยพบวาผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกันมีปจจัยการตัดสินใจดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการดานการ
ใหบริการนักเรียน และดานคาใชจายในการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
2.3 ผูปกครองที่มีอาชีพตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในเขตพื้นที่
นอกบริการในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จังหวัดพะเยาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว คือผูปกครองสวนใหญมีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจมีแนวโนมที่จะ
เห็ น ความสํ า คั ญ ในด า นบุ ค ลากร ด า นความสั ม พั น ธ กั บ ชุ ม ชนด า นวิ ช าการด า นกฎระเบี ย บด า นอาคารสถานที่ แ ละ
สภาพแวดลอม และดานการเดินทาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูปกครองที่มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ตองการใหบุตร
หลานของตนไดรับการศึกษาที่ดี ซึ่งหากบุตรหลานไดรับการศึกษาที่ดีก็มีแนวโนมที่จะประกอบอาชีพเชนเดียวกับตนเอง
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุริยาเสียงเย็น (2550, บทคัดยอ) คือศึกษาปจจัยการตัดสินใจสงบุตรหลาน เขาเรียนตอ
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมผลการวิจัยพบวาภูมิหลังของผูปกครองที่มีเพศระดับการศึกษารายไดและ
ระดับชั้นของนักเรียนในความปกครองที่ตางกันมีการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาศึกษาตอไมแตกตางกันยกเวนผูปกครองที่มี
อาชีพตางกันมีการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาศึกษาตอแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ควรนําหัวขอที่ผูปกครองใหระดับความคิดเห็นสูงไปตอยอดเพื่อเปนกลยุทธในการแนะแนวทางการศึกษาตอและ
ปรับปรุงหัวขอที่ผูปกครองใหระดับความคิดเห็นต่ําไปพัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครอง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ
มหาวิทยาลัยพะเยา 2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัย โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา กลุมตัวอยางไดแก บุคลากรสายบริการของมหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา
2557 จํานวน 284 คน ซึ่งใชสถิติวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห เพื่อเปรียบเทียบ
โดยใชการทดสอบคา T-test
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน เปนปจจัยสูงสุดที่สงผลตอการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา รองลงมาไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานรางกายและจิตใจ
ดานการศึกษาตอ และดานสวัสดิการ ตามลําดับ
การเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา พบวา อายุการ
ทํางานที่แ ตกตา งกั น มีความคิด เห็ น ดา นสวัสดิ การ แตกต างกัน และ ดา นการศึก ษาตอ ดา นการพัฒ นาทัก ษะการ
ปฏิบัติงาน ดานคุณธรรม และจริยธรรม ดานสุขภาพรางกายและจิตใจ ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
คําสําคัญ: ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเอง
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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
การพัฒ นาประเทศในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหง ชาติ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดก ลา วถึง
ประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่มีการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว
และซับซอนมาก ซึ่งเปนทั้งโอกาสและความเสี่ยงตาง ๆ ตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการกาวสูประชาคมอาเซียน
ภายในป 2558
ที่จะตองเรงสรางภูมิคุมกันใหประเทศมีความเขมแข็งขึ้น ในการเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวเพื่อรองรับกับผลกระทบจากการเปลี่ยนเปลี่ยนไดอยางเหมาะสม โดยยึดคนเปน
ศูนยกลางในการพัฒนา เพื่อใหคนเปนผูขับเคลื่อนการพัฒนาในดานตาง ๆ ไปสูเปาหมายที่ตองการ ดวยเหตุผลตาง ๆ
จึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพคน ทั้งดานจิตใจ รางกาย ความรูและทักษะความสามารถตาง ๆ พรอมทั้งดานคุณธรรม
จริยธรรม และความรู อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเปนสาเหตุที่จะตองใหคนไดมีการพัฒนาตนเองในทุกวิถีทาง
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยานอกจากผลิ ต บั ณ ฑิ ต สู สั ง คมแล ว ยั ง มี บุ ค ลากรเป น กํ า ลั ง ในการขั บ เคลื่ อ นองค ก ร
คือ บุคลากรสายบริการ ซึ่งปจจุบันมหาวิทยาลัยมุงเนนใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพื่อเปนแบบอยางที่
ดีงามในการดํารงชีวิตสรางสรรคสังคมใหเกิดความสงบและสันติสุข บุคลากรสายบริการในมหาวิทยาลัยพะเยามีความ
ตองการที่จะพัฒนาตนเองเพื่อใหกาวทนในยุคที่การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว การพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสายบริการ จึงมีหลายปจจัยทั้งภายในและปจจัยภายนอกที่อาจจะสงผลใหปจจัยเหลานี้เปนตัวแปรสําคัญ
ในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ
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จากความเปนมาและปญหาดังกลาวขางตน ผูศึกษาซึ่งเปนบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน อันจะเปนแนวทางสําคัญที่จะสงผลตอ
การพัฒนาบุคลากรสายบริการอยางตรงจุด มีคุณภาพ และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ
ไปสูความสําเร็จและความกาวหนาตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ โดยจําแนกตามอายุการทํางาน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ปจจัยภายใน
อายุการทํางานของบุคลากรสายบริการ
มหาวิทยาลัยพะเยา

การพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
บริการ มหาวิทยาลัยพะเยา 5 ดาน
1.ดานการศึกษาตอ
2.ดานสวัสดิการ
3.ดานการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
4.ดานคุณธรรมและจริยธรรม
5.ดานสุขภาพรางกายและจิต

วิธีวิทยาการวิจัย

การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา เปนการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ที่ทําการศึกษาไดแก มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษานี้ไดแกพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19/2 ต.แมกา อ.เมือง จ.พะเยา
จํานวน 665 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ปฏิบัติงานภายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย
พะเยา ตําบลแมกา อ.เมือง จ.พะเยา โดยไดทําการสุมตัวอยางงาย (Simple Random Sampling) กําหนดกลุมตัวอยางได
จากการคํานวณซึ่งไดมาจากการเปดตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ขนาดของกลุมตัวอยาง เทากับ
248 คน
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การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนํามา
จัดทําเครื่องมือในการสอบถาม เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา การ
พัฒนาและการสรางแบบสอบถาม ปจจัยภายนอกไดแก ปจจัยทางดานการศึกษาตอ ปจจัยทางดานสวัสดิการปจจัย
ทางดานการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และปจจัยภายในไดแก ปจจัยทางดานคุณธรรมและจริยธรรม ปจจัยทางดาน
สุขภาพรางกายและจิตใจ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึ ก ษาค น คว า เอกสาร ตํ า รา หลั ก การ ทฤษฎี แบบสอบถามในวิ ท ยานิ พ นธ แ ละงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. สรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดยการพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
3. นําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
4. นําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก
4.1 ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์
4.2 ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก
4.3 ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร
ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพิจารณาใหขอเสนอแนะ
5. นําเครื่องมือมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัย
พะเยา แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบดวย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการทํางาน
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
(Rating Scale) ชนิดกําหนดคําตอบเปนขอความ 5 ระดับ ในปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเอง 5 ดาน ไดแก ปจจัยดาน
การศึกษาตอ ดานสวัสดิการ ดานการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ดานคุณธรรมและจริยธรรม และดานสุขภาพรางกาย
และจิตใจ จํานวน 40 ขอ นําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลโดยใชเกณฑระดับคาคะแนน
เฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99)
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองกับอายุการทํางาน
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูศึกษาไดทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหจาก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความ
อนุเคราะหเขาทําการสํารวจขอมูล
2. แจกแบบสอบถามไปยังบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เปนกลุมตัวอยางตามที่กําหนดโดยขอ
ความรวมมือ แลวอธิบายรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม
3. เก็บแบบสอบถามคืนตัวตนเองจากแบบสอบถามที่สงไป 248 ฉบับ
4. นํ า แบบสอบถามที่ ไ ด รั บ คื น จากกลุ ม ตั ว อย า งมาตรวจสอบความสมบู ร ณ แ ละความถู ก ต อ งในการตอบ
แบบสอบถาม
5. นําขอมูลที่ไดมาลงรหัส จัดลําดับขอมูล และนําไปประมวลผลตอไป
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และทดสอบสมมุติฐานการวิจัยโดยใช
สถิติในการวิเคราะหดังนี้
1. สถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อ จั ด หมวดหมู แ ละให ท ราบลั ก ษณะพื้ น ฐานทั่ ว ไปของกลุ ม
ตัวอยาง โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
1.1 นําขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามนํามาหาคาความถี่ และคา
รอยละ นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
1.2 นํ า ข อ มู ล ในแบบสอบถามตอนที่ 2 ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากรสายบริ ก าร
มหาวิทยาลัยพะเยา 5 ดาน วิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอ รายดาน และโดยรวม
2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน
2.1 การวิเคราะหโดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชทดสอบสมมติฐานการศึกษา
2.1.1 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมใชการทดสอบคาที แบบเปน
อิสระตอกัน (t-test : Independent) โดยทดสอบปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองกับอายุการทํางาน

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองกับอายุการทํางาน
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สรุปผลและอธิปรายผล
ผลจากการวิ เ คราะห ข อ มู ล การศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากรสายบริ ก าร
มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง
160 คน และเพศชาย 88 คน มีชวงอายุ 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 ประสบการณทํางานต่ํากวา 3 ป จํานวน
103 คน และมากกวา 3 ปขึ้นไป จํานวน 145 คน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ดานการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน รองลงมา ไดแก ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานสุขภาพรางกายและจิตใจ
ดานการศึกษาตอ และดานสวัสดิการ ตามลําดับตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองกับอายุการ ทํางาน
จากการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การพั ฒ นาตนเอง ของบุ ค ลากรสายบริ ก าร
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจําแนกตามอายุการทํางานพบวาโดยภาพรวม พบวา อายุการทํางานที่แตกตางกัน มีความคิดเห็น
ดานสวัสดิการ แตกตางกัน แตในดานการศึกษาตอ ดานการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ดานคุณธรรมและจริยธรรม
ดานสุขภาพรางกายและจิตใจ ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
การศึก ษาปจ จัยที่ สง ผลตอ การพัฒ นาตนเองของบุ คลากรสายบริก าร มหาวิ ทยาลัย พะเยา ผูวิจั ยขอนํ าผล
การศึกษา มาอภิปรายผลดังนี้
ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของพนักงานสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน จากคาเฉลี่ย แปรผล จากมากไปหานอย ดังนี้
1. ดานการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน เปนปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก บุคลากรสายบริการของมหาวิทยาลัยพะเยาทางมีความ
ตองการในการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานไดอยางถูกตอง ไดรับโอกาสไปเรียนรูงาน
ในองค กรชั้ น นํ า เพื่ อ นํ า มาปรั บ ใช ใ นการทํ า งาน การทํ า งานมี ค วามสั ม ฤทธิ์ ผ ลตามเป า หมายขององค ก ร เกิ ด ความ
เชี่ยวชาญในการทํางาน และการทํางานเปนที่พึงพอใจของผูบังคับบัญชา ซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนางานอยางยิ่ง
จึงสงผลใหบุคลากรตองการพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมพงษ จันทรพิมพ (2555) ที่ศึกษาความตองการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิจัยพบวา ความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร
สายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในดานการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก
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2. ดา นคุณ ธรรมและจริย ธรรม เปน ปจ จัย ที ่ส ง ผลตอ การพัฒ นาตนเองของบุค ลากรสายบริก าร ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก ผูปฏิบัติงานที่มีความคิดดี จิตใจดี ประพฤติอยูในกรอบที่ดี
งาม มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะ ในการทํ า งาน มี อุ ป นิ สั ย และเจตนาที่ ดี ง าม เกิ ด ความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ยภายในองค ก ร
มีความสุขในการทํางานรวมกับผูอื่น และเกิดความรักและความสามัคคีภายในองคกร จะมีแนวโนมในการพัฒนาตนเอง
ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ ภูสมชาย และนันทวัน ทองพิทักษ (2551) ที่ศึกษาความตองการ
ในการพัฒนาตนเองของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา ความตองการในการ
พัฒนาตนเองของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดานคุณธรรมและจริยธรรม อยูในระดับมาก
3. ด า นสุ ข ภาพร า งกายและจิ ต ใจ เป น ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากรสายบริ ก าร ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก บุคลากรสายบริการที่มีรางกายสมบูรณ ไมเปนโรค ไมทุพพลภาพ
เปนมีสุขภาพจิตดี อารมณดี และมีความสุขในการทํางาน สามารถฝาฟนปญหา และอุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการทํางาน และ
ผูปฏิบัติงานมีความพรอมดานรางกายในการปฏิบัติงานรวมกัน จะสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้น บุคลากรจึงมี
ความตองการในการพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวลักษณ ภูสมชาย และนันทวัน ทองพิทักษ (2551)
ที่ศึกษาความตองการในการพัฒนาตนเองของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา
ความตองการในการพัฒนาตนเองของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รางกาย และจิตใจ อยูใน
ระดับมาก
4. ดานการศึกษาตอ เปนปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก การศึกษาตอเปนการพัฒนาความรูเพื่อใชในการ เปดโลกทัศนของตนเอง เปนที่
ยอมรับของเพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชา ปรับวุฒิการศึกษาเพื่อใหไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และไดรับการเลื่อน
ตําแหนง จึงเปนเหตุผลใหบุคลากรพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบุษบา สถิรปญญา (2553) ที่ศึกษาความ
ตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการวิจัยพบวา ความตองการ
พั ฒนาตนเองของบุ คลากร สายสนั บสนุ น มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธั ญบุ รี ด านการศึ กษาต อ อยู ในระดั บมาก
ดานสวัสดิการ เปนปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยูใ น
ระดับ มาก ทั้ง นี้ เนื่อ งจาก ความมั่น คงในอาชีพ ไดรับ โอกาสการกูยืม เงิน ไดรับ เงิน บํา เหน็จ บํา นาญ

เมื่อ

เกษียณอายุการทํางาน ไดรับเงินพิเศษนอกเหนือจากเวลาทํางาน และไดรับโอกาสใหมีวันลาพักผอนเพิ่มมากขึ้น

เปน

ความตองการพื้นฐานของมนุษย จึงสงผลตอการพัฒนาตนเองเพื่อใหไดรับสวัสดิการที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
กฤติก า ปญ ญาวงค (2552) ที่ ศึกษาปจจั ยที่ส งผลต อขวั ญและกําลัง ใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนั บสนุ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผลการวิจัยพบวา สวัสดิการของหนวยงานเปนปจจัยที่สงผลตอขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในระดับมาก
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ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา”ผูศึกษามี
ขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมสําหรับ ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา มีการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน ผูบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ควรมี
การสงเสริมและใหความสําคัญและมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม คือ
1. ควรสนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสอดคลองกับปจจัย ดานการพัฒนาทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจน โดยมีการติดตามผลการนํา
ความรูจากการพัฒนาบุคลากรไปใชและจัดระบบการประชาสัมพันธ การพัฒนาตนเองทุกรูปแบบใหทั่วถึง และสม่ําเสมอ
2. ควรสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรใหบุคลากรสายบริการ เขารับการอบรมในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
เพราะเปนปจจัยหนึ่งที่สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
2.2 ควรศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัย
พะเยาโดยจําแนกตามอายุการทํางาน ในชวงอายุที่ตางกันมากขึ้น หรือจําแนกตาม เพศ อายุ เพิ่มเติม

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงดวยความกรุณา ดร.บรรจง ไชยรินคํา ทานอาจารยที่ปรึกษา
คําแนะนํา แกไข ตรวจทาน ความถูกตองเรียบรอยและขอบกพรองตางๆ จึงทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองเสร็จสิ้น
สมบูรณ ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง จึงกราบขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร อาจารยประจํา
สาขาการประมง และดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก สาขาเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ ที่กรุณาให
คําแนะนํา แกไข ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณ และมีคุณคา
ขอขอบคุณ บุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามหากพบขอบกพรองผิดพลาดประการใด ผูศึกษาคนควาขออภัยเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ คุณคาและประโยชน
อั น พึ ง มี จ ากรายงานการศึ ก ษาค น คว า ด ว ยตนเองฉบั บ นี้ ขอมอบเป น เครื่ อ งบู ช าแต คุ ณ บิ ด า มารดา ตลอดจนบู ร พ
คณาจารยผูประสาทความรูใหแกผูทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยาผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พ วิ ทยาลัยเทคโนโลยี และการจั ดการปง จั งหวัดพะเยาในภาพรวมอยู ในระดั บปานกลาง เมื่ อ
พิจารณา เปนรายดานพบวา ปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมาจากมากไปหานอย ดังนี้ ดาน
สถานศึกษาและสภาพแวดลอม (𝑥̅ = 2.86) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (𝑥̅ = 2.68) ดานครูผูสอน (𝑥̅ = 2.66) ดานครู
ที่ปรึกษา (𝑥̅ = 2.53) ดานสวนตัวนักเรียน (𝑥̅ = 2.48) และดานสภาพครอบครัว (𝑥̅ = 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 การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตในการจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553)
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนองคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่จัดการอาชีวศึกษา
และฝกอบรมวิชาชีพเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
แผนการศึกษาแหงชาติเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีรวมทั้งเปนการยก
ระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปน
สากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรู ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนําไป
ประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระไดเพื่อใหการจัดการศึกษาดําเนินไปอยางสอดคลองกับความ
สนใจและความตองการของบุคคลแผนการจัดการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบันคือฉบับพุทธศักราช 2540 จึงไดเนนเรื่อง
การจัดการอาชีวศึกษาทุกระดับเพื่อเปนการสงเสริมปวงชนชาวไทยเชนสามารถประกอบอาชีพสวนตัวโดยไมจําเปนตอง
เขารับราชการเปนตนแตการจัดการอาชีวศึกษาเปนเรื่องที่ยุงยากซับซอน นักการศึกษาตองเขาใจในระบบงานอาชีวศึกษา
ธุรกิจอุตสาหกรรมทุกประเภทอยางกวางขวางเพราะการอาชีวศึกษาเปนงานที่ไมอาจบริการไดโดยสามัญสํานึก ดังนั้นจึง
จําเปนตองมีผูรับผิดชอบตอการจัดการอาชีวศึกษาทุกระดับ (ธนู แสวงศักดิ์, 2548)
งานอาชีพ หรืออาชีวศึกษาตองใชงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณที่ใชฝกหัดตามบทเรียน
หรือตามใบงานเปนเงินจํานวนมาก เมื่อศึกษาสําเร็จตามหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได
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ผูปกครองของนักศึกษาตลอดจนครูอาจารยตางชื่นชมในความสําเร็จนั้น หากศึกษาไมสําเร็จตามหลักสูตรอาจถือวาการลงทุน
จัดการศึกษาระดับนั้นไมบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูที่อยูเบื้องหลังการลงทุนทุกคนตองผิดหวัง สิ่งที่ตามมาคือความสูญเปลา
ทางการศึกษาซึ่งในแตละปตองสูญเสียเปนเงินไมนอยอีกอยางปจจัยในเรื่องความยากจนเปนปจจัยหลักของการออกกลางคัน
ของนักเรียน ความเชื่อตามแนวคิดดังกลาวไดรับการยืนยันจากผลการวิจัยเปนจํานวนมากทั้งผลการวิจัยภายในประเทศ
และผลการวิจัยตางประเทศ การออกกลางคันเปนปญหาสําคัญตอการจัดการศึกษาของประเทศที่ตองเรงดําเนินการปองกัน
และแกไขปญหาอยางจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจากปญหาการออกกลางคันของผูเรียนทําใหเกิดความสูญเปลาของงบประมาณใน
การจัดการศึกษาถึงแมวาหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่เกี่ยวของจะไดทุมเทใหความสําคัญกับการแกปญหาผูเรียนออก
กลางคัน (Drop out) แลวก็ตามแตในปจจุบันปญหาการออกกลางคันของผูเรียนก็ยังไมหมดไป สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเปนหนวยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพไดรับผลกระทบจากปญหา
การออกกลางคันของผูเรียนเชนเดียวกับหนวยงานหลักอื่น ๆ ดังจะเห็นไดจากขอมูลจากการสํารวจและติดตามการออก
กลางคันของผูเรียนระบบปกติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชวงป
การศึกษา 2552–2554 จํานวนสถานศึกษากลุมตัวอยาง 353 แหง (รอยละ 85 ของจํานวนสถานศึกษา 416 แหง) ของ
สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพบวาผูเรียนระบบปกติในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยภาพรวมมีผูเรียนออกกลางคัน จํานวน 63,773 คน (คิดเปนรอยละ 27.52) (สํานักติดตามและ
ประเมินผลการอาชีวศึกษา, 2556)
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละการจั ด การปงเป น สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
จัดการเรียนการสอน โดยมุงผลิตกําลังคนระดับกึ่งฝมือระดับฝมือทุกสาขาวิชาชีพการจัดการเรียนการสอนจึงเนนการฝกปฏิบัติ
เพื่อใหนักเรียนนักศึกษามีทัก ษะในวิชาชีพนั้น ๆ และใหมี สมรรถนะตามความตองการของทองถิ่นตลาดแรงงานและ
สามารถประกอบอาชีพอิสระไดจากแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการ
ประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (Self Assessment Report: SAR) ของวิทยาลัยเทคโนโลยี และ
การจัดการปงปการศึกษา 2556 จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนปการศึกษา 2556 ทั้งหมด 260 คน และจํานวนผูเรียนที่
ออกกลางคันทั้งหมด 13 คน คิดเปนรอยละ 5 (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง, 2556)
จากเหตุผลดังกลาวผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ปการศึกษา 2557 วาสาเหตุใดที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียน
มากนอยเพียงใดซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้จะใชเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครูหา
แนวทางดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูอันจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ และเปนขอมูลใหกับสถานศึกษา
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาตอไป
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วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการปง จังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2557
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน
นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการปง จังหวัดพะเยา
จําแนกไดดังนี้
1. เพศ ไดแก
1.1 เพศชาย
1.2 เพศหญิง
2. ระดับชั้นป ไดแก
2.1 ชั้นปที่ 1
2.2 ชั้นปที่ 2
2.3 ชั้นปที่ 3

ตัวแปรตาม
ปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคัน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการปง จังหวัดพะเยา
จําแนกออกเปน 6 ดาน ดังนี้
1. ดานสถานศึกษาและ
สภาพแวดลอม
2. ดานครูผูสอน
3. ดานครูที่ปรึกษา
4. ดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน
5. ดานสวนตัวนักเรียน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการปง จังหวัดพะเยา เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ที่ทําการศึกษา ไดแก
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุม
ตัวอยางการพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
จังหวัดพะเยาจํานวน 241 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
ปงจังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2557 ซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejecie and
Morgan) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 148 คน
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การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนํามา
จัดทําเครื่องมือในการสอบถามเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา 6 ดาน ไดแก ดานสถานศึกษาและสภาพแวดลอม ดานครูผูสอน ดานครูที่
ปรึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานสวนตัวนักเรียน และดานสภาพครอบครัว
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยพิจารณาตามหลักระเบียบวิธีวิจัย และวัตถุประสงคของการวิจัยเปนหลัก
2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาเขียนเปนขอกระทงความ (Item) ของแบบสอบถามตามองคประกอบตาง ๆ
ของป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การออกกลางคั น ของนั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ทั้ ง 6 ด า น แล ว นํ า มาสร า งเป น
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ที่มีชวงตัวเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อทําการตรวจสอบและแกไข
เพิ่มเติมขอคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาและรัดกุมยิ่งขึ้น
4. นําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา
(Content Validity) แลวพิจารณาใหขอเสนอแนะ จํานวน 3 ทาน ไดแก
4.1 ดร.อนวัช อุนกอง
4.2 นายธนวัฒน กณะบุตร
4.3 นายเกษม สายสําราญ
5. นําเครื่องมือที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC ไดคา IOC > 0.5
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-Out) จํานวน 30 ชุด โดยขอความรวมมือจากผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อทําการทดลองใชเครื่องมือกับนักเรียน ที่ไมใชประชากรและกลุมตัวอยางที่
ตองการศึกษาโดยตรงแตมีลักษณะที่คลายกัน
7. นําแบบสอบถามมาหาคาเฉลี่ยความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha–Coefficient)
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.96
8. นําแบบสอบถามที่ไดพัฒนาปรับปรุงคุณภาพเปนฉบับที่สมบูรณแลว จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อ
นําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของการวิจัยตอไป
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนการสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ และระดับชั้นปที่ศึกษาซึ่งมีลักษณะ
แบบเลือกตอบ (Check list)
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเชิงสํารวจแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ที่มีชองตัวเลือก 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยทําการสํารวจระดับปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา ตามตัวแปรตามทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานสถานศึกษา
และสภาพแวดลอม ดานครูผูสอน ดานครูที่ปรึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานสวนตัวนักเรียน และ
ดานสภาพครอบครัว โดยมีคําถามทั้งหมด จํานวน 40 ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความขอคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยที่
สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาคนควาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
ปง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
จากนักเรียน
2. การนําสงแบบสอบถามและการเก็บขอมูล
3. ทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร (Statistical Package for Social
Science) ตามหัวขอหรือประเด็นตางๆ ดังนี้
3.1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามเพศ และระดับชั้นปที่
ศึกษาวิเคราะหโดยใชคารอยละ
3.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้ง
6 ดาน ไดแก ดานสถานศึกษาและสภาพแวดลอม ดานครูผูสอน ดานครูที่ปรึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ดานสวนตัวนักเรียน และดานสภาพครอบครัว สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย (𝑥̅ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรและใชคาสถิติในการวิเคราะห
ขอมูล ดังนี้
1. สถิติที่ใชหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 สถิติที่ใชหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Item Objective Congruence: IOC)
1.2 สถิติที่ใชหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติพื้นฐาน
2.1 คารอยละ (Percentage)
2.2 คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean): 𝑥̅
2.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D)
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ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการปง จังหวัดพะเยาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา สรุปผลการศึกษาที่ตองการศึกษาดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา จํานวนผูตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 148 คน ซึ่งสวนใหญ
เปนเพศชายมีจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 63.50 รองลงมา เปนเพศหญิงมีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 36.50 และ
เมื่อพิจารณาวิเคราะหตามระดับชั้นปที่ศึกษาพบวา ซึ่งสวนใหญศึกษาอยูในระดับชั้นปวช.1 มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอย
ละ 40.50 รองลงมาคือ ศึกษาอยูในระดับชั้นปวช.3 มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 33.80 นอยที่สุดคือ ศึกษาอยูใน
ระดับชั้นปวช.2 มีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 27.70
ตอนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
การจัดการปง จังหวัดพะเยา โดยรวมทั้ง 6 ดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานจากคาเฉลี่ยแปลผลจาก
มากไปหานอ ยพบว า ด านสถานศึ กษาและสภาพแวดล อมเป น ปจ จัย สูง สุ ดที่ สง ผลต อการออกกลางคัน ของนัก เรี ย น
รองลงมาคือ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานครูผูสอน ดานครูที่ปรึกษามีคาเฉลี่ยแปลผลอยูในระดับปาน
กลาง และดานสวนตัวนักเรียน ดานสภาพครอบครัวมีคาเฉลี่ยแปลผลอยูในระดับนอย
อภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาค น คว า ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การออกกลางคั น ของนั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ วิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา ผูศึกษาพบวา ประเด็นที่นํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้
จากผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา โดยรวมทั้ง 6 ดาน เปนปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียน ดานสถานศึกษา และ
สภาพแวดลอมดานครูผูสอนดานครูที่ปรึกษา และดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง ดานสวนตัว
นักเรียน และดานสภาพครอบครัวอยูในระดับนอย ซึ่งจะไดอภิปรายเปนรายดานดังนี้
ดานสถานศึกษาและสภาพแวดลอม
จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่ปจจัยที่สงผลตอการ
ออกกลางคันมากที่สุด สถานศึกษามีพื้นที่พักผอน อุปกรณเลนกีฬาไมเพียงพอ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องจักร
สําหรับการฝกทักษะดานวิชาชีพไมเพียงพอ ภายในสถานศึกษามีสิ่งเราเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน ตามลําดับ และขอที่เปน
สาเหตุของการออกกลางคันนอยที่สุด ไดแก การจัดบรรยากาศในหองเรียนไมเหมาะสมที่เปนเชนนี้อาจจะเนื่องจากวา
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นักเรียน หรือผูปกครองของนักเรียนนั้นตองพิจารณาในเรื่องสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาซึ่งเปนสิ่งแรกที่มองเห็นได
อยางชัดเจน และสะทอนไดถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนเปนเรื่องสําคัญ หากวิทยาลัยมีความพรอมไมวาจะเปน
สถานที่พักผอน อุปกรณเล นกีฬาใหกับนั กเรียนชวงพั กเที่ยง หรือ คาบวางของนักเรียนมีวัส ดุอุปกรณ เครื่องมือ และ
เครื่องจักรที่ทันสมัย เพียงพอสําหรับใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติทักษะทางดานฝมือรวมทั้งสถานศึกษาไมมีสิ่งเราเกี่ยวกับยา
เสพติด การพนันซึ่งเปนสิ่งที่ผูปกครองของนักเรียนใหความสําคัญและเปนหวงบุตรหลาน และการสําเร็จการศึกษาของ
นักเรียนก็เปนความมุงหวังของผูปกครองนักเรียนวาหลังจากสําเร็จการศึกษาไปแลวจะตองไดทํางานที่ดี มีความมั่นคง มี
รายไดเพียงพอแกการยังชีพ เปนตน ดังนั้นเมื่อสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหมีคุณภาพในระดับที่ไมพึง
พอใจแลว หรือสถานศึก ษามีอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ หองน้ําไมเพียงพอ โรงอาหารไม
เพียงพอ หองเรียนและการจัดบรรยากาศในหองเรียนไมเหมาะสมดวยก็อาจจะสงผลใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาไปแลว
จะมีความยากลําบากในการเขาทํางานที่ดีได ดังนั้นนักเรียน หรือผูปกครองนักเรียนก็อาจจะตัดสินใจยายไปเรียนใน
สถานศึกษาแหงใหมก็เปนไดซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา เรื่องที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษานั้นเปน
สาเหตุที่ทําใหนักเรียนตองออกกลางคันอยูในระดับปานกลางสอดคลองกับงานวิจัยของอุทัย ลือสกุล (2553) ศึกษาวิจัย
เรื่อง รูปแบบการแกไขปญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบวา
สาเหตุที่สงผลการออก กลางคันของนักเรียน นักศึกษา ดานสถานศึกษา ไดแก ระเบียบ ขอบังคับและกฎเกณฑที่เครงครัด
และมีมากเกินไปซึ่งสถานศึกษาจะตองยืดหยุนกฎระเบียบ ขอบังคับใหเหมาะสมกับสถานการณ สนับสนุนกิจกรรมการ
เยี่ยมบานผูเรียน สอดสองดูแลชุมชนรอบสถานศึกษา โดยเฉพาะรานอาหารที่มีของมึนเมา สมาคมสนุกเกอรที่เปนแหลง
มั่วสุมของนักเรียน นักศึกษา
ดานครูผูสอน
จากการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่เปนสาเหตุของการออก
กลางคันมากที่สุด ไดแก ครูผูสอนมอบหมายงานใหมากเกินไปไมมีความยุติธรรมและเขมงวดการสอนมากเกินไปความเหมาะสม
การจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน ตามลําดับ และขอที่เปนสาเหตุของการออกกลางคันนอยที่สุด
ไดแก ครูผูสอนขาดประสบการณในการสอนที่เปนเชนนี้อาจจะเนื่องมาจากวาวิธีสอนและพฤติกรรมของครูผูสอนมีสวนสําคัญ
มากตอการเรียนรูของนักศึกษา ผูสอนที่มีประสบการณสอนอาจสอนไดสนุกสนาน และสามารถกําหนดบรรยากาศในชั้นเรียน
ใหเปนแบบใดก็ได เชน ความเครงเครียด ความชื่นบานหรือความเบื่อหนายจึงเปนตัวอยางที่ผูเรียนอยากจะเอาอยางสอดคลอง
กับงานวิจัยของวัชรี ตระกูลงาม (2550) ศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการออกกลางคันของนักศึกษามหา วิทยาลัยราช
ภัฎสวนดุสิตคือ ปจจัยดานอาจารยผูสอนพบวาปจจัยที่สงผลกระทบตอการออกกลางคันระดับมากที่สุดคือผูสอนไมมี
เทคนิคการนําเสนอที่นาสนใจในระดับมากมี 2 ปจจัยคือ ใหงานมากเกินไปจนเกิดความทอแทและผูสอนเครงเครียดเกินไป
สอดคลองกับงานวิจัยของจิราลัชซ รวมทรัพย (2538) ที่ศึกษาสภาพที่เปนจริงเกี่ยวกับปญหาการออกกลางคันของนักเรียนคือ
ครูผูสอนตองมีความรับผิดชอบตอการสอน เกณฑในการวัดผลตองเที่ยงธรรม ยุติธรรม ผูสอนตองแสวงหาความรูเพิ่มเติม
ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณในการสอน
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ดานครูที่ปรึกษา
จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่เปนสาเหตุของการออก
กลางคันมากที่สุด ไดแก การวางตนตอนักเรียนของครูที่ปรึกษาครูที่ปรึกษาไมยอมรับฟงความคิดเห็นของนักเรียนการ
ดูแลเอาใจใสตอนักเรียนไมทั่วถึงครูที่ปรึกษาขาดความเปนกันเองกับนักเรียน ตามลําดับที่เปนเชนนี้อาจจะเนื่องจากครูที่
ปรึกษา คือ ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียน ตักเตือนและดูแลความประพฤติของนักเรียนมี
หนาที่ดูแลนักนักเรียนอยางใกลชิด โดยเปนเสมือนพอแมคนที่สองซึ่งตองใหความรักความอบอุน ใหกําลังใจ เปนกันเองกับ
นักเรียน เปนครู อาจารยทําหนาที่อบรมสั่งสอนและนําเพื่อนพัฒนาตนเอง และการใชชีวิตรวมกับผูอื่นอยางเปนสุข เปน
เพื่อนคอยรับฟง รวมทุกข สนับสนุนใหมีความสุข มีน้ําใจใหกัน ดังนั้นนักเรียนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีอาจารยที่
ปรึกษาเพราะ นักเรียนอยูในระยะวัยรุนซึ่งเปนวัยที่มีความคิดอานรุนแรง เปลี่ยนแปรงาย อยากสรางอุดมคติของตนเอง
แสวงหาแบบอยางที่จะยึดถือจึงทําใหมีผลกับผูอื่นในการเขากับเพื่อน ครู อาจารย บิดามารดา โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจสังคม
ปจจุบันกอใหเกิดความวุนวายจะเห็นไดจากขาวการประพฤติผิดศีลธรรม การขาดคุณธรรม จริยธรรม และอื่น ๆ ซึ่งมี
สาเหตุมาจากการขาดความอบอุนในครอบครัว การเลียนแบบ และผูชักจูงที่ขาดมนุษยธรรม ดังนั้นอาจารยที่ปรึกษาที่
เขาใจจิตวิทยาวัยรุนจะใหคําแนะนําปรึกษา สรางความอบอุนจะชวยใหแกปญหาไดระดับหนึ่ง หลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนซึ่งมีโครงสราง ระบบแผนการเรียนที่หลากหลายแตกตางกันในแตละประเภทสาขาวิชา ครูที่ปรึกษาตองคอยดูแล
ตักเตือน ประคับประคองใหสามารถเรียนไปจนจบหลักสูตร นอกจากนี้สภาพความเปนอยูปจจุบันผูปกครองมักสงบุตร
หลานเขาเรียนในสถานศึกษาที่อยูหางไกลทําใหขาดผูดูแลเอาใจใส ครูที่ปรึกษาจึงเปนบุคคลสําคัญที่จะคอยดูแลให
คําปรึกษาซึ่งหากครูที่ปรึกษาขาดความเปนกันเองทําใหนักเรียนไมกลาที่จะขอคําปรึกษาสงผลใหนักเรียนอาจตัดสินใจที่จะ
แสดงพฤติกรรมในทางที่ผิดได และเปนสาเหตุของการออกกลางคันตามมาสอดคลองกับงานวิจัยของดิเรก สุวรรณฤทธิ์
(2535) ที่พบวาสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา เพชรบูรณ ระหวางปการศึกษา 2531–2533 คือ ขาดที่
ปรึกษาดานการเรียน
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่เปนปจจัยที่สงผลตอการออก
กลางคันมากที่สุด ไดแก ความเพียงพอของหองปฏิบัติการจํานวนรายวิชาตอสัปดาหมากเกินไปความยากของเนื้อหาวิชา
ในสาขาที่เรียนตามลําดับ และขอที่เปนปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันนอยที่สุด ไดแก สาขาที่เรียนไมตรงกับความถนัด
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษานั้นเปนการศึกษาที่มีลักษณะพิเศษ มีการลงทุนสูเปนการเรียนการสอน
ที่ใหความสําคัญในการนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการผลิตและบริการ การรูลักษณะความตองการกําลังคนและการฝก
ปฏิบัติ จริงจึงเป นเรื่ องสําคัญ นักเรียนที่ เขาเรียนในระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพจึงมีความคาดหวั งวา สถานศึกษาจะมี
เครื่ องมือ และอุ ปกรณ ในการเรี ยนการสอนที่ ทัน สมั ยเหมาะแกก ารเรี ยนรู แต เมื่ อเขา ศึกษาในสถานศึก ษาแล วพบว า
สถานศึกษาไมไดใหนักเรียนใชวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานเทาที่ควรประกอบกับนักเรียนที่ออกกลางคันสวนใหญเปนนักเรียน
ที่มีความสามารถในการเรียนต่ํา เปนวัยที่ติดเพื่อนจึงมักจะตัดสินใจเลือกวิชาที่เรียนตามเพื่อน และเมื่อเขาศึกษายังพบวา
วิชาที่เรียนมีเนื้อหาวิชาที่ยากเกินกวาจะเรียนไดเปนสาขาวิชาที่ไมเหมาะสมกับตนเองทําใหมีผลการเรียนต่ําหรือไมผาน
เกณฑจึงตัดสินใจออกกลางคันไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรชัย ปุณประเสริฐ (2544) ที่ไดทําการศึกษาพบวาการเห็น
ความสําคัญของการศึกษา ความปลอดภัยในโรงเรียน สติปญญา ความพึงพอใจในการเรียน การเบื่อหนายการเรียน และพฤติกรรม
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เบี่ยงเบนพบวามีนัยสําคัญทางสถิติกับการออกกลางคันอยูในระดับสูง แมวาจะไดควบคุมปจจัยตาง ๆ ทั้งหมดแลวก็ตาม ซึ่ง
ชี้ใหเห็นวาตัวแปรดังกลาวมีอิทธิพลเฉพาะในทางตรงกับการออกกลางคันเทานั้น
ดานสวนตัวนักเรียน
จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันอยูในระดับนอย โดยขอที่เปนปจจัยที่สงผลตอการออก
กลางคันมากที่สุด ไดแก ติดการพนัน ติดเกมส ติดเพื่อน ติดยาเสพติด ไมเขาใจในเนื้อหารายวิชาที่เรียนและไมสงงานครูมี
ปญหาดานคาใชจายในการเรียนตามลําดับ และขอที่เปนปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันนอยที่สุด ไดแก มีทัศนคติไมดี
กับครูผูสอน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคานิยมของสังคม สวนใหญยังเห็นวาการอาชีวศึกษาคือทางเลือกสําหรับผูเรียนออน ผูมี
ความประพฤติเกเร และไมมีทางเลือก หากนักเรียนมีความรูความสามารถไมเพียงพอ หรือไมเหมาะสมกับสาขาวิชาที่
เรียน เมื่อนักเรียนเขามาเรียนสวนใหญมักจะไมเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน และเรียนไมทันเพื่อนสงผลใหนักเรียนไมตั้งใจ
เรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําตามมา นอกจากนั้นความสัมพันธในกลุมเพื่อนมักมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาการทางความรู ทัศนคติ บุคลิกภาพ และคุณธรรมของนักเรียน นักเรียนตองใชเวลาวางสวนใหญในสถานศึกษาจึง
ตองปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในกลุมเพื่อน ความสัมพันธในกลุมเพื่อนมี 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธทางอารมณและ
ความสัมพันธทางปญญา ความสัมพันธทางอารมณเปนความสัมพันธที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความผูกพันระหวางเพื่อนกับ
เพื่อน กิจกรรมที่เกี่ยวของกับความสัมพันธแบบนี้ ไดแก กิจกรรมบันเทิง การเลี้ยงสังสรรค สวนความสัมพันธทางปญญา
ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลอาศัยความรู ความคิด สติปญญา และเหตุผลเชื่อมโยงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ความสัมพันธแบบนี้ ไดแก การประชุมถกเถียงทางวิชาการ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักเรียนที่ออกกลางคันสวน
ใหญมักมีความสัมพันธกับเพื่อนในลักษณะความสัมพันธทางอารมณจึงมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธกับเพื่อน ดาน
กิจกรรมบันเทิง และการเลี้ยงสังสรรค ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมของนักเรียนเห็นไดจากผลการวิจัยความคิดเห็นเพิ่มเติมตอการ
ออกกลางคันของนักเรียนพบวา สวนใหญเห็นวานักเรียนขาดคุณธรรมจริยธรรม ติดเพื่อน ชอบเที่ยว และเสพของมึนเมา
เปนสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ขาดระเบียบวินัย
ทะเลาะเบาะแวงกันเปนประจําสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (2549) พบวาการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
นักเรียน เช น มี การใชส ารเสพติ ด การประพฤติเสื่อมเสีย ในเรื่องตาง ๆ การตอต านสั งคม เป นตน มีผ ลตอ การออก
กลางคันซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน และสอดคลองกับงานวิจัยหลายเรื่องที่พบวาพฤติกรรมการติดสารเสพติดเปนปจจัยสําคัญ
ที่สงผลตอการเรียนไมสําเร็จของนักเรียนอาจวิเคราะหไดวานักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากพฤติกรรมของนักเรียน
ทั่วไปทําใหนักเรียนคนนั้นเกิดความรูสึกวาตนแปลกแยกจากกลุมเพื่อน ๆ เชน เมื่อตนจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนในขณะที่เพื่อน ๆ
ไมทํากันก็จะหลบหนีออกจากกลุมเพื่อแอบสูบบุหรี่ไมใหใครเห็น หรือไมใหใครมายุงกับตน หรือนักเรียนที่มีพฤติกรรมชอบเอะอะ
โวยวาย ชอบอาละวาดกอกวนผูอื่นทําใหเพื่อน ๆ ไมชอบ ไมอยากคบดวยเขาก็จะรูสึกวาตนเองไมใชพวกเดียวกันกับเพื่อน ๆ ไม
อยากอยูรวมกลุมดวย ก็จะคอย ๆ แยกตัวจากกลุม และเกิดความเบื่อหนายในการเรียนพยายามหนีเรียน หรือพยายาม
หลีกเลี่ยงการพบปะกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียนจนกระทั่งขาดเรียน และออกกลางคันในที่สุดสอดคลองกับงานวิจัยของสนิท กาญจน
ประดิษฐ (2543) ที่ศึกษาการออกกลางคันของนักศึกษามีผลจากการเขารวมกิจกรรมที่ไมตอเนื่องกัน เขามาเรียนในชวง
ระยะเวลาหนึ่งแลวก็หายไป การขาดเรียนบอยครั้ง มาสายประจํา ขาดความรับผิดชอบตองานที่อาจารยมอบหมาย ชอบ
แยกตัวอยูคนเดียว สอดคลองกับงานวิจัยของสมพิศ วิสิทฎสิริ (2543) ที่ศึกษาปญหาที่ทําใหนักเรียนมาประสบความสําเร็จใน
การเรียนพบวา นักเรียนบางคนมาเรียนตามเพื่อน เมื่อเพื่อนออกจาการเรียนหรือเลิกเรียนก็ออกตามเพื่อนไปดวย
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ดานสภาพครอบครัว
จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันอยูในระดับนอย โดยขอที่เปนปจจัยที่สงผลตอการออก
กลางคันมากที่สุด ไดแก ครอบครัวมีฐานะยากจน มีความขัดแยงระหวางบุคคลในครอบครัว มีความขัดแยง ทะเลาะวิวาท
กับคนในครอบครัว ตามลําดั บ และข อที่เปนป จจัยที่สง ผลตอการออกกลางคันนอ ยที่สุด ไดแก ผูป กครองใหเรียนใน
สาขาวิชาที่นักเรียนไมถนัดที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาผูปกครองไมวาจะเปนบิดามารดา หรือไมก็คือผูที่รับผิดชอบตอชีวิต
ของเด็กเปนอยางมากเพราะเปนผูที่ใกลชิดกับนักเรียนมากกวาคนอื่น ๆ การอบรมเลี้ยงดูและความสัมพันธในครอบครัว
เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง เด็กตองการบิดามารดา และตองการความรักความอบอุน เปนตัวอยางที่ดีและเหมาะสมสอดคลองกับ
งานวิจัยของสมพิศ วิสิทฎสิริ (2543) ที่ศึกษาปญหาที่ทําใหนักเรียนมาประสบความสําเร็จในการเรียนพบวามาจากปญหา
ดานการเงิน สภาพความเปนอยูท ี่ลําบาก การตองทํางานรับจางไปดวยเรียนไปดวยทําใหโอกาสสําเร็จการศึกษานอยสอดคลอง
กับงานวิจัยของ จิราลัชซ รวมทรัพย (2538) ที่ศึกษาสภาพที่เปนจริงเกี่ยวกับปญหาการออกกลางคันของนักเรียนคือ ผูปกครอง
ไมเห็นความสําคัญของการศึกษาความยากจนของครอบครัว และทัศนคติที่ไมดีตอสถานศึกษาจึงใหลูกออกพบวา ปจจัยที่มี
ความสําคัญที่มีผลทําใหนักเรียนออกกลางคัน คือ สถานภาพทางอาชีพของผูปกครอง และคานิยมผูปกครองที่มีตอสถานศึกษา
ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของบิดามารดามีความสัมพันธกับการออกกลางคันของนักเรียน สาเหตุที่ทําใหเด็กออกจาก
โรงเรียนกลางคันเนื่องมาจากองคประกอบเบื้องตน คือ ครอบครัวมีรายไดต่ํา บิดามารดาแยกกันอยู และองคประกอบที่
เกี่ยวของคือ ขาดความอบอุนจากทางบาน
ขอเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การออกกลางคั น ของนั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ วิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา ผูศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ จากผลการศึกษาเพื่อมุงเนนใหเกิด
ประโยชนอยางเปนรูปธรรมสําหรับ ดังนี้
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
สถานศึกษาควรนําปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนัก เรียนระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ วิทยาลั ย
เทคโนโลยีและการจัดการปง จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา 2557 ดานที่มีคาเฉลี่ยสุดสุดของแตละดานเพราะเปน
ปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันของนักเรียน มาปรับปรุงพัฒนารูปแบบระบบดูชวยเหลือนักเรียนและหาแนวทางแกไข
ดังนี้
1. ดานสถานศึกษาและสภาพแวดลอม ขอที่เปนปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันมากที่สุดคือ สถานศึกษามี
พื้นที่พักผอน อุปกรณเลนกีฬาไมเพียงพอ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาสถานศึกษาและสภาพแวดลอม ภูมิทัศน
สถานที่พักผอน และจัดหาอุปกรณกีฬาใหเพียงพอซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ใหนักเรียนและผูปกครองเกิดความมั่นใจในคุณภาพ
ของการจัดการศึกษา เมื่อนักศึกษามีคุณภาพชื่อเสียงสถานศึกษาก็ตามมานักเรียนที่ออกกลางคันจะนอยลง
2. ดานครูผูสอน ขอที่เปนปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันมากที่สุดคือ ครูผูสอนมอบหมายงานใหมากเกินไป
ดังนั้นจึงควรใหครูผูสอนพิจารณาการมอบหมายงานใหกับนักเรียนตามความเหมาะสม และความสามารถของผูเรียนอีก
ทั้งควรใหมีการพัฒนาความรูความสามารถของครูผูสอนควบคูกันไปดวย
3. ดานครูที่ปรึกษา ขอที่เปนปญหามากที่สุด ไดแก การวางตนตอนักเรียนของครูที่ปรึกษา ดังนั้นจึงควรใหมี
การปรับปรุงบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
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4. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ขอที่เปนปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันมากที่สุดคือ ความเพียงพอ
ของหองปฏิบัติการ ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดใหมีหองปฏิบัติการเพิ่มและเปนสัดสวนใหมีความเพียงพอตอนักเรียน และ
สาขาวิช าที่ทําการเปดการเรียนการสอนเพื่อนัก เรียนได ฝกปฏิบัติ ทักษะทางดานฝ มือ มีความมั่นใจพรอมที่ จะออกสู
ตลาดแรงงานตอไป
5. ดานสวนตัวนักเรียน ขอที่เปนปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันมากที่สุด ไดแก ติดการพนัน ติดเกมส ติดเพื่อน
ติดยาเสพติด ดังนั้นสถานศึกษา หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของควรทําการกํากับติดตาม หรือเฝาระวังความประพฤติของนักเรียน
อยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา จัดใหมีแผนการปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนกลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหาเพื่อใหการดูแล
ชวยเหลือไดตรงตามกลุมนักเรียน
6. ดานสภาพครอบครัว ขอที่เปนปจจัยที่สงผลตอการออกกลางคันมากที่สุด คือ ครอบครัวมีฐานะยากจน
ดังนั้นควรใหมีการใหความชวยเหลือนักเรียนในครอบครัวที่มีปญหาดังกลาวอยางใกลชิด โดยการใหทุนการศึกษา หรือวัสดุ
อุปกรณการเรียนแกนักเรียนในครอบครัวที่ยากจนรวมทั้งใหการชวยเหลือครอบครัวของนักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่
ไมดีเพื่อใหเห็นความสําคัญของการศึกษาใหมากขึ้นดวย
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธระหวางนักเรียนที่ออกกลางคันของนักเรียนกับสถานภาพทางครอบครัวของ
ผูปกครองนักเรียนที่ออกกลางคัน หรือความสัมพันธระหวางนักเรียนที่ออกกลางคันกับผลการเรียนของนักเรียนหรือ
พฤติกรรมของนักเรียน
2. ควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อจะไดเห็นการดําเนินการที่
เปนระบบอยางเปนรูปธรรมไดทราบผลการดําเนินการพัฒนา และอุปสรรคตลอดจนปญหา และนําผลการวิจัยไปพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความกรุณาชวยเหลือ แนะนําอยางดียิ่งจาก
ดร.พงษกร หงษกราย ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตาง ๆ ในทุกดาน ดวยความเอาใจใส
เปนอยางดียิ่งจนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอยแสนใจ นายธนวัฒนกณะบุตร ผูอํานวยการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก และนายเกษมสายสําราญ รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ที่กรุณาให
ความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญ ใหคําแนะนํา ตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องมือวิจัยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการเก็บ
รวบรวมขอมูลแบบสอบถาม จนทําใหผูวิจัยไดรับขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา พี่ เพื่อนและนองทุกคนที่ใหการสนับสนุน ชวยเหลือและเปนกําลังใจตลอดมาจน
ทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
คุณคาและประโยชนที่มีจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ขอมอบแดบิดา มารดา ครูอาจารย และผูมี
พระคุณทุกทาน
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ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1
The Study of Current Situation and Expectation about Personal Administration from
Rajaprajanugroh, group 6, upper Northern Region, Bureau of Special Education
อภิญญา ใจมิภักดิ์ 1* และสันติ บูรณะชาติ2
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับปจจัยที่สงผลและประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนดีประจําตําบล และศึกษาปจจัยที่สงผลตอกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประชากรในการศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จํานวน 198 คน จําแนกเปนผูบริหารโรงเรียนจํานวน 29 คน และครูผูสอน
จํานวน 169 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.83 วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบวา
1. ระดับปจจัยที่สงผลในภาพรวมอยูในระดับมากและประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก
2. ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พบวา โดนภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูง
3. ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 ไดแก ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ปจจัยดานการจัดการเรียนรูของครู ปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดาน
บรรยากาศและสิ่งแวดลอม และปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ในภาพรวมที่ระดับ .05
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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คําสําคัญ: ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล โรงเรียนดีประจําตําบล

Abstract
This research aims of this study were to 1) Study the factors affecting and effectiveness of Good SubDistrict 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 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กําหนดใหมีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาไทยทั้งในดานสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยางเสมอภาคกันในการไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไมนอยกวา 12 ป อยางตอเนื่องและมีคุณภาพ โดยไมเสียคาใชจายและการจัดการศึกษาดังกลาวจะตองคํานึงถึง
การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชนเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
ในปงบประมาณ 2553 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงกําหนด
นโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โดยใชชื่อโครงการวา “โรงเรียนดีประจําตําบล” ตอมาในปงบประมาณ 2554 ได
ดําเนินการเปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิมเปน “โรงเรียนดีศรีตําบล” และในป พ.ศ. 2557 ไดกลับมาใชชื่อเดิมคือ “โรงเรียนดี
ประจําตําบล” โดยเปนโครงการที่ใหทองถิ่นชนบทไดมีความเพียบพรอมที่จะเปนตนแบบ โรงเรียนดีประจําตําบล จึงดําเนิน
นโยบายโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล โดยมีเปาหมาย 7,000 โรง แตปจจุบันมีโรงเรียนในโครงการดีประจําตําบลทั้งสิ้น
จํานวน 6,533 โรงเรียน เพื่อรวมมือกันการหลอหลอมนิสัยเด็กระหวางบาน วัด และโรงเรียนเพราะเด็กนักเรียนใชเวลา
สวนใหญที่บาน เวลาที่โรงเรียนอยางมากเพียงวันละ 8 ชั่วโมง เวลาที่เหลืออยูที่บานและชุมชน ผูปกครองควรไดทราบ
แนวทางในการหลอหลอมนิสัยเด็กโดยพัฒนานิสัยคุณธรรมพื้นฐาน เพื่อชวยใหชุมชนซึ่งเปนสิ่งแวดลอมของนักเรียนใน
โรงเรียนดีประจําตําบล สามารถยกระดับศีลธรรมของประชาชนในชุมชน หรือตําบลนั้น ๆ ใหมากขึ้น และพัฒนาศีลธรรม
มีความจําเปนที่จะตองทําการพัฒนาไปพรอม ๆ กันทุกภาคสวน
โรงเรียนดีประจําตํา บลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดรับการคัดเลือ ก
โครงการตําบลละ 1 โรงเรียน รวม 29 โรงเรียน โดยมีความแตกตางกันตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา เชน ความทั่วถึง
ในการติดตอสื่อสาร ความรวดเร็วและความสะดวกมีการคมนาคม ความเพียงพอและประสบการณของครูและบุคลากร
การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ความแตกตางระหวางสังคมวัฒนธรรมและภูมิศาสตร โรงเรียนที่มี
ความพรอมในทุก ๆ ดาน อยางไรก็ตามการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารทุกคนตองมีเปาหมายสูงสุดอยูที่การบรรลุ
วัตถุประสงคของสถานศึกษา ซึ่งนับวาเปนภาระหนาที่และบทบาทสําคัญของผูบริหารเพื่อใหไดผลสําเร็จตามเปาหมาย
ของสถานศึกษาและความสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับทักษะการเปนผูนํา (สุเทพ
พงศศรีวัฒน, 2548, หนา 125) อีกประการหนึ่งคือ ผลของการประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองตนแบบโรงเรียนดี
ประจําตําบล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จํานวน 29 โรงเรียนมีโรงเรียนที่ผานการ
ประเมินอยางไมมีเงื่อนไข จํานวน 2 โรงเรียน ผานการประเมินอยางมีเงื่อนไข จํานวน 26 โรงเรียน และกรณีไมผานการ
ประเมินจํานวน 1 โรงเรียน
จากปญหาและความสําคัญดังกลาวทําใหผูวิจั ยสนใจที่จะศึก ษาวาปจจัยดา นใดที่สงผลตอ ประสิทธิผลของ
โรงเรียนดีประจําตําบล นอกจากนี้ผูวิจัยตองการศึกษาวาปจจัยที่จะสงผลตอความมีประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจํา
ตําบลจะมีความสัมพันธกันหรือไม และปจจัยที่สงผลตอความมีประสิทธิผลจะสามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียน
ดีประจําตําบลไดหรือไม ทั้งนี้จะทําใหไดขอมูลเพื่อเปนแนวทางในในการพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลและโรงเรียนตางๆ
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ใหมีประสิทธิผลในการนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพของการศึกษาตอไป
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่สงผลกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ในการวิ จั ย เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นดี ศ รี ตํ า บลสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา พะเยา เขต 1 มีกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรพยากรณ
1. ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร
2. ปจจัยดานหลักสูตร
3. ปจจัยการจัดการเรียนรูของครู
4. ปจจัยดานนักเรียน
5. ปจจัยดานบรรยากาศ และ
สิ่งแวดลอม
6. ปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน

ตัวแปรเกณฑ
ประสิทธิผลของโรงเรียนดีศรีตําบลสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
1. ดานปจจัย (Input)
2. ดานกระบวนการวิชาการ (Process)
3. ดานกระบวนการคุณธรรม (Process)
4. ดานผลผลิต (Output)

สมมุติฐาน
1. ปจจัยที่สงผลทุกปจจัยสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1

วิธีวิทยาการวิจัย
กลุมตัวอยาง ไดจากการสุมจากประชากร คือ ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนในโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 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) ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่มีเนื้อหา แบงออกเปน 3 ตอน สําหรับรายละเอียดของแบบสอบถามแตละ
ตอน มีดังนี้คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกั บสถานภาพของผู ตอบแบบสอบถามไดแก เพศ ตําแหนง วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณในการทํางาน เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ใน 6 ดาน คือ ดานผูบริหาร ดานหลักสูตร ดานครู ดานนักเรียน ดานบรรยากาศ
และดานทรัพยากร ลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท (Likert) โดยใหคาน้ําหนัก
คะแนน มีความหมายดังนี้
การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูปมีรายละเอียดดังนี้
1. วิเคราะหแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถามใชสถิติ คือ ความถี่ (Frequency) และ
รอยละ (Percentage) ตอนที่ 2 เกี่ยวกับระดับปจจัยที่สงผลและระดับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล ใชการ
วิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product
Moment Correlation)
3. วิ เคราะหปจ จัยที่สงผลตอ ประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตํา บล สังกัดสํา นักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

สรุปผลและอธิปรายผล
1. การวิ เคราะหข อมูล พื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผู ตอบแบบสอบถามสว นใหญ เป นครู ผูสอน
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 คิดเปนรอยละ 58.9 คน
2. การวิเคราะหระดับปจจัยที่สงผลและระดับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําดีตําบลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สรุปผลไดดังนี้
2.1 ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นดี ป ระจํ า ดี ตํ า บล สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ภาพรวมทั้ง 6 ดาน มีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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) และปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน (=3.87)
2.2 การวิเคราะหประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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) และดานกระบวนการวิชาการ (Process) (=3.83)
3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลกับประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบลสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พบวา ในภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทุกคา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง .450 - .750 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรอิสระที่มี
คาสูงสุด แตละปจจัยพบวา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง .593 - .750 มีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง 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. การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยภาพรวมการถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบวา
มีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ปจจัยดานการจัดการเรียนรูของครู ปจจัยดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม ปจจัยดานภาวะผูนํา
ของผูบริหาร ปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน และ ปจจัยดานนักเรียน ซึ่งสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธได
ดังนี้
Ytot = .440 + .739 (X 3) + .335 (X 5) + .250 (X1) + .114 (X 6) + .112 (X 4)
อภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นดี ป ระจํ า ตํ า บล สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผูศึกษาไดกําหนดปจจัยจํานวน 6 ดาน คือ ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ปจจัยดาน
หลักสูตร ปจจัยดานการจัดการเรียนรูของครู ปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม และปจจัยดาน
การมีสวนรวมของชุมชน
ผลการศึกษาพบวา ระดับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ปจจัยที่ดีที่สุดที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 5 ตัว ไดแก ปจจัยดานการจัดการเรียนรูของครู ปจจัยดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม ปจจัย
ดานภาวะผูนําของผู บริหาร ป จจัยด านการมีส วนร วมของชุม ชน และ ปจจัย ดานนักเรี ยน ดังนั้น ผูศึ กษาจึ งอภิ ปราย
ผลการวิจัย ดังนี้
ปจจัยดานการจัดการเรียนรูของครู เปนตัวแปรที่ดีที่สุดที่สามารถพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจํา
ตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานการจัดการเรียนรูของ
ครู มีความสัมพันธเชิงบวกกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากครู
มีหนาที่ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ถือวาเปนกระบวนการสําคัญที่สามารถสรางกิจกรรมที่หลากหลายและ
พัฒนาผูเรียน ใหเกิดคุณลักษณะตาง ๆ ที่ตองการ ครูตองแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง รวมทั้งนําความรูมาพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้นและจะเปนประโยชนใหกับเพื่อนํามาพัฒนานักเรียน ดังนั้น เมื่อครูจัดกิจกรรมการ
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เรียนรูที่หลากหลาย เนนความสนใจและความถนัดของผูเรียน สรางบรรยากาศในการเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนของผูเรียน
ยอมทําใหผูเรียนสนใจที่จะเรียน ซึ่งจะผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รวมทั้งครูตองเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตน คือ
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนานักเรียน สอดคลองกับการศึกษาของ ดัทท
ไวเลอร (1988, อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2548 หนา 30) กลาววา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน คือ การจัด
การเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่อง เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง มีการพัฒนาบุคลากรอยาง
กวางขวาง สอดคลองกับผลการวิจัยของ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551) พบวา ปจจัยทางการบริหารมีอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
ทางออม และอิทธิพลรวมตอประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ปจจัยสมรรถนะขององคการ ปจจัยการจัดกระบวนการเรียนรู
ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ
ปจจัยดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม เปนตัวแปรที่สามารพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 รองจากปจจัยดานการจัดการเรียนรูของครู การศึกษา
พบวา ปจจัยดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธเชิงบวกกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา เมื่อโรงเรียนมีสภาพแวดลอมนาอยู สะอาด รมรื่น เอื้อตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน มีหองเรียน อาคารเรียน อยางเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูบริหาร ครูและนักเรียนมี
ความสัมพันธที่ดีตอกันทําใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานและการเรียนรู สงเสริมใหเกิดการพัฒนาและการเรียนรู
เชื่อถือศรัทธาซึ่งกันและกัน กลาคิด กลาทํา เคารพผูอื่น มีความรับผิดชอบ การสื่อสารเปนแบบเปดกวาง ยอมสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในทางที่ดี สอดคลองกับ ถวิล มาตรเลี่ยน (2545, หนา 78 - 79) กลาววา บรรยากาศ
องคการ (โรงเรียน) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลมากตอการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง การจัดบรรยากาศการเรียนรู ควรมี
ลักษณะดังนี้ 1) ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนและระหวางนักเรียนกับนักเรียน 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู
ที่หลากหลาย การนําเทคโนโลยีมาใชในโรงเรียน การนําสื่อนวัตกรรมชวงสงเสริมการเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมทาง
วิชาการในโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ ธเนศ ขําเกิด (2548) กลาววา บรรยากาศของโรงเรียนเปนสภาวะอันเกิดจากการมี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมในโรงเรียน แลวสงผลถึงความรูสึกของบุคคล สิ่งสําคัญที่สุดที่จะสงผลใหเกิด
สภาพบรรยากาศที่ดีก็คือ การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนที่เหมาะสม ประกอบดวย 1) สภาพแวดลอมทางกายภาพ
เชน บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองประกอบ ครุภัณฑ และวัสดุอุปกรณตาง ๆ สิ่งชี้วัดถึง
ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี ไดแก ความชุมชื่น การถูกสุขลักษณะ ความรมรื่น ความสวยงาม ความสะอาด
ความเปนระเบียบ ความสะดวก 2) สภาพแวดลอมทางวิชาการ ไดแก การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอก
หองเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพื่อสงเสริม สนับสนุนทางวิชาการตาง ๆ ที่จะทําใหนักเรียนไดรับความรู ประสบการณ
ใหมากที่สุด ภายใตบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา แจมใส นาเรียนรู สอนสนุก เรียนสนุก ครูรักเด็ก เด็กรักครู รักเพื่อน ไมมี
บรรยากาศแหงความกลัว หวาดผวา วิตกกังวล ทุกคนพูดเปนเสียงเดียวกันวา "อยากมาโรงเรียน" และ 3) สภาพแวดลอม
ทางการบริหารจัดการ ไดแก การดําเนินการใด ๆ ภายในโรงเรียนใหการปฏิบัติงานสําเร็จลงดวยความรวมมือรวมใจของ
บุคลากร ซึ่งสังเกตไดจากการดําเนินงานอยางมีระบบ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากร ทุกคนใน
โรงเรียนยิ้มแยมแจมใสเปนมิตรตอกัน รักใครกลมเกลียวกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551) พบวา
ปจจัยทางการบริหารมีอิทธิพลทางตรง ตอประสิทธิผลของโรงเรียน คือ ปจจัยสมรรถนะขององคการ ปจจัยการจัด
กระบวนการเรียนรู ปจจัยบรรยากาศของโรงเรียน และปจจัยภาวะผูนําทางวิชาการ สอดคลองกับงานวิจัยของ เสกสิทธิ์
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ปานนูน (บทคัดยอ, 2551) พบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลโรงเรียนในฝนที่มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงไดแก
ปจจัยดานครู ปจจัยดานนักเรียน ปจจัยดานหลักสูตร และปจจัยดานบรรยากาศ สอดคลองกับผลการวิจัยของ จตุพร
ทั่งทอง (บทคัดยอ, 2555) ไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนดีประจําตําบล ผลการวิจัย
พบวา ดานการพัฒนาผูเรียนโดยมีกิจกรรมที่สงเสริมใหสมาชิกในชุมชนรักและพัฒนาถิ่นฐานของตนโดยการรวมกิจกรรม
ในเทศกาลตาง ๆ ของชุมชน ดานการพัฒนาป จจัยพื้นฐาน คือ การจัด สภาพบรรยากาศ ของโรงเรียนใหสะอาด ทํ า
หองเรียนและหองปฏิบัติการใหมีความนาอยู นาเรียน
ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร เปนตัวแปรที่สามารพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 รองจากปจจัยดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม การศึกษาพบวา
ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร มีความสัมพันธเชิงบวกกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 กลาวคือ ภาวะผูนําของผูบริหาร คือ กระบวนการที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการ มีความเปนผูนํา
ทางดานวิชาการ มีการจัดสรรทรัพยากร เพื่อตอบสนองความตองการของบุคลากรในสถานศึกษา มีความริเริ่มสรางสรรค
แนวคิดใหม ๆ ในการกําหนดวิสัยทัศนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ใหความสนใจในการพัฒนาวิชาชีพครู
มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับหนวยงานตาง ๆ ชุมชน ครู และนักเรียน และเปนผูที่มีความเสียสละอุทิศตนในการทํางาน มีความ
ซื่อสัตย และยุติธรรม สอดคลองกับ วรารัตน เขียวไพรี (2542, หนา 152) กลาววา ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถในการ
มีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น จูงใจใหบุคคลกระทําตามสิ่งที่ตองการใหบรรลุเปาหมายขององคการ ภาวะผูนําเกิดจากการ
ยอมรับของบุคคล กลุมคน ชวยใหบรรลุเปาหมายของกลุม ผูนําจึงสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาและเกี่ยวของกับ
อํานาจสวนบุคคล (personal power) ที่จะมีความสามารถในการมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมและการกระทําของผูอื่น จูงใจให
บุคคลทํางาน สอดคลองกับผลการวิจัยของ วิโรจน ยี่ขอ (บทคัดยอ, 2551) ไดศึกษาทักษะการบริหารที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นการศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการศึกษาพบวา ทักษะของการบริหารของ
ผูบริหารมีผลมากตอการเกิดประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (บทคัดยอ, 2551)
ไดทําการวิจัยปจจัยทางการบริหารที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของโรงเรียน การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของตัว
แบบ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางการบริหารมีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมตอประสิทธิผลของ
โรงเรียน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ เสกสิทธิ์ ปานนูน (บทคัดยอ, 2551) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล
ของโรงเรี ย นในฝ น สั ง กั ด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอุ ด รธานี ผลการวิ จั ย พบวา ป จ จั ย ด า นหลัก สู ต ร ป จ จั ย ด า น
ทรั พ ยากร ป จ จั ย ด า นนั ก เรี ย น และป จ จั ย ด า นผู บ ริ ห าร เป น ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นในฝ น สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชุลี รุงพานิช (บทคัดยอ, 2552) ไดทําการการ
วิ เ คราะห ปจ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ผลจากการวิเคราะหพบวา ปจจัยที่ดีที่สุด มี 5 ปจจัย ซึ่งไดแก แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ดานความกระตือรือรน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ดานการรูจักวางแผน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ดานความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ทักษะดานการศึกษาและการจัดการเรียนรู และทักษะดานมโนทัศน ของผูบริหารสถานศึกษา สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สมใจ ปตุโส (บทคัดยอ, 2556) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบวาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลยเขต 1 อยูในระดับมาก ระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ระดับประสิทธิภาพการสอนของ
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ครูและระดับการทํางานเปนทีมของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทุกดานมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก ปจจัยดานภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ประสิทธิภาพการสอนของครูและการทํางาน
เปนทีม มีความสัมพันธกันอยางเปนระบบหากหนวยงานใด ที่ผูนํามีภาวะความเปนผูนําทางดานวิชาการสูง และครูผูซึ่งมี
หนาที่หลักในการจัดการเรียนการสอน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติหนาทีjได
อยางครบถวน มุงมั่นและตั้งใจ และทุกฝายมีการรวมมือกันในการปฏิบัติภารกิจ รวมสรางบรรยากาศในหนวยงานใหเอื้อ
ตอการดําเนินงาน จะสามารถนําองคกรบรรลุเปาหมายไดในที่สุด
ปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน เปนตัวแปรที่สามารพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 รองจากปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหาร ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน มีความสัมพันธเชิงบวกกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับการวิจัยของ นิศารัตน งามประเสริฐ (บทคัดยอ, 2552) ไดทําการวิจัยปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
ด า นผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นมี ค วามจํ า เป น ต อ การขั บ เคลื่ อ นโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ให เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล และป จ จั ย ที่ ทํา ให เกิ ด
ประสิทธิผลคือ ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจของครู ความรวมมือของชุมชน การระดม
ทรัพยากรที่สนับสนุนที่ใชในการจัดการศึกษา สอดคลองกับ กฤษฎา สารการ (บทคัดยอ, 2555) ไดทําการศึกษารูปแบบ
การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนดีประจําตําบล กรณีศึกษา โรงเรียนชุมชนสรางถอสามัคคี สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนการมีสวนรวมของชุมชนโรงเรียนดีประจําตําบลมีอยู 7 กลุม คือ 1) การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 2) การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) การมีสวนรวมขององคกรเอกชน 4) การมีสวนรวม
ของผูปกครองนักเรียน 5) การมีสวนรวมของคณะครู 6) การมีสวนรวมของนักเรียน และ 7) การมีสวนรวมขององคกรทาง
ศาสนา สวนเงื่อนไขที่สงเสริมใหมีการเขามามีสวนรวม พบวา มีอยู 4 ประการคือ 1) ผูบริหารสรางศรัทธาเปนที่ยอมรับ
ของคณะครู นักเรียน และชุมชน 2) ผูนําองคกรสวนทองถิ่นมีวิสัยทัศนดานการศึกษา มองเห็นความสําคัญของการศึกษา
3) ผูบริหาร คณะครู นักเรียน มีความรักสามัคคี และมีจุดมุงหมายรวมกัน และ 4) ชุมชนรวมพัฒนาอยางตอเนื่อง
ปจจัยดานนักเรียน เปนตัวแปรที่สามารพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 รองจากปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดาน
นักเรียน มีความสัมพันธเชิงบวกกับ ประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา
เมื่อสถานศึกษามีครูที่มีการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนํา มีบรรยากาศและสภาพแวดลอม
ที่ดีเอื้อตอการเรียนรู และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ยอมสงผลใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ เปน คนเกง คนดีและมีความสุข สอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 4 - 5) กลาววา ผูเรียนถือได
วาเปนผลผลิตที่สําคัญยิ่งของโรงเรียน การพิจารณาถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น นอกจากผลการเรียนรูของ
ผู เ รี ย นซึ่ ง ถื อ เป น ผลผลิ ต เชิ ง ปริ ม าณที่ สํ า คั ญ จํ า เป น จะต อ งพิ จ ารณาควบคู ไ ปกั บ ผลผลิ ต เชิ ง คุ ณ ภาพด ว ย นั่ น คื อ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนในดาน เกง ดี และมีสุข อันเปนเปาหมายในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สอดคลองกับงานวิจัยของ เสกสิทธิ์
ปานนูน (บทคัดยอ, 2551) ไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึก ษาอุด รธานี ผลการวิจัย พบวา ปจจัย ดานหลั กสูตร ปจจั ยดานทรัพยากร ปจ จัยดา นนักเรียน และปจ จัยดา น
ผูบริหาร เปนปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี
ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1” ผูศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนอยาง
เปนรูปธรรมสําหรับ ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานการมีสวนรวมของชุมชน ผูบริหารสถานศึกษา ควรกระตุน และสงเสริม และประชาสัมพันธใหชุมชน ได
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนใหมากขึ้น
2. ดานหลักสูตร สถานศึกษาควรจัดทําหลักสูตรที่สอดคลอง ตอบสนองตามความตองการ และความถนัดของ
ผูเรียน รวมทั้งตอบสนองความตองการของชุมชน และสังคม
3. ดานนักเรียน ผูบริหารควรสงเสริมและใหความสําคัญใหนักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แสวงหาความรูอยางหลากหลาย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอื่น
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นดี ป ระจํ า ตํ า บลกั บ กลุ ม ประชากรอื่ น เช น
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน เพื่อไดขอมูลที่มีความหลากหลายจากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียนดี
ประจําตําบล
3. ควรศึกษาปญหาและแนวทางการแกปญหาการบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ดร. สันติ บูรณะชาติ อาจารยที่ปรึกษา
ที่ใหคําปรึกษา คําแนะนําแกไขตรวจทานความถูกตองเรียบรอยและขอบกพรอง ตลอดถึงผูเชี่ยวชาญทุกทาน ในการ
พิจารณาเครื่องมือไดแก ดร.สุรางค ประเทศ ศึกษานิเทศก สพป.พะเยา เขต 1 นายเวชชัยยันต ปอมบานตา ผูอํานวยการ
โรงเรียนอนุบาลแมใจ นายไหว บุญมาเครือ ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงอินตา จนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้
สําเร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูง ไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ อย า งสู ง ต อ บุ พ การี ครอบครั ว ที่ เป น ผู ใ ห กํ า ลั ง ใจ และขอกราบขอบคุ ณ ท า นอาจารย
หลั กสู ต รปริญ ญาการศึ กษามหาบั ณ ฑิต วิ ท ยาลั ยการศึ กษา มหาวิท ยาลั ย พะเยา ทุ กท า น ขอขอบคุ ณคณะครูก ลุ ม
บริหารงานวิชาการโรงเรียนบานดงอินตา และเพื่อนนิสิตการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทุกทาน ที่ให
คําแนะนํา แลกเปลี่ยนประสบการณที่ดี ในระหวางการศึกษาดวยดีมาโดยตลอด
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ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มีสวนรวมการศึกษาคนควานี้สําเร็จลุลวงดวยดี คุณคาและประโยชน อันพึงมีจาก
การศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูวิจัยคนควาขอมอบแดบุพการี และผูมีพระคุณทุกทาน
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา (001111) ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน Fundamental English ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก นิสิต
ระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental English) จํานวน 278 คน เครื่องมือที่ใช
ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental
English) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ปจจัยดานผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานเปนปจจัยสูงสุดที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต รองลงมา ไดแก
ปจจัยดานเพื่อนรวมชั้นเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปจจัยดานการวัดและประมวลผลรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ปจ จัย ดา นอาคารสถานที่ และสื่อ การสอนรายวิช าภาษาอั ง กฤษพื้ นฐาน และป จจั ยด านพฤติ กรรมการเรี ยนรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตามลําดับ
คําสําคัญ: ปจจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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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
มหาวิทยาลัยพะเยา ไดมีการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งบรรจุไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
พะเยา ทุกหลักสูตร โดยกําหนดปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วาเปนวิชาที่มุงเสริมสราง ปลูกฝงใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจในสรรพสิ่งที่เกี่ยวของกับตนเอง ผูอื่น และสังคม ใฝรู สามารถนําความรูไปประยุกต เพื่อการดํารงตนไดอยางมี
คุณคาและคุณธรรม และไดกําหนดการบริหารการจัดการเรียนการสอนและรายวิชาซึ่งประกอบดวยกลุมวิชาที่ผสมผสาน
เนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร พลานามัย
และกลุมวิชาบูรณาการ รวมทั้งสิ้น 30 หนวยกิต แบงเปนรายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จํานวน 21 หนวยกิต และรายวิชา
ศึกษาทั่วไปเลือก จํานวน 9 หนวยกิต
รายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Fundamental English เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุงพัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามจุดมุงหมายของวิชาศึกษาทั่วไป
ขอมูลสถิตินิสิตของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พบวา นิสิตที่เขามาศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแตปการศึกษา
2553 - 2557 ที่ไดลงทะเบียนเรียนรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Fundamental English มีจํานวนทั้งสิ้น 21,097 คน
และมีผลการเรียน ในระดับ F จํานวน 7,013 คน (มหาวิทยาลัยพะเยา, 2557)
จากขอมูลดังกลาวขางตน สนับสนุนขอสังเกตที่วาการที่นิสิตไดผลการเรียนระดับ F เปนจํานวนมาก ทําใหนิสิต
ตองลงทะเบียนเรียนซ้ํา ถือวาเปนการสูญเปลาทางการศึกษา ดังนั้น ผูศึกษาในฐานะที่เปนบุคลากรทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงเล็งเห็นความสําคัญและตองการทราบถึงปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Fundamental English ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา
นําเสนอผูเกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางหรือเปนขอมูลประกอบการพัฒนานิสิตใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และจัดการเรียนการสอนไดตรงตามความตองการของผูเรียนตอไป
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วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Fundamental English ของ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การศึกษานี้ ผูศึกษามุงศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา

ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยดานตัวของนิสิต หรือปจจัยภายใน
1. พฤติกรรมการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐานFundamental English
ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา

ปจจัยดานสถาบันการศึกษาหรือปจจัยภายนอก
1. เพื่อนรวมชั้นเรียน
2. อาคารสถานที่และสื่อการสอน
3. อาจารย
4. การวัดและประมวลผล

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึก ษาเรื่ อ ง ป จ จัย ที่ ส งผลต อผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นวิช า 001111 ภาษาอัง กฤษพื้ น ฐาน (Fundamental
English) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุม
ตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษานี้ไดแกนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English จํานวน 278 คน
การศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ลงทะเบียนรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน Fundamental English ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
sampling)
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การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนํามา
จั ด ทํ า เครื่ อ งมื อ ในการสอบถาม เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า 001111 ภาษาอั ง กฤษพื้ น ฐาน
(Fundamental English) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ไดแก ดานเจตคติตอการ
เรียนของนิสิต ดานพฤติกรรมการเรียนของนิสิต ดานความสัมพันธกับครอบครัว ดานความสัมพันธระหวางกลุมเพื่อน
ดานสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา และดานลักษณะและพฤติกรรมการสอนของผูสอนเปนแบบสอบถามแบบมาตร
สวนประมาณคา 3 ระดับ (Retting scale) คือ มาก ปานกลาง และนอย
2. นําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก
2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์
2.2 ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก
2.3 ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร
ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพิจารณาใหขอเสนอแนะ
3. นําเครื่องมือที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมีคา IOC เทากับ 0.98
4. นําเครื่องมือมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยชี้แจงถึงวัตถุประสงคของการวิจัยแกผูตอบแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยนําแบบสอบถาม จํานวน 278 ชุด แจกแกกลุมเปาหมายดวยตนเอง
3. ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามไดจํานวน 278 ชุด นํามาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหขอมูล แลวนําเสนอเปนตารางประกอบการบรรยาย
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชสถิตใิ นการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ และรอยละ
ตอนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน และความหมายโดยใชหลักเกณฑของ Likert’s Scale 3 ระดับดังนี้
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3
หมายถึง
มาก
2
หมายถึง
ปานกลาง
1
หมายถึง
นอย
เกณฑที่ใชในการแปลผลคาเฉลี่ย
2.34 – 3.00 หมายถึง มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับมาก
1.67 – 2.33 หมายถึง มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับปานกลาง
1.00 - 1.66 หมายถึง มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับนอย

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า 001111 ภาษาอั ง กฤษพื้ น ฐาน
(Fundamental English) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 001111 ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน (Fundamental English) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนิสิตคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 75 คน คิด เปนรอยละ 27.00
รองลงมา ไดแก คณะแพทยศาสตร จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 16.50 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 9.00 คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 8.30
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 7.90 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 7.20 วิทยาลัยการศึกษา จํานวน 18 คน คิดเปนรอย6.50 คณะวิศวกรรมศาสตร
จํานวน 16 คน คิดเปนรอย 5.80 คณะวิทยาศาสตร จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 4.30 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.20 คณะศิลปศาสตรจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.80 คณะนิติศาสตร จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 1.40 คณะวิทยาศาสตรการแพทยจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.10 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า 001111 ภาษาอั ง กฤษพื้ น ฐาน
(Fundamental English) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental English) ของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.20) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน
ผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (คาเฉลี่ย 2.31) มีคาเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา ดานเพื่อนรวมชั้นเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน (คาเฉลี่ย 2.23) ดานการวัดและประมวลผลรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (คาเฉลี่ย 2.22) ดานอาคารสถานที่และ
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สื่อการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (คาเฉลี่ย 2.13) และดานพฤติกรรมการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(คาเฉลี่ย 2.09)
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental English)
ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ไดอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental
English) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พบวานิสิตผูตอบแบบสอบถาม ใหความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ทั้ง 5 ดาน คือ ดานเพื่อนรวมชั้นเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดานพฤติกรรมการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ปจจัยดานอาคารสถานที่และสื่อการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดานผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ดานการ
วัดและประมวลผลรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1. ปจจัยดานเพื่อนรวมชั้นเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธระหวางกลุมเพื่อน
เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แสดงใหเห็นวากลุมเพื่อนเปนสังคมกลุมใหญที่มีบทบาทสําคัญตอชีวิต
ความเปนอยูของนิสิตในมหาวิทยาลัยและมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางความรู ทัศนคติ บุคลิกภาพ
สติปญญา และความสามารถของนิสิตเอง ดังที่ Astin (1993) กลาววา กลุมเพื่อนมีอิทธิพลโดยตรงตอนิสิตนักศึกษาที่ทําให
เกิดแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงคานิยม พฤติกรรม และแผนการเรียนสอดคลองกับ ประกอบ คุปรัตน (2525, อางอิง
ใน กาญจนา แยมเสาธง, 2556) ไดสรุปความสัมพันธของกลุมเพื่อนที่มีตอนิสิตตามแนวคิดของเฟลดแมน และนิวคอม
วา เพื่อนสามารถใหกําลังใจไดซึ่งไมสามารถหาไดจากอาจารยในชั้นเรียน อีกทั้งยังชวยทําใหนิสิตมีความมั่นใจและพอใจ
ในตนเองมากยิ่งขึ้น รวมถึงการทําหนาที่ในการฝกเขาสังคม การชวยเหลือซึ่งกันและกันในระหวางเรียนและการทํางาน
สอดคลองกับ บอยด (1979, อางอิงใน กาญจนา แยมเสาธง, 2556) กลาววา ความเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาที่เห็นไดชัดเจนโดยวัดจากลักษณะความสัมพันธระหวางกลุมเพื่อน การมีสวนรวมในกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย ความเปนอยู สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม พบวา ตัวแปรเหลานี้มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา และสอดคลองกับปนัดดา บุญพาวัฒนาและคณะ(2549) พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติตั้งแตรอยละ 90
ขึ้นไป ประกอบดวย ดานการใชแหลงขอมูล ความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน ความสัมพันธกับเพื่อน ความสัมพันธ
กับครอบครัว และเทคนิคการสอน
2. ดานพฤติกรรมการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการเรียนของนิสิตหาก
ผูเรียนมีพฤติกรรมในการเรียนที่ดี เชน สงงานที่ไดรับมอบหมายทุกครั้ง การเขาเรียนสม่ําเสมอ มีการทบทวนบทเรียน
กอนสอบ สุรางค โควตระกูล (2541, หนา 366) ทัศนคติ หมายถึง แนวโนมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสนองตอบตอสิ่งเรา
หรือสิ่งแวดลอม ทัศนคติอาจเปนบวกหรือลบ ถาบุคคลมีทัศนคติบวกตอสิ่งใด ก็จะมีพฤติกรรมที่จะเผชิญกับสิ่งนั้น ถามี
ทัศนคติทางลบก็จะหลีกเลี่ยง ทัศนคติเปนสิ่งที่เรียนรูและเปนการแสดงออกของคานิยมและความเชื่อของบุคคล
นิสัยในการเรียน หมายถึง การกระทําที่นํามาปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอการเรียน และการปฏิบัติงาน หรือฝกฝน
เปนประจํา นิสัยในการเรียนสามารถแสดงออกได 2 ลักษณะ คือ นิสัยการเรียนที่ดี และนิสัยการเรียนที่ไมดี นิสัยในการ
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เรียนหรือพฤติกรรมในการเรียนไมไดเกิดขึ้นโดยกําเนิด แตเกิดขึ้นจากการฝกฝน การปฏิบัติซ้ําๆเปนประจํา ดังนั้นผูเรียน
สามารถปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นได หากไดรับการแนะนําที่ถูกตอง
3. ปจจัยดานอาคารสถานที่และสื่อการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน พบวาอาคารสถานที่และสื่อการเรียน
การสอน มีสวนสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะวาสภาพแวดลอมและสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ ถือเปนปจจัยพื้นฐานของการ
เรียนรู และมีอิทธิพลตอการเรียนการสอน กรมวิชาการ (2544) ไดกลาวถึงสิ่งแวดลอมทางวิชาการวาการจัดบรรยากาศ
ในชั้นเรียนเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียนโดยตรงบรรยากาศการเรียนที่ดีจะชวยสนับสนุนใหผูเรียนได
เรียนเต็มความสามารถและสงเสริมความรวมมือระหวางผูสอนและผูเรียนและระหวางผูเรียนดวยกันจะชวยใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีความสามารถในการแกปญหามีความคิดริเริ่มสรางสรรคมีเจตคติที่ดีตอตนเองและผูอื่น
นอกจากนี้สื่ อการสอนวั สดุอุปกรณที่เหมาะสมกั บการเรีย นการสอนสถานที่ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนลวนมี
ความสําคัญและมีอิทธิพลตอการเรียนการสอน
4. ปจจัยดานผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานผลการศึกษาพบวา ทักษะในการสื่อสารดานภาษาอังกฤษ
บุคลิกภาพเหมาะสมกับการเปนผูสอน และผูสอนใชสื่อที่เหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหารายวิชา เปนปจจัยหนึ่งที่สงผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลาวคือ ผูสอนใหความสําคัญกับการเรียนการสอน มีความพรอมที่จะสอนทั้งในเนื้อหา และ
เทคนิควิธีการการสอนเพื่อถายทอดความรูที่ถูกตองและนาสนใจ และสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู เชน ผูสอนให
ความเปนกันเองกับนิสิต ดังที่ สุรางต โควตระกูล (2541) ไดกลาววาคุณลักษณะของครูที่ดี และมีประสิทธิภาพ คือ เปนผู
ที่มีความรู และมีความเขาใจธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู และสามารถที่จะใหวิธีการสอนที่เหมาะสม และจูงใจให
ผูเรียนอยากเรียนรู ครูตองใชวิธีการประเมินผลที่สามารถบอกไดวาการเรียนรูเกิดขึ้นจริง เปนผูที่รูจักนักเรียน เปนผูมี
คุณวุฒิทางวิชาการ เปนผูนําและเปนผูฟงที่ดี มีทักษะในการจัดการหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู ตองมีทักษะชีวิต คือ
เปนผูสามารถสื่อสารกับผูอื่นไดดี และมีมนุษยสัมพันธดี สามารถแกไขปญหาและตัดสินใจได มีสุขภาพกายและใจดี
สอดคลองกับผลการศึกษาของอัจฉราวรรณ นารถพจนานนท (2537, หนา 21 อางอิงใน นรากร พลหาญ และสมสมร
เรืองวรบูรณ, 2555) สรุปไววา อาจารยผูสอนและพฤติกรรมการสอนมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
อยูใ นระดับ มาก เพราะอาจารย ผูส อนนั้ น นอกจากจะตอ งพรอมดว ยความรูและประสบการณ แล ว จะต องมี วิธี การ
ถายทอด เทคนิคในการสื่อสารและสามารถเขาถึงนักศึกษาไดอยางถองแท หากการสอนหรือเทคนิคการถายทอดของ
อาจารยเปนไปในทางไมดี ยอมทําใหบรรยากาศการเรียนรูนั้นเบื่อหนาย ขาดแรงจูงใจ และความสนใจที่จะเรียนรูได
5. ปจจัยดานการวัดและประมวลผลรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ผลการศึกษาพบวา ความยากของขอสอบ
เกณฑการตัดเกรท เปนปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอดคลองกับ Good (1973, p.7 อางอิงใน ปญจา ชูชวย,
2551, หนา 11) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การทําใหสําเร็จ (Accomplishment) หรือ ประสิทธิภาพทางดานการกระทํา
ในทักษะที่กําหนดใหหรือในดานความรู สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การเขาถึงความรู (Knowledge Attained)
การพัฒนาทักษะในการเรียน ซึ่งอาจพิจารณาจากคะแนนสอบที่กําหนดให คะแนนที่ไดจากครูมอบหมายงาน
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ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลต อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental
English) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา”ผูศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อ
มุงเนนใหเกิดประโยชนยิ่งขึ้น ดังนี้
ในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental English)
ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา พบวา นิสิตใหความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางในทุก ๆ ดาน เพื่อเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Fundamental English) ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ควรมีการดําเนินการ ดังนี้
1. ควรปรับปรุงในดานผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใหมีทักษะในการสื่อสารดานภาษษอังกฤษ ตลอดจน
ผูสอนมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเปนผูสอน
2. ควรมีการสรางความสัมพันธในดานเพื่อนรวมชั้นเรียน เพราะกลุมเพื่อนมีอิทธิพลโดยตรงตอนิสิต ที่จะให
คําปรึกษาดานการเรียน และไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนรวมชั้นเรียน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจ จัยที่ มีผลตอ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนหมวดวิช าศึก ษาทั่ วไป มหาวิ ทยาลัยพะเยา เพื่อนํ าไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตอไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตัวเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตาในการใหคําปรึกษาแนะนําเปนอยางดียิ่ง
จาก ดร.บรรจง ไชยรินคํา อาจารยที่ปรึกษาที่ไดเสียสละเวลาในการใหคําแนะนําแกไขขอบกพรองตางๆ ทุกขั้นตอน จนทําให
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้มีความสมบูรณ ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณทานเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ตําแหนงหัวหนาสาขาการประมง ดร.ดุจฤดี
ปานพรหมมินทร ตําแหนงอาจารย และ ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก ตําแหนงอาจารย คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ไดกรุณาใหความอนุเคราะหตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาวิจัย
ขอขอบคุณนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทําใหการศึกษาคนควาดวย
ตนเองในครั้งนี้สําเร็จลุลวงผานไปดวยดี
ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ครูอาจารยที่มอบวิชาความรู และอบรมสั่งสอน ตลอดจนถึงผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนรวมงานทุกทาน ที่อยูเบื้องหลังในความสําเร็จที่ไดใหความชวยเหลือสนับสนุนและใหกําลังใจตลอดมา

2736

เอกสารอางอิง
กาญจนา แยมเสาธง. (2556). การศึกษาปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 3 ฉบับที่ 2 หนา 121-129.
นรากร พลหาญ และสมสมร เรืองวรบูรณ. (2555). ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปที่ 31 ฉบับที่ 5 หนา 34-43.
ปญจา ชูชวย .(2551). ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอทิ ธิพลตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี. วิทยานิพนธ กศ.ม., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี, ปตตานี.
สุรางค โควตระกูล. (2541). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

2737

ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3
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Teachers and Education Officers under the Secondary Educational Service Area
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บทคัดยอ
การวิจัย ครั้ งนี้มี วัต ถุประสงคเพื่อ ศึกษาระดับ แรงจูง ใจในการปฏิบัติง านของครูแ ละบุคลากรทางการศึ กษา
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 และเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3
จํานวน 201คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช คารอยละ คาเฉลี่ย การหาคาสวนเบน
เบี่ยงมาตรฐาน และและการวิเคราะหการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.85 ดานสถานะของอาชีพ
อยู ในระดับ มากที่ สุด และปจ จัย ที่ส งผลต อแรงจูง ใจในการปฏิบั ติง านของข าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก
ดานสถานที่ทํางาน ดานสวัสดิการ และดานการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน หนวยงานของรัฐและเอกชน
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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
พระราชบัญ ญัติการศึกษาแหง ชาติ พ.ศ.2542 ไดระบุ ถึงการจัดการเรียนการสอนเพื่อ พัฒนาผูเรีย นให มี
คุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคมยุคใหมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 วาครูเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ
ยิ่งในฐานะผูจัดประสบการณและบรรยากาศในกระบวนการเรียนรู การนําเสนอสาระที่ทาทายการคิด วิเคราะห วิจารณ
อยางมีเหตุผล รวมทั้งการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีใหเกิดกับตัวผูเรียน ครูมีศิลปหรือมีวิธีการถายทอด
ที่เหมาะสมกับสภาวะและวุฒิภาวะของผูเรียน โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และประการสุดทายตองเปนครูที่มีใจที่รัก
ในอาชีพครู รักในสิ่งที่สอนและมีจิตสํานึกในบทบาทหนาที่ของตน นอกจากนั้น ยังไดกําหนดแนวทางใหสถานศึกษาได
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับอันประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (หมวด 6 มาตรา 47) ที่ใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่จะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบใหเปน
แนวทางในการจัดระบบการศึกษาเพื่อเขาสูมาตรฐานที่เชื่อมโยง การปฏิรูปการศึกษา การบริหารจัดการ การปฏิรูปการ
เรีย นรู และการปฏิรูปบุค ลากร ซึ่ งสิ่ งต าง ๆ ดัง กล าวมาแล วล วนแตทําใหค รูต องมีภ าระงานเพิ่ม ขึ้น ทั้ง งานด านการ
พัฒนาการเรียนการสอนและงานดานการประกันคุณภาพอีกหลายประการ เชนการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดทําหลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตร การ
จัด ทํ า สื่ อการสอน การประเมิ นเพื่ อ ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ง าน และการหาเทคนิ ควิ ธี ก ารที่ดี ในการปรั บปรุ ง และ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยการวิจัยชั้นเรียนเปนตน
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จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาภาระงานของการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษานั้น ขึ้นอยูกับบทบาทและหนาที่ของครูเปนสวนใหญ การที่ครูตองรับภาระงานมากขึ้นหลายดาน จึงทําใหเกิด
ความสับสนไมมั่นใจตอวิชาชีพครู ไมแนใจวาตนจะสามารถรับภาระงานที่เพิ่มขึ้นนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่ครูตองรับภาระงานที่นอกเหนือจากงานประจําหลายดาน อาทิ งานวิจัย
ชั้นเรียน งานประกันคุณภาพสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก การจัดหลักสูตรสถานศึกษา ฯลฯ แตในการปฏิบัติงาน
ของครูที่อยูภายใตสภาพการบริหารไมวาจะเปนนโยบายของโรงเรียน กฎระเบียบปฏิบัติงาน บรรยากาศการทํางาน และ
สิ่งแวดลอมในองคการ เชน สภาพการทํางาน ลักษณะงาน โอกาสและความกาวหนาในการทํางาน ฐานะและทาทีของ
ผูบริหาร ตลอดจนถึงความมั่นคง เงินเดือน และคาตอบแทนอื่นในสภาพที่เปนอยูแตกตางกันออกไป สิ่งเหลานี้อาจมี
ผลกระทบตอขวัญและกําลังใจของบุคลากร ซึ่งทําใหขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่จะทําใหบรรลุตามบทบาทและหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการที่จะใหครูไดมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น ก็มาจากหลายปจจัยดวยกัน เชน นโยบายที่ใช
ในการบริหาร การควบคุมหรือการบังคับบัญชา สภาพการทํางาน เงินเดือนและคาตอบแทนอื่น การวินิจฉัยสั่งการของ
ผูบริหาร ผลงานและน้ําใจของผูรวมงาน ตลอดจนความมั่นคงในการทํางานเหลานี้ ลวนมีสวนในการเสริมสรางบรรยากาศ
ที่ดีในการปฏิบัติงานในองคการ และมีผลตอการปฏิบัติงานของบุลากรใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพเปนตน
ปจจัยเหลานี้ยังสงผลตอพฤติกรรมองคการใหครูมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน มีความขยันขันแข็งในการปฏิบัติงาน เปนผูที่มี
ความรับผิดชอบสูง ทุมเทเวลา แรงกาย แรงใจ และมีความรักความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ใหการชวยเหลือ
สนับสนุนซึ่งกันและกันอีกดวย
สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีทั้งขนาด
ใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็กอยูในกลุมเครือขาย เปนโรงเรียนตะเข็บชายแดน อยูในอําเภอติดกัน โดยที่โรงเรียนเหลานี้
จะตั้งอยูในพื้นที่แตกตางกัน บางโรงเรียนตั้งอยูบนพื้นที่ราบ บางโรงเรียนตั้งอยูบนพื้นที่สูงจึงทําใหมีบริบทแตกตางกัน
สภาพความแตกตางเหลานี้อาจมีผลตอขวัญและกําลังใจของครูผูปฏิบัติงาน
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจวามีปจจัยใดบางที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 การที่ทราบปจจัยที่สงผลตอ
การปฏิบัติงานจะเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน โรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 อันจะนําไปสูแนวทางการจูงใจใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มกําลังความสามารถ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเอง พัฒนางานจน
สามารถประสบความสําเร็จในการทํางาน ยอมหมายถึง การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อใหครูสามารถอุทิศแรงกาย
แรงใจในการปฏิบัติงาน ทําใหครูรูสึกวาตนเองมีความสําคัญและเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จของสถานศึกษาหรือองคกร
ตอไป
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3
2. เพื่อ ศึก ษาป จจั ยที่ ส งผลต อแรงจู งใจในการปฏิบัติ งานของครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษาโรงเรี ยนสัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดปจจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 และ
นํามาสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
ปจจัยสภาพแวดลอม
1. ดานสถานที่ทํางาน
2. ดานสวัสดิการ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 กลุมที่ 3

3. ดานทําเลที่ตั้ง
4. ดานการคมนาคม
5. ดานสื่อและเทคโนโลยี
6. ดานการสนับสนุนจาก
ผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน
ของรัฐ และเอกชน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยได
กําหนดพื้นที่ที่ทําการศึกษาไดแก โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม โรงเรียนแมจันวิทยาคม โรงเรียนจันจวาวิทยาคม โรงเรียนวัด
ถ้ําปลาวิทยาคม โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนบานแซววิทยาคม และ
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โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการ
สรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ใน
ปการศึกษา 2557 จํานวน 412 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 กลุมที่ 3 ในปการศึกษา 2557 จํานวน 412 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จรูป (Krejcie &
Morgan)และทําการสุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) ดังนี้
1. แบงโรงเรียนออกเปน 8 โรงเรียน
2. สุมครูแตละโรงเรียนอยางเปนสัดสวน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Sample Random Sampling)
3. จะไดโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
การศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษาไดสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการสรางตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาคนควา ตํารา วารสาร บทความ แนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน สภาพปญหาและความตองการที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับการคนควาครั้งนี้
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา และแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จากตํ า รา วารสาร
อินเตอรเน็ต บทความ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่เกี่ยวของตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามวัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
3. สรางแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตอง และปรับปรุง
แกไข
5. นํารางแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน คือ
5.1 นายคเณศ พงศสุวรรณ ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดถ้ําปลาวิทยาคม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษา
5.2 ดร.อนวัช อุนกอง ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษา
5.3 นางพรรณี มามาตร กศ.ม. (คณิตศาสตร) ตําแนงครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดถ้ําปลาวิทยาคม
ผูเชี่ยวชาญดานสถิติ
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6. นํารางแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษางานคนควาอิสระ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใชใน
แบบสอบถาม และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข
7. นําเสนออาจารยที่ปรึกษางานคนควาอิสระเพื่อปรับปรุงแกไขแลว ไปดําเนินการจัดพิมพฉบับที่สมบูรณ แลว
นําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุสถานะ ระดับการศึกษา
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการปฏิ บัติ ง านของข า ราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษาโรงเรีย นสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 เปนแบบสอบถามแบบลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) แบงเปน 5
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 แบงเปน 6 ดาน เปนแบบสอบถามแบบ
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบงเปน 5 ระดับ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูศึกษาขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึง ผูอํานวยการ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บ
ขอมูล
2. ผูศึกษานําหนังสืออนุญาตจากผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 36
กลุมที่ 3 เพื่อขอความรวมมือคณะครู ตอบแบบสอบถาม
3. ผูศึกษานําแบบสอบถามไปเก็บขอมูล จากครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 36 กลุมที่ 3
4. ผูศึกษาชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาและวิธีการตอบแบบสอบถาม แลวรวบรวมเก็บแบบสอบถามคืน
ไดรับคืน 201 ฉบับ
5. นํ า แบบสอบถามที่ ไ ด รับ คื น จากกลุ ม ตั ว อย า งมาตรวจสอบความสมบู ร ณ แ ละความถู ก ต อ งในการตอบ
แบบสอบถาม
6. นําขอมูลที่ไดมาลงรหัส จัดลําดับขอมูล และนําไปประมวลผลตอไป
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วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาไดนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. นําแบบสอบถามตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสถานภาพของประชากร ใชวิธีคํานวณหา
คาความถี่และคารอยละและจําแนกตามสถานภาพของประชากร
2. นําแบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 วิเคราะหโดยหา
คาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. นําแบบสอบถามตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3
วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 วิเคราะหโดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple
regression Analysis)

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัย ที่เกี่ยวของกับการปฏิ บัติงานของขาราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการวิจัยสรุป
1. ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถามทั่ ว ไป พบว า จํ า แนกตามเพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา สถานภาพ
ประสบการณทํางานและระดับเงินเดือนผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รองลงมา คือ เพศชาย อายุ
พบวา อายุ 31-40 ป มากที่สุด รองลงมา คือ อายุ 21-30 ป และอายุมากกวา 50 ปขึ้นไปมีจํานวนนอยที่สุด ระดับ
การศึกษา พบวา จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มากที่สุด รองลงมา คือ สูงกวาระดับปริญญาตรี สถานภาพ พบวา
สมรส มากที่สุด รองลงมา คือ โสด ประสบการณทํางาน พบวา 6-10 ป มากที่สุด รองลงมา คือ 1-5 ป , 11-15 ปและ
มากกวา 15 ปขึ้นไป ตามลําดับ อัตราเงินเดือน พบวา 20,001-25,000 บาท มากที่สุด รองลงมา 15,000-20,000 บาท ,
25,001-30,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท ตามลําดับ
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2. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3
2.1 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ดานทําเลที่ตั้ง พบวา สถานศึกษาตั้งอยูบนพื้นราบ มากที่สุด รองลงมา
คือ สถานศึกษาตั้งอยูบนพื้นที่ติดชายแดน สถานศึกษาอยูบนพื้นที่ทุรกันดาร หางไกล สถานศึกษาตั้งอยูบนพื้นที่สูงและ
อันดับสุดทาย คือสถานศึกษาตั้งอยูบนพื้นที่เสียงภัย ตามลําดับ
2.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ดานคมนาคม พบวา เสนทางการคมนาคมมีพื้นผิวถนนลาดยาง มาก
ที่สุด รองลงมา คือ เสนทางคมนาคมมีความสะดวก โรงเรียนมีรถโดยสารสาธารณะผาน ความสะดวกในการเดินทางมา
ทํางานและอันดับสุดทาย คือ เสนทางการคมนาคมมีทางโคงและลาดชัด ตามลําดับ
2.3 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ดานสถานที่ทํางาน โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ภูมิทัศนของภายใน ภายนอกอาคาร สะอาด รมรื่น สวยงาม อาคารสถานที่ทํางานมีความสะดวก ปลอดภัย ระบบ
สาธารณูปโภค เชน เครื่องปรับอากาศ ไฟฟา ประปา ฯลฯ และอาคาร สถานที่ พอเพียงตอการใชงาน อยูในระดับมาก
เทากัน รองลงมา คือ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ําหองสวม น้ําดื่ม เปนตน
2.4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ดานสวัสดิการ โดยรวม อยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา โรงเรียนมีบริการรถรั บ-สง ในการเดินทางไปราชการ โรงเรียนมีการมอบขวัญและกําลังใจ เชน วันเกิด และ
โรงเรียนของทานมีบานพักครูเพียงพอ อยูในระดับมากเทากัน รองลงมา คือ โรงเรียนมีคาเชาบานและโรงเรียนมีโบนัส
ประจําป
2.5 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ดานสื่อ และเทคโนโลยี โดยรวม อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา โรงเรียนมีการสงเสริม สนับสนุน การใชสื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน โรงเรียนมี สื่อ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย โรงเรียนมีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอและเหมาะสมตอการใชงาน และผูบริหารใหความสําคัญในการ
ใชสื่อ และเทคโนโลยี อยูในระดับมากเทากัน รองลงมา คือ การไดรับและไดใชประโยชนจากระบบสารสนเทศของโรงเรียน
2.6 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ดานการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน หนวยงานของรัฐและเอกชน
โดยรวม อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากชุมชน และมีสวนรวมกับโรงเรียน
เมื่อมีการจัดกิจกรรม โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองนักเรียน และมีสวนรวมกับโรงเรียนเมื่อมีการจัดกิจกรรม
โดยภาพรวมแลว โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน หนวยงานของรัฐ และหนวยงานเอกชน อยูในระดับ
มากเทากัน รองลงมา คือ โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ และมีสวนรวมกับโรงเรียนเมื่อมีการจัด
กิจกรรม และโรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานเอกชน และมีสวนรวมกับโรงเรียนเมื่อมีการจัดกิจกรรม
2745

3. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานโดยเรียงจากมากไปหานอย
พบวา ดานสถานะของอาชีพ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ดานความมั่นคงในงาน ดานเงินเดือน ดานความสําเร็จใน
การทํ างานขอบุคคล ด านนโยบายและการบริหารงาน ด านสภาพการงาน ดา นลัก ษณะของงานที่ปฏิ บัติ ดานความ
รับผิดชอบดานความกาวหนา ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานการปกครองบังคับบัญชา และดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ตามลําดับ
3.1 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ดานความสําเร็จในการทํางานของบุคคล โดยรวม อยูในระดับมากเมื่อ
พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ เ ป น งานที่ มั่ น คงและมี เ กี ย รติ มี วิ ธี ก ารสอนให นั ก เรี ย นมี ค วามรู
ความสามารถประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี อยูในระดับมากที่สุดเทากัน รองลงมา คือ มีโอกาสสรางผลประโยชนต อ
สวนรวมจากอาชีพการงาน มีความภูมิใจในผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ปรากฏเดนชัดและมีผลงานที่ไดรับการ
ยอมรับเผยแพรอยางกวางขวางจากการปฏิบัติงาน
3.2 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ โดยรวม อยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา เพื่อนรวมงานใหความเชื่อถือและศรัทธาในตัวของทาน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานใหคําชมเชยยกยอง
ในผลงาน เมื่อปฏิบัติไดสําเร็จและผูบังคับบัญชารับรูและยอมรับในความสําเร็จและผลการปฏิบัติงานของทาน อยูในระดับ
มากเทากัน รองลงมา คือ ผลการปฏิบัติงานของทานมักถูกกลาวถึงและนําไปเปนแบบอยาง และผูบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงาน ยกยองชมเชยทานตอหนาผูอื่น เมื่อทําชื่อเสียงใหแกสถานศึกษา
3.3 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยรวม อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนราย
ข อ พบว า ได ป ฏิ บัติ ง านที่ ต รงกั บ ทั ก ษะที่ มี การได รั บ งานตรงกั บ ความรู ค วามสามารถ ความสนใจและความถนั ด
รองลงมา คือ งานที่ปฏิบัติอยูเปนงานที่ทาทาย ใหอยากทํางาน ทําใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน , มีสิทธิเสรีภาพใน
การปฏิบัติงานเต็มที่ และไดปฏิบัติงานที่ตองอาศัยความเด็ดขาดในการตัดสินใจ
3.4 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ดานความรับผิดชอบ โดยรวม อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดตรงกับหลักสูตรสถานศึกษา ทําหนาที่สอนไดตรงตามเปาหมายที่วางไวและได
ปฏิบัติงานไดตรงตามเวลาที่ไดรับมอบหมายอยูในระดับมากเทากัน รองลงมา คือ สถานศึกษาไดมอบหมายงานพิเศษให
ทานทํา ในวันหยุดราชการอยางเหมาะสม และมีปริมาณงานที่มีความสอดคลองกับชั่วโมงการทํางาน ในแตละวัน
3.5 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ดานความกาวหนา โดยรวม อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
องคกรมีการเขาสูตําแหนงตาง ๆ ที่สูงขึ้นในทางวิชาชีพที่มีระบบและหลักเกณฑที่เปนธรรม มีโอกาสจะไดรับการเลื่อน
ตําแหนง เงินเดือน และกาวหนาทัดเทียมสาขาอื่น ๆ ไดรับความรูเพิ่มเติม เชน ไดรับการฝกอบรม และการศึกษาดูงานอยู
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เสมอ และไดเขารับการฝกอบรมหรือรวมประชุมทางวิชาการ เพื่อใหมีความรูและทักษะมากขึ้น อยูในระดับมากเทากัน
รองลงมา คือ ไดรับการสงเสริม และสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา ใหศึกษาตอไดมากขึ้น
3.6 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ดานนโยบายและการบริหารงาน โดยรวม อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบมีความชัดเจนและเหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การ
มอบหมายใหทํางานตรงตามความถนัด โรงเรียนมีนโยบายเกี่ยวกับการวางแผนงาน/โครงการปฏิบัติงานในปจจุบันมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนฝายบริหารใหความสนใจแผนงานหรือโครงการใหม ๆ ที่ทานเห็นวาเปนประโยชน และนโยบายการ
บริหารงานปจจุบันของโรงเรียนมีความเหมาะสม
3.7 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ดานการปกครองบังคับบัญชา โดยรวม อยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหเขารับการอบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงานเพื่อนํานวัตกรรม และเทคโนโลยี
มาประยุ ก ต ใ ช ใ นงานอยู เสมอ และได รับ ความช ว ยเหลื อ จากผู บั ง คั บ บั ญ ชาอย า งเต็ ม กํ า ลั ง ความสามารถในกรณี ที่
ปฏิบัติงานผิดพลาดดวยเหตุสุดวิสัย อยูในระดับมากเทากัน รองลงมา คือ ผูบังคับบัญชาใหความสนใจและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของทานสม่ําเสมอ ไดรับความเปนธรรมและเสมอภาคในการทํางาน และผูบังคับบัญชาใหคําแนะนําปรึกษา
และชวยเหลือเพื่อแกไขปญหา ทั้งปญหาที่เกี่ยวกับการทํางานและปญหาสวนตัวสม่ําเสมอ
3.8 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ดานเงินเดือน โดยรวม อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ผลสําเร็จแหงการงาน มีสวนทําใหไดรับการพิจารณาความดีความชอบ และไดรับความสะดวกในการเบิกจายเงินเดือน
และสวัสดิการอยูในระดับมากที่สุดเทากัน รองลงมา คือ สวัสดิการที่ไดรับอยูในขณะนี้ สวนใหญตรงตามความตองการ
จําเปน เงินเดือนที่ไดรับเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบและผูบริหารเอาใจใสและพยายามจัดหาสวัสดิการตางๆ เพิ่มเติมให
ตรงตามความตองการและความจําเปนอยูเสมอ
3.9 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาเพื่อนรวมงาน โดยรวม
อยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บุคลากรของโรงเรียนมีความสามัคคี รักใคร และเอื้ออาทรตอกัน
และผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานยอมรับวาทานเปนสวนสําคัญที่ทําใหงานตางๆ บรรลุผลสําเร็จอยูในระดับมากเทากัน
รองลงมา คือ ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานมีสวนสนับสนุนในการพัฒนางาน ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานยอมรับ
ความคิดเห็นและพบปะ พูดคุย และปรึกษาหารืออยางเปนกันเองกับเพื่อนรวมงานอยูเสมอ
3.10 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ดานสภาพการทํางาน โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา สภาพแวดลอมในโรงเรียน เชน สถานที่ สภาพอาคาร แสงสวาง ฯลฯ มีสวนชวยสงเสริม บรรลุผลสําเร็จ โรงเรียนมี
การจัดหา จัดทําและบํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ มีความเพียงพอและเหมาะสม โรงเรียน
มี ก ารจั ด หาและส ง เสริ ม ให มี เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านหรื อ สื่ อ การสอนเพี ย งพอและเหมาะสม การดู แ ล
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บํารุงรักษาและปรับซอมพัสดุ ครุภัณฑของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเหมาะสมและหองทํางานมีสิ่งอํานวยความสะดวก
และสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานอยูในระดับมากเทากัน
3.11 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ดานความมั่นคงในการทํางาน โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา พอใจในสภาพความมั่นคงของงานที่ทําอยู มีความสุขและกระตือรือรนตอการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยู
เสมอ และมี โ อกาสก า วหน า จากงานที่ ป ฏิบัติ ห รื อรั บ ผิ ด ชอบอยู เสมออยู ใ นระดั บ มากเท า กั น รองลงมา คื อ มี ค วาม
ภาคภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานในโรงเรียนนี้ และตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในโรงเรียนนี้จนครบเวลาเกษียณอายุงานตามระเบียบ
3.12 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ดานสถานะของอาชีพ โดยรวม อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา มีความภาคภูมิใจในอาชีพครู อาชีพครูมีความมั่นคง อาชีพครูเปนอาชีพที่มีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี อาชีพครู
เปนที่ยอมรับและนับถือของสังคมและมีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู อยูในระดับมากที่สุดเทากัน
4. ปจ จัยที่ สงผลตอ แรงจูง ใจในการปฏิ บัติง านของขาราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึกษาโรงเรี ยนสั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ไดแก ดานสถานที่ทํางาน ดานสวัสดิการ ดานการสนับสนุน
จากผูปกครอง ชุมชน หนวยงานของรัฐ และเอกชน ตามลําดับ
อภิปรายผล
1. ผลการวิจัย พบวา สภาพการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 กลุ ม ที่ 3 อยู ใ นระดั บ มาก ยกเว น ด า นสวั ส ดิ ก าร อยู ใ นระดั บ ปานกลาง
ประกอบดวย มีโบนัสประจําป มีรถรับ-สงในการเดินทางไปราชการ มีบานพักครูเพียงพอ มีการมอบขวัญและกําลังใจและ
มีคาเชาบาน ซึ่งสอดคลองกับ ทัศนีย กิติวินิต (2540) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรับผิดชอบในการทํางาน
ของพนักงาน ผลการศึกษา พบวา พนักงานธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบในการ ทํางานคอน
ขางสูง ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน สภาพการทํางานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และอายุของ พนักงานมีอิทธิพล
ตอความรับผิดชอบในการทํางานเฉพาะพนักงาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
สภาพการทํางาน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและตําแหนงงานมีอิทธิพลตอ ความรับผิดชอบในการทํางานในเขต
กรุงเทพมหานครความสําเร็จในการปฏิบัติงาน สภาพการทํางาน สถานภาพ สมรส และอายุการทํางาน มีอิทธิพลตอความ
รับผิดชอบในการทํางานในเขตปริมณฑล ทั้งนี้เปนเพราะ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกครูและบุคลากร ให
ปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบอยางเต็มกําลัง ความสามารถ ดังที่ รอยเอกหญิง จิตติมา ทองเนียม (2544) ไดศึกษาเรื่อง
ปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ผลการศึกษาพบวาพยาบาลมี
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมทั้ง 6 ดาน อยูในระดับปานกลาง ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานที่อยู
ในเกณฑสูง ไดแก ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานที่อยูในเกณฑปานกลาง
ไดแก ดานลักษณะงาน สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ความกาวหนา การปกครองบังคับบัญชา ขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานที่อยูในระดับต่ํา ไดแก ดานเงินเดือน และสวัสดิการ
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2. ผลการวิจัย พบวา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ดานสถานะของอาชีพ อยูในระดับมากที่สุด ประกอบดวย มีความภาคภูมิใจในอาชีพครู เปนอาชีพที่มีความมั่นคง อาชีพที่
มีเกียรติและศักดิ์ศรี เปนที่ยอมรับนับถือของสังคม ซึ่งสอดคลองกับ ทากาโก มอรี (ใจนวล พรหมมณี. 2550 หนา54;
อางอิงมาจาก Takako Mori. 1966) ได วิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจเขาเปนครู ผลปรากฏวา ปจจัยตาง ๆ
ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ เลือกอาชีพครู เมื่อเปรียบเทียบระหวางนิสิตชายและนิสิตหญิงพบวา นิสิตหญิงมีเจตคติในทาง
ที่พอใจ ตอคานิยมของอาชีพครูมากกวานิสิตชาย และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในดานเศรษฐกิจ และคานิยม
ตอสังคม เชน ระบบเกษียณอายุ โอกาสที่ครูลาปวย รายได โอกาสที่จะเปลี่ยนงานใหม ความกาวหนาในอาชีพ การยกยอง
ในสังคม เจตคติที"ดีตออาชีพครู ความสัมพันธซึ่งกันและกันระหวาง บุคคล จรรยาครู สิ่งเหลานี้ จะมีอิทธิพลตอแรงจูงใจ
ใหเขามาเปนครู หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง อิทธิพล ตอแรงจูงใจใหเขาเปนครู ขึ้นอยูกับเจตคติตออาชีพครู และความคิดเห็น
ของตนที่ตองการจะเปนครูดวย ทั้งนี้เปนเพราะ ครูเปนอาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี เปนอาชีพที่ยอมรับนับถือของสังคม
เป น อาชี พ ที่เป นต อ งประพฤติ ป ฏิบัติ เปน แบบอย างที่ ดี ดั ง ที่ อุ บ ล วรรณพาด (2544) ศึ กษาเจตคติ ตอ อาชี พ ครู ของ
ครูผูสอนระดับ ประถมศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พบวา ครูผูสอน
โดยรวมมีเจตคติตออาชีพครูโดยภาพรวมและเปนรายดาน 5 ดาน อยูในระดับดี คือ ดาน คุณธรรม ดานเปนผูนํา ดานการ
สอน ดานความรู ดานบริการและสวัสดิการ และมีเจตคติตออาชีพครู ในระดับปานกลางจํานวน 3 ดาน คือ ดานเกียรติยศ
และชื่อเสียง ดานมนุษยสัมพันธกับชุมชน และ ดานเศรษฐกิจ
3. ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก
ดานสถานที่ทํางาน ดานสวัสดิการ และดานการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน หนวยงานของรัฐและเอกชน
3.1 ดานสถานที่ทํางาน ประกอบดวย สภาพภูมิทัศนของภายใน ภายนอกอาคารสะอาด รมรื่น สวยงาม
อาคารสถานที่ทํางานมีความสะดวก ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ อาคารสถานที่เพียงพอตอการใชงาน และมี
สิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ําหองสวม น้ําดื่ม เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ นาวาอากาศโทหญิง อุบลรัตน พุฒ
ซอน (2547) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ของขาราชการกรมสวัสดิการทหารอากาศ
ผลการศึกษาพบวา ขาราชการกรมสวัสดิการทหารอากาศ มีปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในระดับสูง
คือ ดานลักษณะงานในตําแหนงหนาที่ ดานนโยบายการบริหารของผูบังคับบัญชา ดานสัมพันธภาพระหวางผูรวมงาน ดาน
สภาพการทํางานและความรับผิดชอบในหนาที่ ดานการยอมรับในการทางานและความมั่นคงในงาน และปจจัยที่มีผลตอ
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง คือ ดานคาตอบแทน และดานความกาวหนาในอาชีพ มีผลตอขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะ ดานสถานที่ทํางานเปนสิ่งสําคัญที่ชวยเสริมสรางใหครู
และบุคลากรตั้งใจในการปฏิบัติ เชน สภาพแวดลอมมีอากาศที่ปลอดโปรง ไมมีกลิ่น เสียงดังรบกวน รวมทั้งมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ดังที่ ยิ่งลักษณ บุญประสิทธิ์ (2549) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอขวัญและกําลังใจของขาราชการครู
และพนักงานของรัฐในสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาวิจัยสรุปไดดังนี้ ดานสภาพ
การทํางาน โดยรวมอยูในระดับสูงขอที่มีระดับขวัญและกําลังใจใน การปฏิบัติงานสูงสุด คือ ทานพอใจกับสภาพแวดลอม
ในการทํางานปจจุบัน
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3.2 ดานสวัสดิการ ประกอบดวย โรงเรียนมีบริการรถรับ-สง ในการเดินทางไปราชการ มีบานพักครูเพียงพอ
มีการมอบขวัญและกําลังใจ เชน วันเกิด ซึ่งสอดคลองกับ รอยเอกหญิง จิตติมา ทองเนียม (2544) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มี
ผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ผลการศึกษาพบวาพยาบาลมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมทั้ง 6 ดาน อยูในระดับปานกลาง ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานที่อยูในเกณฑ
สูง ไดแก ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน ระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานที่อยูในเกณฑปานกลาง ไดแก ดาน
ลักษณะงาน สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ความกาวหนา การปกครองบังคับบัญชา ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ที่อยูในระดับต่ํา ไดแก ดานเงินเดือน และสวัสดิการ ทั้งนี้เปนเพราะ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน
เพื่อใหครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มกําลังความสามารถ ดังที่ นุจจรินทร อัคคพงศพันธุ (2538) ได
ศึกษาเรื่องสิ่งจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคาร กรณีศึกษาพนักงานธนาคารในจังหวัดเชียงใหม พบวาสิ่งจูงใจในรูป
ตัวเงิน (financial incentive) ที่กลุมเปาหมายใหความสําคัญในระดับมากไดแก เงินเดือน โบนัส เงินกูอาคารสงเคราะห
และเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
3.3 ดานการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน หนวยงานของรัฐและเอกชน ประกอบดวยสถานศึกษาไดรับการ
สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมกับสถานศึกษาเมื่อมีการจัดกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับซึ่งสอดคลองกับ เตือนใจ
แกวประเสริฐ (2544, หนา 105) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการ ประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา พบวา โรงเรียนใหบริการชุมชนดานอาคารสถานที่ โดยเปดโอกาส ใหใช
สนามกีฬาของโรงเรียน และการใหบริการชุมชนดานความรูทางวิชาการโดยจัดปายนิเทศทาง วิชาการตาง ๆ ทั้งนี้เปน
เพราะ โรงเรียนไดใหความรวมมือกับชุมชนในเรื่องตางๆ เชน การใหบริการสถานที่ การรวมกิจกรรมในชุมชน รวมทั้งมีครู
และบุคลากรอาศัยอยูในชุมชนและเปนการสรางความสัมพันธโรงเรียนและชุมชน ดังที่ ทิพทยา สุวรรณภูมิ(2544, หนา
95) ไดศึกษาการสรางความ สัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามการรับรูของคณะกรรมการโรงเรียน กลุมศรีนครินทร
สังกัด กรุงเทพมหานคร พบวา โรงเรียนสวนใหญใหชุมชนไดยืมใชอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณตาง ๆ ของโรงเรียน
เพราะโรงเรียนเรียนมีหนาที่ใหบริการสังคมตามที่สังคมปรารถนาในฐานะที่โรงเรียน เปนศูนยรวมของชุมชน และมี
ทรัพยากรหลายประเภทที่สามารถใหบริการแกชุมชนไดอีกทั้งยังชวย ลดภาระคาใชจายตาง ๆ ใหแกชุมชน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
จากขอคนพบในการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบวาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมที่ 3 ไดแก ดานสถานที่
ทํางาน ดานสวัสดิการ และดานการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน หนวยงานขอรัฐและเอกชน
ดังนั้นจึงควรปรับปรุงโดยดําเนินการดังนี้
1. ดานสถานที่ทํางาน
1.1 โรงเรียนควรปรับปรุงระบบการดูแลรักษาและซอมพัสดุ ครุภัณฑ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ใหมี
ความเพียงพอและเหมาะสม
1.2 โรงเรียนควรมีการบริการหองวิชาการหรือมุมความรูสําหรับครูและบุคลากร
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1.3 โรงเรียนควรจัดหองสํานักงานใหเปนสัดสวน
2. ดานสวัสดิการ
2.1 โรงเรียนควรพาครูไปทัศนศึกษา อยางนอยปละ 1 ครั้ง
2.2 โรงเรียนควรมีการแจกของรางวัลใหแกคณะครูในโอกาสตางๆ เชน วันสงทายปเกาตอนรับปใหม เปนตน
2.3 รัฐบาลควรมีมาตรฐานหรือขอบังคับในการแจกโบนัสครูและบุคลากร โรงเรียนที่สังกัดของรัฐบาลและ
กรมการปกครองสวนทองถิ่น
3. ดานการสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน หนวยงานของรัฐและเอกชน
3.1 โรงเรียนควรออกไปพบปะกับชุมชน
3.2 โรงเรียนควรแจงขาวสารของโรงเรียนใหชุมชนไดรับทางอยางสม่ําเสมอ
3.3 โรงเรียนควรใหความรวมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมตางๆ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาถึงสภาพความคาดหวังในปจจัยที่สงผลตอเจตคติในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
2. ควรศึกษาพฤติกรรมที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
3. ควรศึกษาถึงแนวทางที่ใชในการแกปญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
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ปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา และเปรียบเทียบระดับปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จําแนกตามภูมิลําเนา เพศ ผลการเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2557 จํานวน 353 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และเปรียบเทียบปจ จัยในการตั ดสินใจเลือกศึกษาต อระดั บประกาศนีย บัตรวิ ชาชีพของนัก เรียนในสถานศึกษาสังกั ด
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ทุกปจจัย จําแนกตามภูมิลําเนาและเพศ โดยใชสถิติ t-test และจําแนกตามผลการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน โดยใชสถิติ F-test ผลการวิจัยพบวา
1. ป จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต อ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ของนั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัย พบวา ปจจัยที่มีระดับความคิดเห็น
มากที่สุด คือ ปจจัยดานเจตคติในการเรียนวิชาชีพ รองลงมา คือ ปจจัยดานแรงจูงใจในการเขาศึกษาตอ และปจจัยที่มี
ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานศึกษา ตามลําดับ
2. เปรียบเทียบปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จําแนกตามภูมิลําเนา เพศ และผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวา ในภาพรวม
ทุกปจจัยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ
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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 ระดับต่ํากวาปริญญาตรี เพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อพัฒนากําลังคนระดับฝมือใหมีความชํานาญเฉพาะ
ดาน สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพอิสระสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ระดับเทคนิค คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการ
เฉพาะสาขาอาชีพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา, ม.ป.ป., สื่อออนไลน)
ภาคอุตสาหกรรมเปนสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ แตจํานวนแรงงานในกลุมชางฝมือระดับกลางและระดับปฏิบัติ
ยังขาดแคลนอยูคอนขางมาก โดยเฉพาะผูเรียนจบระดับอาชีวศึกษา และอนุปริญญาทางดานชางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมพอกับความตองการของกําลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ความตองการของตลาดแรงงานนั้น ตองการแรงงานระดับกลาง หรือ
ระดับปฏิบัติการ มากกวาระดับปริญญาตรี แตสิ่งที่ปรากฏในความเปนจริง แตผูปกครองกลับตองการใหบุตรหลาน ไดเรียนสาย
สามัญ (เพื่อใหบุตรหลานไดจบปริญญาตรี) ซึ่งจากสัดสวนของผูเรียนสายสามัญตอสายอาชีพเทากับ 66 : 34 ซึ่งมีสัดสวนอยูระดับนี้
มานานนับสิบป ซึ่งยืนยันดวยผลการศึกษาของสํานักเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งก็พบวาสัดสวนนี้ไมดีขึ้นมีแตจะเลวลง เชนในป
การศึกษา 2557 ตอ 2558 มีสัดสวนแยลงเหลือประมาณ 71 : 29 ซึ่งถายังปลอยใหเปนไปตามยะถากรรมแบบนี้ปญหาการขาดแคลน
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แรงงานผูจบสายอาชีพในระดับอาชีวศึกษาก็จะถึงขั้นวิกฤติ จึงมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาตกงานเปนจํานวนมาก และเกิดความสูญ
เปลาทางการศึกษา (ยงยุทธ แฉลมวงษ, 2557, สื่อออนไลน) การขาดแคลนคนที่มีฝมือดานอาชีวะอยางหนัก จะเปนสาเหตุที่เราไม
สามารถแขงขันกับเพื่อนบานได เพราะเรามีแตเด็กจบมหาลัยที่ไมมีทักษะ แตขาดคนแกงดานฝมือแรงงาน ซึ่งอุตสาหกรรมเกือบ
ทุกดานตองการอยางยิ่ง
จากปญหาดังกลาว ผูว ิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ซึ่งขอมูลจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอการปรับกลยุทธในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เพื่อเปนแนวทางที่จะนําผลการศึกษาไปปรับปรุงแกไขระบบการบริหาร
จัดการและการแนะแนวการศึกษาตอ ใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียน โดยเฉพาะแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีภูมิลําเนาตางกันมีความคิดเห็นตอระดับปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษา
ตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแตกตางกัน
2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอระดับปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแตกตางกัน
3. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนตางกันมีความคิดเห็นตอระดับปจจัย
ในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแตกตางกัน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

1. ภูมิลําเนา
1.1 จังหวัดพะเยา
1.2 ตางจังหวัด
2. เพศ
2.1 ชาย
2.2 หญิง
3. ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
3.1 1.00 – 2.00
3.2 2.01 – 3.00
3.3 3.01 – 4.00

ปจจัยในการตัดสินเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา .
1. ปจจัยดานเจตคติในการเรียนวิชาชีพ
2. ปจจัยดานแรงสูงใจในการเขาศึกษาตอ
3. ปจจัยดานสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ของสถานศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ที่ทําการศึกษาไดแก สถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและ
การสรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา ที่กําลังศึกษาอยู ในปการศึกษา 2557 จํานวน 2,829 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา ที่กําลังศึกษาอยู ในปการศึกษา 2557 จํานวน 353 คน ซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการคํานวณ
จากสูตรของ Taro Yamane และใชวิธกี ารสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling)
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนํามาจัดทํา
เครื่องมือในการสอบถาม เรื่อง ปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียน
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ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเขาศึกษา
ต อ ของนั ก เรี ย น ป จ จั ย ด า นเจตคติ ใ นการเข า เรี ย นวิ ช าชี พ ป จ จั ย ด า นแรงจู ง ใจในการเข า ศึ ก ษาต อ และป จ จั ย ด า น
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานศึกษา จากการสังเคราะหปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนักวิจัยหลายทาน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. กําหนดกรอบโครงสรางแบบสอบถาม
3. สรางแบบสอบถามแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม และชัดเจนของเนื้อหา เพื่อนํามา
แกไขปรับปรุง
4. เสนอแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม และพิจารณา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชวิธีหาคา IOC (Index Of Item Objective Congruence)
5. ปรับปรุงแบบสอบถามใหเหมาะสม ถูกตองและสมบูรณ และนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบ
6. หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยางแตไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 30 คน ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง จังหวัดเชียงราย แลวนํามาวิเคราะหหา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดความ
เชื่อมั่น 0.89
7. นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองแลว มาตรวจสอบและจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
เพื่อขอความรวมมือในการเก็บและรวบรวมขอมูล
2. ดําเนิ นการจัดเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง คือนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ ในสถานศึ กษาสังกั ด
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ที่กําลังศึกษาอยู ในปการศึกษา 2557 จํานวน 353 คน ดวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามไป จํานวน 353 ชุด
ไดกลับคืนมา 353 ชุด
3. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืน เพื่อนําแบบสอบถามที่สมบูรณไปดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป
4. นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาตรวจใหคะแนนตามน้ําหนักคะแนนแตละขอโดยนําแบบสอบถามมาลงรหัสตามที่กําหนด
ไว และบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
5. ทําการวิเคราะหขอมูลตามความมุงหมาย
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วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และทดสอบสมมุติฐานการวิจัยโดยใช
สถิติในการวิเคราะหดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ภูมิลําเนา เพศ และผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency)
2. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา ไดแก ปจจัยดานเจตคติในการเรียนวิชาชีพ ปจจัยดานแรงจูงใจในการเขาศึกษาตอ และปจจัยดานสภาพแวดลอมและ
สิ่งอํานวยความสะดวกของสถานศึกษา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย
(x�) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. การเปรียบเทียบระดับปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จําแนกตามภูมิลําเนา เพศ และผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก t-test / F-test

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบวา
1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดพะเยา สวนใหญเปนเพศชาย และมีผลการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญที่ระดับ ระดับ 2.01 – 3.00 รองลงมา คือ ระดับ 3.01 – 4.00 และนอยที่สุด คือ ระดับ 1.00 - 2.00
2. ปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัย พบวา ปจจัยที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ปจจัยดานเจตคติ
ในการเรียนวิชาชีพ รองลงมา คือ ปจจัยดานแรงจูงใจในการเขาศึกษาตอ และปจจัยที่มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด คือปจจัยดาน
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานศึกษา
3. การเปรียบเทียบระดับปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จําแนกตามภูมิลําเนา เพศ และผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งเปนการทดสอบ
สมมุติฐานเกี่ยวกับความแตกตาง
3.1 จําแนกตามภูมิลําเนา การวิเคราะหเปรียบเทียบ พบวา นักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดใหระดับความคิดเห็น
มากกวานักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยูจังหวัดพะเยา ในภาพรวมทุกปจจัยแตกต างกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(ไมแตกตางกัน)
3.2 จํ าแนกตามเพศ การวิเคราะหเปรียบเที ยบพบวา นักเรียนชายใหระดับความคิดเห็นมากกวานักเรียนหญิ ง
ในภาพรวมทุกปจจัยแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ไมแตกตางกัน)
3.3 จําแนกตามผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน การวิเคราะหเปรียบเทียบ พบวา นักเรียนที่มีผลการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในระดับที่ตางกัน คือ (1.00 - 2.00), (2.01 - 3.00) และระดับ (3.01 - 4.00) มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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ปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา แตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกปจจัย (ไมแตกตางกัน)
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการศึกษาปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัย สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1.1 ปจจัยดานเจตคติในการเรียนวิชาชีพ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนมีความพึง
พอใจตอระบบการศึกษาสายอาชีพ เห็นวาการศึกษาสายอาชีพ เมื่อศึกษาจบแลวสามารถหางานทําไดงาย มีความเหมาะสมกับ
สติปญญาของตน มีความถนัดในการศึกษาสายอาชีพ นักเรียนมีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เมื่อจบในประเภท
วิชาที่ศึกษาแลวสามารถประกอบอาชีพอิสระได สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นได ประเภทวิชาที่เลือกศึกษาเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน เมื่อศึกษาจบแลวจะไดคาตอบแทนสูง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มนัส ชูราศี (2552) ไดศึกษาปจจัยที่สงผล
ตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในระดับมาก คือ ปจจัยดานเจตคติ ดาน
ลักษณะงานและความกาวหนา ดานการคลอยตามกลุมเพื่อน หรือรุนพี่
1.2 ปจจัยดานแรงจูงใจในการเขาศึกษาตอ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนเห็นรุนพี่
ศึกษาจบออกมาแลวประสบความสําเร็จในชีวิต เปนที่ยอมรับของสังคม สถาบันครอบครัวสงเสริมและสนับสนุนในการเขาศึกษาตอ
สถานศึกษาใหโควตา ในการเขาศึกษาตอกรณีพิเศษ สถานศึกษาจัดสวัสดิการใหแกนักเรียนอยางมีคุณภาพและทั่วถึง คาเลาเรียน
ถูก นักเรียนไดเรียนรูจากสถานการณจริง มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ เกี่ยวกับสถานศึกษาผานสื่อตาง ๆ งานแนะแนวของ
สถานศึกษา ใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการศึกษาตอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญกมล จีนวงศ (2550) ไดศึกษาปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในระดับ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ ของนักเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับ ปวช. 3 สายพาณิชยกรรม ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา ปจจัยทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
เรียนสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อยูในระดับมาก
1.3 ปจจัยดานสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานศึกษา พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา สถานศึกษาตั้งอยูใกลแหลงชุมชน การเดินทางมาสถานศึกษาสะดวกสบาย สถานศึกษามีความรมรื่นสวยงามนาอยู
และพื้ นที่ กว างขวาง มี อุ ปกรณ การเรี ยนการสอนที่ เพี ยงพอและทั นสมั ย มี ครู ผู สอนและบุ คลากรทางการศึ กษาที่ มี ความรู
ความสามารถและเปนที่ยอมรับของสังคม สถานศึกษามีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปริวิชญ
ไชยประเสริ ฐ (2549)ไดศึ กษาปจ จัย ที่มี ผ ลต อการตั ดสิ นใจเลื อกศึก ษาต อระดั บ ประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชีพ ของนัก เรี ย น
ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย โดยสรุปไดวา ผลิตภัณฑดานการศึกษาจะประกอบดวยสินคา บริการ
และความคิด ไดแก ดานเนื้อหา หลักสูตร และวัสดุอุปกรณในสถานศึกษา ดานครู บุคลากร และนักเรียนในสถานศึกษา
ดานภาพลักษณและชื่อเสียงของสถานศึกษา ดานกระบวนการเรียนการสอนและการใหบริการและดานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม ทางกายภาพซึ่งผูเรียนสวนใหญใหความสําคัญในระดับมาก
2. การวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียน ในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
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2.1 จําแนกตามภูมิลําเนา พบวาในภาพรวมทุกปจจัยไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา นักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยูจังหวัดพะเยาและนักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาคลายกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อุษณีย แจมใส (2551) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจศึกษาตอระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พบวาผล
การเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอมหาวิทยาลัยรังสิต จําแนกจากขอมูลพื้นฐานสวนบุคล พบวานักเรียนที่เลือกกลุม
สาขาวิชาที่ศึกษา อาชีพบิดา ระดับการศึกษาบิดา แตกตางกัน มีระดับการตัดสินใจศึกษาตอมหาลัยรังสิตแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน เพศ คะแนนเฉลี่ยสะสม อาชีพมารดา รายไดผูปกครอง ระดับการศึกษามารดา ภูมิลําเนา และ
วิธีการสมัครเขาศึกษาตอ ไมพบวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติ
2.2 จําแนกตามเพศ พบวา ในภาพรวมทุกปจจัยไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา มุมมอง ระดับความคิดเห็นของ นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีสวนที่คลายกัน เกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษา
ตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษณ บุตรเนียน
จุไร โชคประสิทธิ์ และอรสา จรูญธรรม (2551) ไดศึกษาปจจัยในการเลือกเข าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึ กษาเอกชนในจังหวั ด
ปราจีนบุรี เมื่อเปรียบเทียบปจจัยในการเลือกเขาศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี ตามประเภทโรงเรียนและ
เพศ ประกอบดวย 2 ดาน ไดแก ปจจัยที่เกี่ยวของกับผูเรียน และปจจัยที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา ผลการเปรียบเทียบตามประเภท
โรงเรียน พบวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับนักเรียน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสนใจในวิชาชีพ
และดานอิทธิพลจากโรงเรียน/ครูแนะแนว แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา
ในการเลือกเขาศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ผลการเปรียบเทียบตามเพศ พบวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา และปจจัยที่เกี่ยวของกับนักเรียน ในการ
เลือกเขาศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
2.3 จําแนกตามผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวา นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ในระดับที่ตางกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาพะเยา ไมแตกตางกัน ทุกปจจัย ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา มุมมอง
และระดั บความคิ ดเห็ นของนั กเรี ยนที่ มี ระดั บผลการเรี ยนที่ ต างกั น เกี่ ยวกั บป จจั ยในการตั ดสิ นใจเลื อกศึ กษาต อในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา มีสวนคลายกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปวิณ
พงษ โ อภาส สมพร พวงเพ็ ช ร และ รั ช ชนก สวนสี ด า (2552) ได ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กศึ ก ษาต อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จากการเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกศึกษาตอ เมื่อจําแนกตามหลักสูตรการศึกษาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อจําแนก
ตามสถานที่พักอาศัย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อจําแนกตามเพศ ผลการเรียน รายไดครอบครัว
เฉลี่ยตอเดือน และลักษณะครอบครัว ไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ดานเจตคติในการเรียนวิชาชีพ
1. สถานศึกษาควรมีการสงเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระภายในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น
ดานแรงจูงใจในการเขาศึกษาตอ
1. สถานศึกษาควรใหขอมูลที่เปนประโยชนในการศึกษาสายอาชีพแกสถาบันครอบครัวเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่สถาบันครอบครัว
จะไดสงเสริมและสนับสนุนใหบุตรหลานเขาเรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น
2. สถานศึกษาควรประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใหโควตาในการเขาศึกษาตอกรณีพิเศษเพิ่มมากขึ้น
3. สถานศึกษาควรปรับปรุงและพัฒนาการจัดสวัสดิการใหแกนักเรียนอยางมีคุณภาพเพิ่มมากมากขึ้น
4. เพิ่มประสิทธิภาพและชองทางการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาผานสื่อตางๆใหมากขึ้น
5. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการแนะแนวศึกษาตอของสถานศึกษา
ดานสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานศึกษา
1. สถานศึกษาควรปรับปรุงภูมิทัศนภายในสถานศึกษาใหมีความรมรื่นสวยงามและนาอยูเพิ่มมากขึ้น
2. สถานศึกษาควรจัดใหมีอุปกรณการเรียนการสอนที่เพียงพอและทันสมัย
3. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
2. ควรศึกษาปจจั ยในการตัดสินใจเลื อกศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนั กเรียนในสถานศึกษาสังกั ด
อาชีวศึกษาจังหวัดอื่น ๆ เพื่อนําขอมูลมาเปรียบเทียบ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ สําเร็จลงดวยดี จากการเอาใจใสและชวยเหลืออยางจริงใจของอาจารย
ดร.สันติ บูรณชาติ อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ซึ่งกรุณาเสียสละเวลา เพื่อใหคําแนะนํา ตรวจสอบ
และแกไขขอบกพรองตาง ๆ จึงทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ นายวิชา อาญาเมือง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง นายเกษม สายสําราญ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง และ นางสุวรรณา พูลเกลา ครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญที่ไดกรุณาตรวจสอบ ใหคําแนะนํา และแกไขเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ขอขอบคุณคณะครู เจาหนาที่ และนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาพะเยาทุกคน ที่ใหความอนุเคราะห
ในการเก็บรวมรวมขอมูล
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และคณาจารยทุกทาน ที่สนับสนุนเปนกําลังใจ ชวยเหลือในการทําการศึกษา
อิสระฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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ปญหาการจัดการเรียนการสอนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูข องนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและครูการศึกษานอกโรงเรียน
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
วิเศษ พลธนะ 1 และเจิดหลา สุนทรวิภาต 2
Viseat Phonthana1 and Jeodla Suntarawipat2
11

12

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและครู
การศึกษานอกโรงเรียน ประชากรที่ใช จํานวน 42 คน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 234 คน เครื่องมือ
ที่ใชแบบสอบถาม เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามวิธีของลิเคอรท มีคาความเชื่อมั่น .95 สถิติที่ใช คือ คารอยละ
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดประชุมกลุมครู
ผลการศึกษาพบวา
1. ปญหาการจัดการเรียนการสอนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของนักศึกษาและครูการศึกษานอกโรงเรียน พบวา โดยรวมอยูในระดับนอยและปานกลาง
2. ผลการเปรียบเทียบ ปญหาการจัดการเรียนการสอนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของ ครูการศึกษานอกโรงเรียน จําแนกตาม ประสบการณ คุณวุฒิ อายุงาน
พบวา มีความแตกตางกันในบางขอ
คําสําคัญ: 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 nonformal 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
ปจจุบันมีประชาชนอีกจํานวนมากที่พลาดโอกาสทางการศึกษา หนวยงานของการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีหนาที่ดูแลประชาชนกลุมนี้ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพื่อเปนการเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนใหไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ จึงจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน มีฐานะเปนหนวยจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยขึ้น เพื่อเปนกลไกสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตของ
ประชาชนและการสรางสังคมแหงการเรียนรูในชุมชน(อุดม เชยกีวงศ, 2551)
ผูศึกษามีคําถามการวิจัย ที่จะศึกษาการรับรูของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย และครูการศึกษานอก
โรงเรียน วามีการรับรูในระดับใด และเปรียบเทียบปญหาการเรียนการจัดการสอนของครูการศึกษานอกโรงเรียน โดย
จําแนกตาม วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางานและตําแหนงงาน ตอการจัดการเรียนการสอนของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปใชเปนแนวทาง การจัดการ
เรียนการสอนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ใหมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป

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

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย
2.1.1 นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ประจําภาคเรียนที่ 1/2557 ที่เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 จํานวน 644 คน
2.1.2 ครูการศึกษานอกโรงเรียน ที่ใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยจัดกระบวนการเรียนรูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
แมสรวย จังหวัดเชียงราย ดังนี้ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 34 คน ครูการศึกษานอกโรงเรียนตําบล
จํานวน 8 คน รวมมีครูการศึกษานอกโรงเรียน ทั้งหมด จํานวน 42 คน
2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก
2.2.1 นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อํ า เภอแม ส รวย จั ง หวั ด เชี ย งราย ตารางกํ า หนดขนาดกลุ ม ตั ว อย า งของ(เครจซี และมอร แ กนKrejcic&Morgan,
1970,p.608) ไดกลุมตัวอยางคือนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอแมสรวย จํานวน 234 คน
2.2.2 ครูการศึกษานอกโรงเรียน กลุมเปาหมาย จํานวน 42 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสํารวจปญหาการจัดการเรียนของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของนักศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและครูการศึกษานอกโรงเรียน มี 2 ชุด คือ สรางขึ้นสํารวจนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนและ
สรางขึ้นสํารวจครูการศึกษานอกโรงเรียน แตละชุดแบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 แบบสํารวจเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสํารวจ มีลักษณะของแบบสํารวจเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check - list)
ตอนที่ 2 แบบสํารวจเกี่ยวกับเกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของนักศึกษาและครูการศึกษานอกโรงเรียน โดยจําแนกเปน 4 ดาน
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คือ ดา นหลักสู ตร ด านการจัด กระบวนการเรี ยนรู ด านสื่อการเรี ยนการสอน ดานการวั ดและประเมิ นผล
ลักษณะแบบสํารวจเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
วิธีการ focus group discussion (การสนทนากลุม)
ขั้นในการสรางเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสํารวจปญหาการจัดการเรียนการสอน ของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของนักศึกษาการศึกษา
นอกโรงเรียนและครูการศึกษานอกโรงเรียน ที่ผูวิจัยดําเนินการสรางตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใชหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน แนวทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับตัวแปรที่จะศึกษา เพื่อเปนแนวทางและขอบเขตในการสรางแบบสํารวจ ตามหัวขอที่กําหนดใหตรง
กับวัตถุประสงคของการวิจัย
2. สรางเครื่องมือใหครอบคลุมเรื่องที่จะศึกษา โดยศึกษาปรับปรุงเครื่องมือจาก นายอนันท เฟองทอง แลวนํา
แบบสํารวจไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานตรวจสอบภาษาและความถูกตองทางวิชาการแลวปรับปรุงแกไขเพื่อให
สมบูรณยิ่งขึ้น
3. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
สมบูรณ
4. นําแบบสํารวจที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองกับ กลุมตัวอยางที่ไมใชตัวอยางจริง จํานวน 30 คน นํามา
วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ ( D ) และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวย วิธีหาคาสัมประสิทธ แอลฟา
ของครอนบาค(Cronbach’s Alpha Coefficeint) ไดคาความเชื่อมั่น .95
5. นําเครื่องมือที่ผานการทดลองใชแลว เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนําและ
ปรับปรุงแกไขจัดทําเครื่องมือฉบับสมบูรณ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยพะเยาถึงผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอแมสรวย เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษานอกโรงเรียนและครูการศึกษานอก
โรงเรียน
2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บแบบสํารวจขอมูลดวยตนเอง จากนักศึกษานอกโรงเรียนและครูการศึกษานอกโรงเรียน
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย จากเปาหมายในการเก็บรวม
รวบขอมูล จํานวน 234 ฉบับ
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การวิเคราะหขอมูล
เมื่อผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคื น แลวจัดเรียงลําดับแบบสอบถามและลงรหัสพรอมตรวจสอบ ความ
ถูกตองแลวประมวลผล โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะหขอมูล การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยแยกการวิเคราะห
ขอมูลตามลักษณะของแบบสอบถามแตละตอน ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ
2. วิเคราะหแบบสํารวจปญหาการจัดการเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนและครูการศึกษา
นอกโรงเรียน โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหสภาพบริบทพื้นฐานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
แม ส รวย จั ง หวั ด เชีย ง และรายผลการศึ ก ษากระบวนการจัด การเรี ย นการสอน ตามหลั ก สู ต รการศึก ษานอกระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของการศึกษานอกโรงเรียน
การวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและครูการศึกษานอกโรงเรียน
ผลการเปรียบเทียบ ปญหาการจัดการเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของครูการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตาม
วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางานและตําแหนงงานของครู

สรุปผลและอธิปรายผล
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะหสภาพบริบทพื้นฐานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียง และรายผลการศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของการศึกษานอกโรงเรียน ผลการวิเคราะหสภาพบริบทพื้นฐานของศูนยการศึกษานอกระบบ
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 ที่ตองการพัฒนาสูงสุด
แบงเปนดานละ 3 ระดับ ดังตอไปนี้
ดานหลักสูตร พบวาปญหาอันดับแรก คือ ครูการศึกษานอกโรงเรียน ตองการใหมีการปรับปรุงหลักสูตร โดย
จัดทําใหสอดคลองกับสภาพความเปนอยูของนักศึกษามากกวาเดิม รองลงมา คือ ตองการใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมให
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ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร และทายสุด คือ ตองการใหมีการติดตามผลผูที่สําเร็จการศึกษาทุกคน เพื่อทราบ
ขอมูลผลของหลักสูตร
ดานการจัดกระบวนการเรียนรู พบวาปญหาอันดับแรก คือ ครูการศึกษานอกโรงเรียน ตองการใหมีการจัด
ใหเขาคายหรือมีการอบรมเฉพาะเรื่องแกนักศึกษา เชน คายคณิตศาสตร คายภาษาอังกฤษ ปญหารองลงมา คือ ตองการ
ใหมีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงแกนักศึกษาและทายสุดคือตองการใหนักศึกษาไดชวยเหลือ และมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
ดานสื่อการเรีย นการสอน พบวาป ญหารอั นดั บแรก คือ ครูก ารศึกษานอกโรงเรีย นตอ งการให มี การ
สงเสริม การศึกษาดู งานที่แหลงการเรีย นรูแ ละการใชภู มิปญ ญาท องถิ่น ปญหารองลงมา คือ การส งเสริมโครงการ
อินเตอรเน็ตเพื่อสังคมแหงการเรียนรู และทายสุด คือ ตองการใหจัดทําคูมือ ตํารา เอกสาร เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูดวย
ตนเอง
ดานการวัดผลประเมินผล พบวาปญหาอันดับแรก คือ ครูการศึกษานอกโรงเรียนตองการใหมีการจัดใหมีการ
วัดผล ประเมินผลการเรียนหลากหลายวิธี ปญหารองลงมา คือ ทางคณะครูการศึกษานอกโรงเรียน ตองการใหมีการนํา
ผลการวัดและประเมินผล มาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน และปญหาทายสุดคือ ตองการใหสงเสริมใหครูการศึกษา
นอกโรงเรียนและนักศึกษา รวมกันออกแบบการวัดและประเมินผล
ผลการศึ กษากระบวนการจั ดการเรี ยนการสอน ตามหลัก สู ตรการศึ กษานอกระบบการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ของการศึกษานอกโรงเรียน จากการศึกษาพบวาการจัดการเรียนรูมี 7 วิธีการจัดการเรียนรูที่
หลากหลาย ดังนี้ 1) การเรียนรูดวยตนเอง 2) การเรียนรูแบบพบกลุม 3) การเรียนรูแบบทางไกล 4) การเรียนรูแบบชั้น
เรียน 5) การเรียนรูตามอัธยาศัย 6) การเรียนรูจากการทําโครงงาน 7) การเรียนรูรูปแบบอื่น ๆ

การจัดกระบวนการเรียนรู การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาใหผูเรียนสูความเปนคน “คิดเปน” โดยเนนพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู
ประยุกตใชความรู และสรางองคกรความรูสําหรับตนเอง และชุมชน สังคม ซึ่งกําหนดการจัดกระบวนการเรียนรู เปน
กระบวนการเรียนรูที่จัดขึ้นอยางเปนระบบตามปรัชญา“คิดเปน”ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดสภาพ ปญหา ความตองการในการเรียนรู
ขั้นที่ 2 แสวงหาขอมูลและจัดการเรียนรู
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติและนําไปประยุกตใช
ขั้นที่ 4 ประเมินผลการเรียนรู
การวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
แมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและครูการศึกษานอกโรงเรียน
1. ปญ หาการจัด เรี ยนการสอน ของศูน ยก ารศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศั ยอํ าเภอแมส รวย
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 ด า นสื่ อ การเรี ย นการสอนพบว า ครู แ ละนั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น มี ปญ หาด า นการจั ด
กระบวนการเรียนรู ในระดับนอยและปานกลาง
1.4 ดานการวัดผลประเมินผลพบวาครูและนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน มีปญหาดานการจัดการ
วัดผลประเมินผล ในระดับนอยสุดและนอย
ผลการเปรียบเทียบ ปญหาการจัดการเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของครูการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตาม
วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางานและตําแหนงงานของครู
1. เปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแม
สรวย จัง หวั ด เชี ย งราย ตามการรั บรู ข องครู ก ารศึก ษานอกโรงเรี ย น ระดั บ มั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย จํา แนกตาม วุ ฒิ
การศึกษา ประสบการณทํางานและตําแหนงงานของครู
1.1 พบวาครูการศึกษานอกโรงเรียน ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีปญหาการจัดการเรียนการสอน รายดาน
แตกตางกัน โดยครูการศึกษานอกโรงเรียน ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา มีระดับปญหาโดยรวมนอยกวา ครูการศึกษานอก
โรงเรียนที่ไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา
1.2 พบวาครูการศึกษานอกโรงเรียน ที่มีประสบการณนอยและประสบการณมาก มีปญหาการจัดเรียนการ
สอน รายดานแตกตางกัน โดยครูการศึกษานอกโรงเรียนที่มีประสบการณมาก มีระดับปญหาโดยรวมนอยกวา ครู
การศึกษานอกโรงเรียนที่ประสบการณนอย ยกเวนเพียงดานการวัดและประเมินผล เพียงดานเดียวที่ครูการศึกษานอก
โรงเรียน ที่มีประสบการณมาก มีระดับปญหามากกวา
1.3 พบวาครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและครูการศึกษานอกโรงเรียนตําบล มีปญหาการจัดการ
เรียนการสอน โดยรวมแตกตางกัน โดยพบวาระดับปญหาของครูการศึกษานอกโรงเรียนตําบล โดยรวมมีระดับปญหานอย
กวา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
1. ปญ หาการจัด เรี ยนการสอน ของศูน ยก ารศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศั ยอํ าเภอแมส รวย
จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและครูการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รับรูวามีปญหาการเรียนการสอน โดยรวมอยูใน ระดับนอยถึงปานกลาง โดยแบงเปน 4 ดาน ประกอบดวย
ดานหลักสูตร ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดผลประเมินผล เมื่อพิจาราณาเปนราย
ดาน พบวา
1.1 ดานหลักสูตร พบวาครูและนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนมีปญหาดานหลักสูตร ในระดับนอยและ
ปานกลาง อาจเปนเพราะเนื้อหาวิชาบางเรื่องไมมีความสอดคลองกับการใชในชีวิตประจําวัน ทําใหนักศึกษามาสามารถ
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นําไปใชในชีวิตประจําวันได เชนคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหาคอนขางอยาก เกินกวาที่ระดับพื้นฐาน
การศึกษาของนักศึกษาที่จะทําความเขาใจได สอดคลองกับ สอดคลองกับ สํานักงานการสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (2551) ศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการการจัดการศึกษานอก
โรงเรียน พบวาเนื้อหาสาระในหลักสูตรมีความยากเกินไปสําหรับนักศึกษาบางกลุมที่จะทําความเขาใจได จึงทําใหนักศึกษา
เกิดความทอถอย เรียนไมรูเรื่อง หรือหยุดเรียน เชน วิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ
1.2 ดานการจัดกระบวนการเรียนรู พบวาครูและนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน มีปญหาดานการจัด
กระบวนการเรียนรู ในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักการศึกษานอกโรงเรียนอยูในวัยผูใหญ จึงทําใหมีระดับปญหา
ในระดับนอย สอดคลองกับ สมหมาย แจมกระจาง(2542) พบวากระบวนการเรียนรู ของนักศึกษาอาศัยการพึ่งพาตนเอง
เปนหลัก ซึ่งสวนใหญอาศัยเปนการเรียนจากสื่อสิ่งพิมพ ใบงาน และการทําแบบฝกหัด
1.3 ด า นสื่ อ การเรี ย นการสอนพบว า ครู แ ละนั ก ศึ ก ษาการศึ ก ษานอกโรงเรี ย น มี ปญ หาด า นการจั ด
กระบวนการเรียนรู ในระดับนอยและปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูสวนใหญของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย มีวุฒิทางการศึกษา ทําใหสามารถมีความรูความเขาใจในเรื่องสื่อ
การเรียนการสอนพอสมควร สอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2547)
1.4 ดานการวัดผลประเมินผลพบวาครูและนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน มีปญหาดานการจัดการ
วัดผลประเมินผล ในระดับนอยสุดและนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การกําหนดเกณฑการประเมินผลของสถานศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดถูกกําหนดโดยคณะกรรมการประเมินผล
ของสถานศึก ษาและสํานัก งานส งเสริม การศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย จึ งทําให ครูก ารศึก ษานอก
โรงเรียนและนักศึกษา ไมมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการวัดผล สอดคลองกับ สุวัฒน วัฒนวงศ (2541) ที่ศึกษา
ทัศนคติของครูประจํากลุมการศึกษาทางไกล ที่มีตอทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญในเขตภาคตะวันออก พบวา ดานการ
วัดผลและประเมินผล มีปญหาและอุปสรรค คือ เครื่องวัดผลไมเหมาะกับผูเรียน มีขอเสนอแนะวาควรใหครูประจํากลุมมี
สวนรวมในการออกขอสอบ เพราะจะไดออกใหตรงกับเนื้อหาและเกณฑอายุของผูเรียน
2. เปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
แมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของครูการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตาม วุฒิ
การศึกษา ประสบการณทํางานและตําแหนงงานของครู
2.1 ปญหาการเรียนการจัดการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
แมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของครูการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา พบวาครูการศึกษานอกโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีปญหาการเรียนการสอน รายดานแตกตางกัน โดย
ครูการศึกษานอกโรงเรียนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา มีระดับปญหาโดยรวมนอยกวา ครูการศึกษานอกโรงเรียนที่ไมมี
คุณวุฒิทางการศึกษา ทั้งนี้เพราะวา ครูที่มีวุฒิการศึกษามีพื้นฐานความรูความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อ
ถานทอดเนื้อหาวิชาใหกับนักศึกษาไดดีกวา เนื่องจากครูที่มีวุฒิการศึกษา ไดรับการศึกษาและประสบการณที่เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา เปนวิชาชีพมาโดยตรง รวมทั้งผานการฝกสอน ซึ่งเปนประสบการณภาคปฏิบัติตามหลักสูตรสาขาการศึกษา
จึงทําใหมีทักษะความชํานาญการถายทอดความรูเปนอยางดี สวนครูที่มีวุฒิการศึกษา อื่นๆ ไดผานการ
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พัฒนาบุคลากร ดวยกระบวนการฝกอบรม ของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด ทําใหมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู รวมทั้งปฏิบัติงานในพื้นที่ได นอกจากนี้การจัดการ
เรียนการสอนนั้น ครูในพื้นที่นั้นครูตองรวมมือกันทําหนาที่ มีการชวยเหลือพึ่งพากันและการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ
กัน จึงทําใหปญหาการเรียนการสอนแตกตางกันไมมากนัก สอดคลองกับ อนันท เฟองทอง(2553) ไดศึกษาปญหาการ
เรียนการสอนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามการรับรูของ
นักศึกษาและครูการศึกษานอกโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน และครูการศึกษานอก
โรงเรียนรับรูวามีปญหา การเรียนการสอนโดยรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ที่
มีระดับการศึกษาตางกัน มีปญหาการเรียนการสอนโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ ครูศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียน ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีปญหาการเรียนการสอนโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญ ครูที่มีประสบการณทํางาน และตําแหนงงานตางกัน มีปญหาการเรียนการสอนโดยรวม แตกตางกันอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 แนวทางการส ง เสริ ม การเรี ย นการสอน ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร โดยจั ด ทํ า ให
สอดคลองกับสภาพชุมชนและวิถีชีวิตของนักศึกษามากขึ้น และสงเสริมอินเตอรเน็ตเพื่อสังคมแหงการเรียนรู
2.2 ปญหาการจัดการเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ แม
สรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของครูการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตามประสบการณ
การทํางาน พบวาครูการศึกษานอกโรงเรียนที่มีประสบการณนอยและประสบการณมาก มีปญหาการเรียนการสอน ราย
ดานแตกตางกัน โดยครูการศึกษานอกโรงเรียนที่มีประสบการณการทํางานมาก มีระดับปญหาโดยรวม นอยกวา ครู
การศึกษานอกโรงเรียนที่ไมมีคุณวุฒิทางการศึกษา ยกเวนเพียงดานการวัดและประเมินผลเพียงดานเดียว ที่ครูที่มี
ประสบการณมากมีระดับปญหามากวา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาครูที่มีประสบการณมากกวา มักจะมีประสบการณและ
ทักษะทางวิชาชีพที่สูงกวาครูที่มีประสบการณนอย ในหลายๆดาน โดยเฉพาะดานหลักสูตร สอดคลองกับ เทพพร มูล
เหลา ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปญหาการใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ของสถานศึกษา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยได
สรุปผลการวิจัยดังนี้ ดานการจัดหลักสูตร ควรมีการลดรายวิชาเรียนตามโครงสรางที่กําหนดใหมีจํานวนที่เหมาะสม สราง
ความเขาใจเรื่องของโครงสรางหลักสูตรเขาใจ ตรวจสอบเอกสารและขอมูลการเรียนรูของผูเรียนใหถูกตองกอนการ
วางแผน การจัดหลักสูตรใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดขึ้น ครูและผูเรียน
มีสวนรวมในการวางแผนการเรียนรูกับความตองการของผูเรียน ดานสื่อการเรียนรู ควรสงเสริมใหมีการพัฒนา
บุคคลากรในเรื่องการวิจัยพัฒนาสื่อการผลิตสื่อการเรียนรูใหมีมาตรฐาน การจัดเตรียมสื่อการเรียนรูไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน ครูและผูเรียนจะตองมีการจัดทําสื่อการเรียนรูรวมกันและสงเสริมงบประมาณ ในการจัดหาสื่อเทคโนโลยี
หรืออินเตอรใหเพียงพอ ในดานวิธีการจัดการเรียนรู ควรมีการทํางานเชิงรุกลงในพื้นที่ เพื่อกระตุนความตองการของ
ผูเรียน พัฒนาครูในเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ประสานงานกับภาคีเครือขาย ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เปนรูปธรรมมากขึ้น การเรียนรูเนนการศึกษาจากแหลงเรียนรูในชุมชนและประสบการณจริงมากขึ้น และดานการวัดผล
ประเมินผล ควรมีการพัฒนาบุคคลกรดานการวัดผลและประเมินผล และการวิเคราะหลการประเมินเพื่อนํามาหาแนวทาง
พัฒนา ตองมีการประเมินติดตามผลการเรียนรูอยางตอเนื่อง และสรางความเขาใจกระบวนการการวัดผลและประเมินผล
ใหแกผูเรียน
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2.3 ปญหาการจัดการเรียนการสอน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ แม
สรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของครูการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตามตําแหนงงาน
ของครู พบวาครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและครูการศึกษานอกโรงเรียนตําบล มีปญหาการเรียนการสอน
โดยรวมแตกตางกัน โดยพบวาระดับป ญหาของครูการศึก ษานอกโรงเรียนตํ าบล โดยรวมมีระดับปญหาน อยกวาครู
อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูการศึกษานอกโรงเรียนตําบล มีหนาที่ประจําที่ตําบลเปนหลัก
สวนครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ตองออกพื้นที่ทําใหรับรู ระดับปญหามากกวาครูครูการศึกษานอกโรงเรียน
ตําบล ซึ่งใกลเคียงกับชูชีพ ไวกสิกรรม ไดศึกษาเรื่อง คุณลักษณะครูที่ปรึกษาที่พึงประสงค ตามทัศนะของนักศึกษาศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะครู
ที่ปรึกษาที่พึงประสงค ตามทัศนะของนักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแกว ดานวิชาการมีการสงเสริมนักศึกษาที่เรียนดีใหดียิ่งขึ้น สนใจตรวจสอบของการจบหลักสูตรของนักเรียน
และมีค วามเขาใจในเรื่อ งระเบียบและวิธีก ารให คําปรึ กษาเป นอยา งดี ด านมนุษ ยสัมพั นธ มี สุขภาพราเริ งแจม ใสเป น
แบบอยางที่ดีแกนักศึกษา และสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในหมูคณะ ในดานบริการ มีความรูความสามารถใหคําปรึกษา
แกนักศึกษา แนะแนวเกี่ยวกับ การศึกษาตอ ในระดับที่สูงขึ้นและใหขาวสารขอมูลที่เปนประโยชนตอ นักศึกษาเกี่ยวกับ
การศึกษาและการประกอบอาชีพ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การเปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอ
แมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามการรับรูของครูการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตาม วุฒิ
การศึกษา ประสบการณทํางานและตําแหนงงานของครู ในครั้งนี้ เปนการจําแนกความแตกตางของครูเทานั้น ในครั้ง
ตอไปผูวิจัยไดเสนอวา ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปญหาการเรียนการสอนระหวางครูและนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อนําผลวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
2. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษา บริบท สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครูการศึกษา
นอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทําใหทราบสภาพความตองการที่จะพัฒนา จึงอยากเสนอแนะวาการทําวิจัย
ครั้งตอไป ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาใน 4 ดาน ประกอบดวย ดานหลักสูตร ดานการจัดกระบวนการเรียนรู
ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล เพื่อที่จะนําผลที่ไดมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดานตางๆ
ตอไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงดวยดีจากความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร. เจิดหลา
สุนทรวิภาต ที่ไดกรุณาใหความรูและชี้แนะพรอมทั้งตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ และอาจารยทุกทานในสาขาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูและใหการชวยเหลือแนะนําตลอดจนถึงกําลังใจ และการ
ติดตามความกาวหนาในการจัดทํารายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง
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ขอบคุณ นางอรุณประเสริฐ ศรีวิชัยมูล ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอแมฟาหลวง นายทีระ นามสุโพธิ์ ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมลาว
และ นางสาวศรานันท มีหวัง ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมสรวย ที่ไดให
ความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ ชี้แนะตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามจนทําใหการศึกษาสําเร็จลุลวงดวยดี
ขอบคุณ นางสาวศรานันท มีหวัง ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแม
สรวย ที่ใหคําชี้แนะและโอกาสในการศึกษาตอ ทั้งยังใหความชวยเหลือในการอนุเคราะหเก็บขอมูลในสถานศึกษา และ
คณะครูพรอมดวยนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
แมสรวย ที่ใหความรวมมือในการเก็บขอมูลและเสียสละเวลาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
ขอบคุ ณ บุ พ การี บู ร พคณาจารย และผู มี พ ระคุ ณ ทุ ก ท า นที่ ไ ด ป ระสาทความรู ใ ห แ ก ผู วิ จั ย จนประสบ
ความสําเร็จ เจริญกาวหนาในการศึกษาและอาชีพการงาน
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ปญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
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 พิพิธพงศสันต 1* และบรรจง ไชยรินคํา2
Thananchai Phiphitphongsan1* and Banjong Chairinkom2
13

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการและศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงาน
วิ ช าการเพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของกลุ ม เครื อ ข า ยพั ฒ นาการศึ ก ษาดอยสั น ติ คี รี อํ า เภอแม ฟ า หลวง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จํานวน 96 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ นํามาวิเคราะหและอธิบายเปนความ
เรียง
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการของกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบวา โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานงานการจัดการเรียนการสอน
อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานงานบริหารหลักสูตร อยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานงานนิเทศการ
สอน
ผลการวิจัยดานแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี พบวา ดานการวางแผน (Planning) ควรจะตองมีการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษา
สภาพปจจุบันและปญหาในการบริหารงานวิชาการ มีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายหรือการกําหนดนโยบายในการ
จัดทํางานอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ดานจัดองคการ (Organizing) ควรมีการจัดโครงสรางในการบริหารงาน
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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วิชาการอยางชัดเจน มีการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติหนาที่ตางๆตามโครงสรางในการบริหารงานและมีการกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบในการบริหารงานเปนลายลักษณอักษร ดานการนําองคการ (Leading) ผูบริหารควรสงเสริม สนับสนุนครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใหไดรับองคความรูใหมๆ โดยการเขารับการอบรมและศึกษาดูงานกับโรงเรียน สงเสริมการ
สอนซอมเสริมโดยการหมุนเวียนตามสาระวิชาหรือครูตองอุทิศเวลาใหเด็ก อาจสงผลใหผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ดานการควบคุม
(Controlling) ควรมีการประเมินผลดําเนินงานในการบริหารงานวิชาการมีการกํากับติดตามและมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการจัดประชุมปรึกษาหารือเปนระยะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น
คําสําคัญ: ปญหาการบริหารงานวิชาการ

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

2775

บทนํา
การปฏิรูปการศึกษาเปนการปรับเปลี่ยนทางการศึกษาของไทยเปนการปรับเปลี่ยนเพื่อใหไดสิ่งที่ดีขึ้น สมบรูณขึ้น
กวาเดิม มีความมุงหมายที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณ เปนคนดี มีสติปญญาความสามารถและ
มีความสุข เพื่อใหคนไทยมีคุณภาพ ซึ่งคนที่มีคุณภาพ หมายถึง คนที่ดีมีสติปญญาความสามารถและมีความสุข มีการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย มีการกระจายอํานาจและใหทุกฝายมีสวนรวม
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนไปตามความมุงหมายและหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พุทธศักราช 2545(สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึ กษา.2545 หน า 46) และโรงเรี ยนในฐานะเปน หน วยงานทางการศึก ษาที่สํ าคั ญที่สุ ดในการจัด การศึ กษา
การศึกษาจะประสบความสําเร็จตามนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศและเปนไปตามหลักการจุดหมายของหลักสูตร
ที่ไดกําหนดไวนั้น งานวิชาการจึงถือเปนงานหลักของโรงเรียนซึ่งผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวของกับ
สถานศึกษา ใหความสําคัญเปนอันดับแรกที่จะตองดําเนินการเพื่อพัฒนาคนใหเปนผูที่มีคุณภาพ คนดี มีสติปญญา มี
ความสามารถและสามารถอยู ร ว มกั น ในสั ง คมได อ ย า งมี ค วามสุ ข ดั ง ที่ อุ ทั ย บุ ญ ประเสริ ฐ (2540 หน า 25) ได ใ ห
ความสําคัญของงานวิชาการในสถานศึกษาวาเปนงานหลัก เปนงานศูนยกลางของโรงเรียนคลอบคลุมโรงเรียนทั้งระบบ
โรงเรียนใดที่มีงานวิชาการกาวหนาจะเปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเปนที่นิยมและเปนที่ยอมรับ ซึ่งการที่โรงเรียนจะสามารถทํา
หนาที่บริหารงานวิชาการไดอยางสมบูรณก็ตอเมื่อผูบริหารใหความสําคัญแกงานวิชาการในโรงเรียนเปนอยางดี ดังที่
โสรัจ พิศชวนชม(2542 หนา 318-319) กลาววา งานดานวิชาการถือเปนงานสําคัญ เปนหัวใจของโรงเรียนเพราะเปนงานที่
เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนานักเรียนเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ
(2550 หน า 1) ระบุ ว า งานด า นวิ ช าการนั บ เป น งานที่ สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง เพราะการบริ ห ารการศึ ก ษาก็ เ พื่ อ ตอบสนอง
ความสําเร็จของผลงานทางวิชาการหรือการเรียนการสอน โดยจุดมุงหมายของการบริหารวิชาการอยูที่การสรางนักเรียน
ใหมีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรมและคุณสมบัติที่ตองการจากความสําคัญของงานวิชาการ ในสถานศึกษาดังกลาว จึง
จําเปนที่ผูบริหารโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของ ตองดูแลเอาใจใสการริหารงานวิชาการเปนพิเศษ และจันทรานี สงวนนาม
(2545 หนา 43) ไดใหความสําคัญของงานวิชาการไววา งานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษา ที่ผูบริหารจะตองให
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง สวนงานดานอื่นๆ นั้น แมจะมีความสําคัญเชนเดียวกัน แตเปนเพียงสวนสงเสริมสนับสนุนใหงาน
วิชาการดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจะตองสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร การที่ตรวจสอบวาสถานศึกษาใด ผูบริหารใหความสําคัญตองานวิชาการ สามารถดูไดจากสถานศึกษามี
ขอบเขตของงานวิชาการอยางชัดเจน ผูบริหารมีวิสัยทัศนและแนวคิดใหมๆ ในการพัฒนางาน ครูมีความตระหนักและ
รวมมือกันพัฒนางานวิชาการอยางจริงจัง สามารถนําปรัชญาของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติตามโครงการตางๆ ไดอยางดี
ยิ่ง และสามารถนําความรูไปประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผูบริหารโรงเรียนควรมีความรู ความสามารถ
ดานการบริหารการศึกษาเปนอยางดี ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพ โดยจะตองรับผิดชอบเปนผูนํา
ดานวิชาการแกครู อาจารยในโรงเรียนเปนอันดับแรกและตองทํางานรวมกับครู สนับสนุน กระตุนเตือนใหคําแนะนํา
ตลอดจนทําหนาที่ประสานงานในดานการจัดการเรียนการสอน ใหครูทุกคนสามารถทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
ดังที่สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2547 หนา 53) โดยสํานักงานการปฏิรูปการศึกษา ระบุวา ผูบริหารสถานศึกษาเปน
ผูนําหนวยงานหรือสถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว งานดาน
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วิชาการในโรงเรียนเปนหลักที่สําคัญที่สุด มีขอบขายงานกวางขวาง มีบุคคลเกี่ยวของเปนจํานวนมากมีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน เพราะมีสวนในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนทั้งสิ้น ปจจัยที่ใชในการ
ดําเนินงานดานวิชาการ คือ หลักสูตร แผนการสอน การนิเทศการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการวัดผลการเรียน
การสอนโดยผูเรียนตองมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรตองการ จากความสําคัญของงานวิชาการขางตน แสดงใหเห็นวา
งานวิชาการเปนกลไกหลักที่จะผลักดันใหโรงเรียน ไดผลิตเยาวชนใหเปนคนดีมีคุณภาพ สามารถสรางชื่อเสียงใหกับ
โรงเรียนซึ่งสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือ โรงเรียนจะไดรับการยอมรับและเกิดความเชื่อมั่น ความศรัทธาจากผูปกครอง ชุมชน
ซึ่งจะทําใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับโรงเรียน ไดเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาและรวมมือกันจัดการเรียนการ
สอนใหกับนักเรียน โดยใชทรัพยากรในชุมชนนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาสนับสนุนและยังสามารถจัดแหลางเรียนรูที่มีอยู
มากมายจากชุมชนเขามาสนับสนุนกิจการของโรงเรียนไดมากยิ่งขึ้น อันจะเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน
และชุมชนอีกทางหนึ่ง แตสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาใหกับนักเรียนชนเผา(พื้นที่สูง) และ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาใหกับนักเรียนชาวไทย(พื้นราบ) ก็มีผลตอการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนดวย ดังจากรายงาน
ผลการทดสอบในระดับขั้นพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สถานศึกษาใน
กลุมเครือข ายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเชีย งรายเขต 3 ในวิช า
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ลดลงอยางตอเนื่องทุกวิชาในชวงเวลา 5 ปที่ผานมา และผลจาก
การทดสอบระดับชาติปการศึกษา 2556 พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ คะแนนทุกรายวิชาต่ํากว า
ขีดจํากัดลาง มีผลการประเมินต่ํากวาระดับประเทศ และระดับจังหวัด ซึ่งสาเหตุอาจเกิดขึ้นจากหลายปจจัย ปจจัยหลัก
อาจเกิดจาก นักเรียนชนเผาที่เขารับการศึกษาสวนใหญจะมาจากชนเผาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี
ผูปกครองสวนใหญเปนชาวเขาและมีการใชภาษาประจําชนเผามากกวาการใชภาษาไทย ซึ่งจะสงผลตอการเรียนรูของ
นักเรียนในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ตามมา ทําใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะครูตองเรียนรู
และปรับตัวเขากับวัฒนธรรมในแตละชนเผาของนักเรียนที่เขารับการศึกษา เพื่อใหสามารถสื่อสารและถายทอดความรู
ใหแกนักเรียน ขณะเดียวกันในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรียังขาดแคลนครู มีจํานวนครูไมเพียงพอ ครูสอน
ไมตรงสาขาวิชาที่ตนเองถนัด หลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลไมสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน การจัดกระบวนการเรียนรูผูเรียนยังคิดวิเคราะหแกปญหาเองไมได นอกจากนี้ ยังขาดการประสานความรวมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ภาพรวมโดยสวนใหญผูเรียนที่อาศัยอยูบริเวณนี้มาความหลากหลายทางชาติ
พันธ มีทั้งหมด 7 ชนเผา จากผลการประเมิน การบริหารงานวิชาการยังขาดการพัฒนาอยางจริงจัง ผลการปฏิบัติงานใน
หลายๆดานจําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ไดแก การพัฒนาหรือ
ดําเนินการในเรื่องของหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมชุมชนใหมีความเข็มแข็งทางวิชาการ การประสานความรวมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น สนับสนุนใหสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาไดปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการที่สถานศึกษาไดกําหนดไวดังกลาว (รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) สถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาดอยสันติคีรี,2556 หนา 52-57)
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จากขอมูลและสภาพปญหาจะเห็นไดวา ปญหาที่พบอยูมีความสําคัญยิ่งที่ผูบริหารและครูในโรงเรียนจะตองเอา
ใจใสงานวิชาการเปนพิเศษ ซึ่งการบริหารวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดที่เปนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาปญหาและแนวทางการบริหารงาน
วิช าการเพื่ อ ยกระดั บ ผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ยนของโรงเรีย นในกลุม พั ฒนาการศึก ษาดอยสั น ติคี รี ในดา นงานบริ ห าร
หลักสูตร งานการจัดการเรียนการสอน งานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา งานนิเทศการสอน งานวัดและประเมินผล
การเรียน เพื่อคนหาสภาพปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการบริหารงาน ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนาการเรียนการ
สอนเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมีประสิทธิภาพสูง
ยิ่ ง ขึ้ น และเป น ประโยชน ต อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 ตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการบริหารงาน
วิชาการเพื่อยกระดั บผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนกลุม เครือ ขายพัฒ นาการศึก ษาดอยสัน ติคี รี สังกั ดสํ านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ประชากรที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหาร และครูผูสอน ในกลุมโรงเรียนดอยสันติคีรี สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในปการศึกษา 2557 จํานวน 96 คน จากโรงเรียนในกลุม 6 โรงเรียน
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาแบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูต อบแบบสอบถาม โดยเปนแบบสอบถามชนิ ดเลือกตอบ
(Check List)
ตอนที่ 2 เปนข อคําถามเกี่ยวกั บปญหาการบริห ารงานวิ ชาการเพื่อยกระดับผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนกลุ ม
เครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรีในดาน 5 ดาน ไดแก ดานการงานบริหารหลักสูตร ดานงานการจัดการเรียนการ
สอน งานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ดานงานนิเทศการสอน และดานงานวัดผลและประเมินผลการเรียน ขอคําถาม
แบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิรท (Likert s Scale)
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ตอนที่ 3 เปนแบบสัมภาษณ ที่ใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางใน
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี
อําเภอแมฟาหลวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดสรางเครื่องมือใหครอบคลุม
เนื้อหาที่กําหนด
2. ศึกษาคนควาหลักเกณฑและวิธีการการสรางแบบสอบถาม
3. สรางแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บขอมูลโดยใหครอบคลุมการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
4. จัดทําแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามโครงสรางเนื้อหานําเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ของเนื้อหาของแตละคําถาม และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข
5. นําแบบสอบถามไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหขอเสนอแนะและนํามาปรับปรุงแกไขประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพในดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Item – Objective Congruenceหนา IOC) มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
+1 หมายถึง เห็นดวยวาขอความสอดคลองกับวัตถุประสงค
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอความสอดคลองกับวัตถุประสงค
-1 หมายถึง เห็นดวยวาขอความสอดคลองกับวัตถุประสงค
แลวนํามาหาคาเฉลี่ย เลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.67 ขึน้ ไป ถือวาเปนขอคําถามที่อยูในเกณฑความตรง
เชิงเนื้อหาที่นําใชได
6. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา ไปติดตอผูบริหารโรงเรียนในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกเชียงรายเขต 3 เพื่อขอความรวมมือจากครู ตอบ
แบบสอบถาม
2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมือผูบริหารโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกเชียงรายเขต 3 เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลของแตละโรงเรียน
3. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามภายในเวลาที่กําหนด และไดรับแบบสอบถาม
คืน จํานวน 96 ฉบับ
4. นําแบบสอบถามที่ไดคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ กอนนําไปวิเคราะหขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูล
1. เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนแลว ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอง
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2. นําขอมูลตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ของกลุมเครือขายดอยสันติคีรี วิเคราะหโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป นํามาหาคาความถี่และคารอยละและนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
3. นํ า ข อ มู ล ตอนที่ 2 ป ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการของกลุ ม เครื อ ข า ยดอยสั น ติ คี รี อํ า เภอแม ฟ า หลวง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
จากการเลือกตอบแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป หาคาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามแบงออกเปน 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด.2545หนา99) คือ
5
หมายถึง มากที่สุด
4
หมายถึง มาก
3
หมายถึง ปานกลาง
2
หมายถึง นอย
1
หมายถึง นอยที่สุด
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยกําหนดเกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.20 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.19 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.60 - 3.49 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.80 - 2.59 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.79 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด
5. นํ า ข อ มู ล ตอนที่ 3 ในส ว นของแบบสั ม ภาษณ มาวิ เ คราะห ข อ มู ล โดยการวิ เ คราะห เนื้ อ หาและสรุ ป
สาระสําคัญ

ผลการศึกษา
ปญหาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติ
คีรี อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผลการศึกษาพบวา
2.1 งานการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมมีปญหาอยูในระดับมาก ( x = 3.66 , S.D.=0.77) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา มีปญหาในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุด คือ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของครูแตละคนในงานดานการจัดการเรียนการสอน ( x = 3.82 , S.D.= 0.97) รองลงมาคือ การจัดครูเขาสอนประจําชั้น
ประจําวิชาตามความสามารถและความถนัด ( x = 3.73 , S.D.= 1.05) และการสงเสริใหครูพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน ( x = 3.70 , S.D.= 0.99) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหา
ต่ําสุด คือ การนําผลการนิเทศติดตามไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนตอไป ( x = 3.51 ,
S.D.= 0.97)
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2.2 งานบริหารหลักสูตร ในภาพรวมมีปญหาอยูในระดับมาก( x = 3.61 , S.D.= 0.79) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบว า มี ป ญ หาในระดั บ มากทุ ก ข อ โดยข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย ระดั บ ป ญ หาสู ง สุ ด คื อ การจั ด บุ ค ลากรเข า ปฏิ บัติ ห น า ที่ ต าม
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) สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยระดับปญหาต่ําสุด คือ การวางแผนดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปนระบบ ( x = 3.51 , S.D.= 0.97)
2.3 งานวัดและประเมินผลการเรียน พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.60 , S.D.= 0.85) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวามีปญหาในระดับมากในทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุด คือ การสงเสริมใหมีการ
วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อนําผลการวิเคราะหไปใชปรับปรุงการสรางเครื่องมือวัดผล
ทุกภาคเรียน ( x = 3.76 , S.D.= 0.89) รองลงมาคือ การกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายในการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนอยางชัดเจน (x = 3.71 ,S.D.= 1.06) และการจัดหาวัสดุ อุปกรณ แบบฟอรมเครื่องมือ ที่จําเปนเพื่อใชดําเนินงาน
วัดผลและประเมินผลใหเพียงพอ ( x = 3.70 , S.D.= 1.10) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาต่ําสุด คือ การสงเสริมใหมีการ
พัฒนาปรับปรุงการสร างเครื่องมือประเมิ นผลใหมีม าตรฐานและมีประสิท ธิภาพโดยการอบรมใหความรู และประชุ ม
ปฏิบัติการสรางขอสอบทุกภาคเรียน ( x = 3.50 , S.D.= 1.14)
2.4 งานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา พบวา ในภาพรวมมีปญหาในระดับปานกลาง( x = 3.55 , S.D.=
0.87) เมื่อพิจารณา เปนรายขอ พบวา มีปญหาอยูในระดับมากเกือบทุกขอโดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุด คือ การ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการผลิต และการใชสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาใหมๆทุกปการศึกษา ( x =
3.71 , S.D.= 0.96) รองลงมา คือ การนําผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุง การผลิตและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษาในภาคเรียนตอไป (x = 3.60 , S.D.= 0.95) และการจัดระบบการเก็บรักษา ดูแลสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษาอยางดี ( x = 3.57 , S.D.= 1.08) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาต่ําสุด คือ การสงเสริมใหครูผลิต และใชสื่อ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและทันสมัย ( x = 3.46 , S.D.= 1.03)
2.5 งานนิเทศการสอน พบวาในภาพรวม มีปญหาอยูในระดับมากเกือบทุกขอ ( x = 3.51 , S.D.= 0.93) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีปญหาในระดับมากเกือบทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุด คือ การกําหนดเกณฑ
ในการนิเทศการสอนเปนลายลักษณอักษร ( x = 3.58 , S.D.= 0.99) รองลงมา คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู
นิเทศและผูรับการนิเทศเพื่อทราบปญหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในภาคเรียนตอไป ( x = 3.57
, S.D.= 1.03) และการวางแผนกําหนดปฏิทินการนิเทศการสอนอยางชัดเจน ( x = 3.56 , S.D.= 1.16) สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
ระดับปญหาต่ําสุด คือ การจัดหาเอกสารที่เกี่ยวของเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ( x = 3.44 ,
S.D.= 1.11) กับ การประชุมใหคําแนะนําชี้แนะเรื่องการนิเทศการสอน ( x = 3.44 , S.D.= 1.04)
แนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิ ช าการเพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น กลุ ม เครื อ ข า ยพั ฒ นา
การศึกษาดอยสันติคีรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
ปลายเปดและการสัมภาษณ ผูบริหารโรงเรียน และครูวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี
เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สรุปไดดังนี้ แนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในกลุมพัฒนาการศึกษาดอยสันติ
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คีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดและการ
สัมภาษณ ผูบริหารโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน หัวหนาฝายวิชาการโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 12 คน โดยนําปญหา
จากแบบสอบถามมากําหนดขอคําถามทั้ง 5 งาน คือ งานบริหารหลักสูตร งานการจัดการเรียนการสอน งานสื่ อและ
นวัตกรรมทางการศึกษา งานนิเทศการสอน งานวัดผลและประเมินผลการเรียน มีรายละเอียดดังนี้
1. ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
แนวทางในการบริหารงาน
1.1 โรงเรียนควรมีการกําหนดนโยบายและวางแผนรวมกันในการจัดทําหลักสูตรเพื่อเตรียมพรอมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
1.2 ผูบริห ารตองศึกษาหลักสูตรและเอกสารประกอบหลั กสูตรอยางลึกซึ้ง และชัดเจน ตลอดจนจัดหา
เอกสารหลักสูตรไวใหเพียงพอ พรอมที่จะใหครูนําไปใชไดตลอดเวลา
1.3 โรงเรี ย นควรจะต อ งศึ ก ษาสภาพของท อ งถิ่น ในเขตบริ ก ารของโรงเรี ย นเพื่ อ นํา มาจั ด ทํ าหลั ก สู ต รให
สอดคลองกับสภาพทองถิ่น
1.4 การนําหลักสูตรไปใชตองสามารถปรับใหยืดหยุนและเหมาะสมกับผูเรียน
1.5 โรงเรียนควรมีการประเมินผลการใชหลักสูตรที่จัดทําขึ้นเพื่อหาขอดี ขอดอย ในการที่จะนําไปปรับปรุง
และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. ดานการเรียนการสอน
แนวทางในการบริหารงาน
2.1 โรงเรียนควรจะตองมีการวางแผนจัดการเรียนการสอนรวมกันทั้งบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรที่
เกี่ยวของ
2.2 ควรสรางความตระหนัก ความเขาใจ ในผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งผูบริหาร ครูคณะกรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง นักเรียน ตลอดจนชุมชน ในการใหความสําคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
2.3 ควรจัดทําคูมือครูในงานวิชาการ เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูอาจารยที่จะไดแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อ
จะไดทําใหการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามีคุณภาพ
2.4 ครูควรที่จะตองศึกษาพื้นฐานของนักเรียนทุกคนวาแตละคนเปนอยางไร บกพรองในเรื่องใด เพื่อจะไดหา
วิธีการจัดการเรียนการสอนใหเกิดผลสัมฤทธิ์กับนักเรียน
2.5 โรงเรียนควรจัดทําโครงการตาง ๆ ที่จะชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษหรือจัดกระบวนการเรียนรู
แบบพี่สอนนอง (Buddy) เพื่อลดภาระของครูผูสอนในกรณีที่มีครูจํานวนนอย หรือกรณีที่โรงเรียนมีเด็กที่มีความตองการ
พิเศษจํานวนมาก
2.6 ควรมีการจัดสอนซอมเสริมใหแกเด็กที่เรียนรูชาหรือมีความบกพรองทางดานสติปญญา
2.7 ควรมี ก ารประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นสอนอย า งสม่ํา เสมอเพื่ อ นํ า ไปสูก ารปรั บปรุ ง แก ไ ขให มี ค วาม
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอตัวผูเรียน
3. ดานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
แนวทางในการบริหารงาน
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3.1 ควรมีการวางแผนรวมกันระหวาง ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาผูปกครอง นักเรียน ผูนําชุมชน
และบุคลากรที่เกี่ยวของ ในการจัดหา ผลิตวัสดุ และสื่อการเรียนการสอน
3.2 ควรดําเนินการศึกษาสภาพแวดลอมและสิ่งที่มีอยูในชุมชน เพื่อนําวัสดุที่มีในทองถิ่นมาผลิตเปนสื่อการ
เรียนการสอน
3.3 บุคลากรกรในโรงเรียนควรศึกษาการใชสื่อแตละประเภทใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน
3.4 บุคลากรภายในโรงเรียนควรรวมมือกันในการที่จะผลิตสื่อการเรียนการสอนขึ้นใชเองภายในโรงเรียน
3.5 ควรมีการปรับปรุงสื่อวัสดุที่มีอยูใหทันสมัยเหมาะกับการใชงาน
4. ดานวัดผลและประเมินผล
แนวทางในการบริหารงาน
4.1 ควรมีการวางแผนรวมกันระหวางผูบริหารและคณะครูเกี่ยวกับเกณฑเครื่องมือ และระยะเวลาการวัดผล
และประเมินผล
4.2 บุ คลากรที่ทําหนาที่ วัด ผลและประเมิน ผลควรจะตอ งศึก ษาหาความรู เพิ่ มเติมในการที่จะวัด ผลและ
ประเมินผล
4.3 ในการวัดผลและประเมินผล ควรมีการกําหนดลําดับขั้นของทักษะของเด็กเปนขั้นยอย ๆ แลววัดผลโดย
การทดสอบดวยวิธีการหลาย ๆ วิธี เมื่อเด็กมีทักษะตามขั้นยอย ๆ เหลานั้นแลว ใหถือวาเด็กสอบผาน
4.4 การวัดผลและประเมินผลควรจะยืดหยุน และสอดคลองกับลักษณะของเด็กแตละคน
4.5 ควรจัดสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
4.6 ควรมีการประเมินเครื่องมือ วิธีการวัดผลอยางสม่ําเสมอ เพื่อหาขอดีขอดอยในเครื่องมือวัดผลแตละชนิด
4.7 ควรมีการปรับปรุงเครื่องมือ วิธีการวัดผลใหเหมาะสมกับเด็ก
5. ดานนิเทศภายใน
แนวทางในการบริหารงาน
5.1 ขวัญและกําลังใจจากผูบริหารเปนสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการปฏิบัติงาน
5.2 ควรมีการจัดระบบงานนิเทศภายในอยางเปนระบบและมีแผนในการนิเทศอยางเปนลายลักษณ
อักษร
5.3 ผูบริหารควรจะพัฒนาปรับปรุงกระบวนการนิเทศเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
แนวทางที่ถูกตอง
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สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการวิจัยพบวาปญหาการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาดอยสันติคีรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมทุกดานมีปญหาอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา
1. ดานงานการจัดการเรียนการสอน มีปญหามากที่สุดในเรื่อง ปญหาการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของครู
แตละคนในงานดานการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูมีหนาที่หรือภาระงานมาก นอกจากงานประจําในการ
สอนนักเรียนแลวยังมีงานพิเศษอื่นๆ อีก ที่ผูบริหารมอบหมาย เชน งานธุรการชั้นเรียน งานการเงิน งานพัสดุ สงผลใหเกิด
ปญหาตอการจัดการเรียนการสอน จึงทําใหไมมีเวลาศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ซึ่งสงผลตอ
การพัฒนาผูเรียนโดยตรง การเรียนการสอนที่มีคุณภาพยอมสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพตามที่หวังไว (กมล ภูประเสริฐ.
2545 หนา 39) สวนสายหยุด จําปาทอง (2529 หนา 3)ไดกลาววา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนสวนใหญมงเนน
ดานหลักสูตร การจัดโปรแกรมการเรียนการสอน การจัดทําโครงการสอน การเตรียมการสอน สื่อการสอน ตลอดจนการ
วัดผลประเมินผล นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ (2545 หนา11) ยังกลาวอีกวา การจัดการเรียนการสอนตองมีการ
จัดระบบสนับสนุน นั้นคือ จัดสิ่งสนับสนุนเพื่ออํานวยความสะดวก สงเสริมการเรียนรู การคนควาหาความรูดวยตนเอง
ของผูเรียนในลักษณะตางๆ และเพื่อใหครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการที่หลากหลายนาสนใจและมี
ประสิทธิภาพ จัดแหลงคนควาสําหรับผูเรียนประกอบดวย หองสมุด ศูนยหนังสือ หองโสตทัศนศึกษา หองสมุดหมวดวิชา
ฯลฯ ซึ่งควรเปนสถานที่ที่ไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงคนควาที่เปนระบบ สะดวก งายตอการคนควาเปนสถานที่ที่สะอาด
สงบ มีสื่อหลากหลาย นําเขาไปใชบริการและจัดสื่อวัสดุอุปกรณ การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจะฝกใหผูเรียน
ไดคิดทําและแสดงออก ครูมีบทบาทเปนผูกระตุนใหผูเรียนไดคิดและปฏิบัติดวยตนเองซึ่งตองอาศัยสื่อและวัสดุอุปกรณที่
หลากหลายนาสนใจ โรงเรียนจึงควรสนับสนุนสิ่งเหลานี้ใหพรอมเพื่อใหครูสามารถเลือกใช เตรียมหรือจัดทําเพิ่มเติมได
อยางสะดวกและใหผูเรียนไดใชคิดคน ปฏิบัติดวยตนเอง รวมถึงจัดใหมีผูรับผิดชอบสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปในเปาหมายทิศทางเดียวกัน
2. ดานงานบริหารหลักสูตร มีปญหามากที่สุดในเรื่อง การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติหนาที่ตามโครงสรางการบริหาร
หลักสูตรเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนไมไดศึกษาวิเคราะหหลักสูตรเพื่อดําเนินการจัดบุคลากรเขา
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามโครงสร า งการบริ ห ารหลั ก สู ต ร และการนํ า หลั ก สู ต รไปใช ก อ นเป ด ภาคเรี ย น เรื่ อ งของหลั ก สู ต ร
สอดคลองกับขอคนพบของสุพัตรา ไหลสกุล (2539 หนา บทคัดยอ) ที่วาปญหาในการบริหารงานวิชาการ คือการมี
ความรูความเขาใจเรื่องการใชหลักสูตรไมเพียงพอของโรงเรียน ซึ่งการทําความเขาใจในหลักสูตรเปนสิ่งที่ทั้งผูบริหารและ
ครูจําเปนจะตองศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตรอยางลึกซึ้งและชัดเจน ในการบริหารงาน การวางแผนและกําหนด
นโยบายเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะอยางยิ่งงานดานหลักสูตรเพราะหลักสูตรเปนหัวใจของการจัดการศึกษาที่เปนเครื่องชี้บง
วาเยาวชนไทยในอนาคตควรจะเปนพลเมืองอยางไรที่สังคมตองการ ดังที่ กรมวิชาการกําหนดเรื่องการบริหารหลักสูตร
(กระทรวงศึกษาธิการ.2533 หนา 18) ไววา ในการบริหารหลักสูตรจะตองกําหนดปรัชญา และอุดมการณ วัตถุประสงคไว
ในนโยบายของโรงเรียน และ วิชัย วงษใหญ (2525 หนา 184-185) ใหความเห็นวาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่มีตอ
หลักสูตรนั้น จะตองศึกษาหลักสูตรใหชัดเจนเพื่อที่จะวางแผนการนําหลักสูตรไปใช จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการที่
จะตองศึกษาเอกสารหลักสูตรอยางชัดเจนและประยุกตใชใหสอดคลองกับเด็ก และกําหนดเปนนโยบายของโรงเรียน
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เพราะฉะนั้นหลักสูตรจึงเปนหัวใจหลักของการจัดการเรียนการสอนเพื่อนําไปสูเปาหมายทางการศึกษา ความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนจะทําใหการจัดการศึกษาเปนไปดวยดี ความสําคัญของหลักสูตรก็คือ ทําให
การศึก ษาดําเนิน ไปสูเป าหมายที่ว างไว ทํา ให การศึก ษามีป ระสิ ทธิ ภาพและประสิทธิ ผลตามเป าหมายในการพั ฒนา
หลักสูตรจะเปนแนวทางการปฏิบัติงานของครูที่จะจัดประสบการณใหกับผูเรียนไดมีความรู ทักษะและความประพฤติและ
มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 2546 หนา 23)และยังมี สุนีย ภูพันธ (2546 หนา 224) ที่กลาววา
หลักการสําคัญในการนําหลักสูตรไปใชวาจะตองดําเนินการอยางเปนระบบ ตามขั้นตอนที่วางแผนและเตรียมการไว ตอง
คํานึงถึงปจจัยสําคัญที่ชวยใหการนําหลักสูตรไปใช ไดแก งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เอกสารหลักสูตรตางๆ รวมทั้งอาคาร
สถานที่และครูผูสอนซึ่งเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดในการนําหลักสูตรไปใชนอกจากนี้ ปญญา แกวกียูร และ สุภัทร พันธพัฒน
กูล (2545 หนา 28 -29) ยังกลาวอีกวาการดําเนินการเพื่อใหหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุวัตถุประสงคของการ
จัดการศึกษาจําเปนตองมีปจจัยที่มึคุณภาพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา คือ ผูบริหารโรงเรียนตองมี
ภาวะผูนําทางวิชาการ จะตองเรียนรูทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลเพื่อทําหนาที่เปนผูนําในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนางานตางๆ ในโรงเรียน รวมถึง
ครู บุคลากรในโรงเรียน ผูนําชุมชนกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียนจะตองไดรับการพัฒนาความรูความขาใจ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียน
จะตองเปนผูมีความพรอมในการเรียนรูและผูบริหารตองพัฒนาระบบบริหารจัดการการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหมี
ประสิทธิภาพจําเปนตองมีระบบการบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ
3. ด านงานวัดและประเมิน ผลการเรีย น มีปญหามากที่สุ ดในเรื่องการสง เสริม ใหมีก ารวิเคราะหผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อนําผลการวิเคราะหไปใชปรับปรุงการสรางเครื่องมือวัดผลทุกภาคเรียน ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะในการวัดผลและประเมินผลสวนใหญ ครูประจําชั้นจะเปนผูวัดผลประเมินผลเอง โดยไมไดนําผลมาวิเคราะห
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อนําผลไปใชในการปรับปรุงการสรางเครื่องมือวัดผลในแตละภาคเรียน
จึงทําใหการวัดและประเมินผลขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นผูบริหารและคณะครูจึงควรที่จะตองมีการวางแผนรวมกันเกี่ยวกับ
เกณฑ เครื่องมือในการวัดและประเมินผล การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในการที่จะวัดผลและประเมินผล ทั้งนี้เพราะวาเด็ก
มีค วามต อ งการและความสามารถแตกต า งกั น ในการวั ดผลและประเมิน ผลจํ าเป น ต องมี เกณฑ และวิ ธี ก ารเฉพาะ
เหมาะสมกับเด็กแตละประเภท (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2542 หนา 11) การวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนรู เปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดง
พัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน รวมทั่งขอมูลที่เปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียน
เกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ (กรมวิชาการ.2545 หนา 24) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกลาวถึง การประเมินผลไวในมาตรา 26 ดังนี้ใหสถานศึกษาจัด
กระประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวม
กิจกรรมและการทดสอบ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 หนา 13) แนวคิดของสมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2545 หนา 9) อธิบาย
วา การวัดและประเมินผลการเรียนรู สถานศึกษาตองจัดทําเกณฑและแนวทางปฏิบัติมีมาตรฐานเดียวกันตองวัดผลผูเรียน
ทั้งระดับชั้นและระดับสถานศึกษาเปนกระบวนการตอเนื่อง ใชขอมูลจากการวัดและประเมินผลการเรียนรูพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนและสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพเชนเดียวกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน(2544 หนา 165)ไดกลาวถึง
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หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลไววาผูบริหารเปนผูกําหนดนโยบายทั่วไปเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผล จัดหาวัสดุ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนตลอดจนเจาหนาที่อํานวยความสะดวก พยายามสงเสริม
ใหครูอาจารยมีความรูทางการวัดและประเมินผล โดยการจัดการฝกอบรม การประชุมปฏิบัติการในดานเทคนิคการออก
ขอสอบ กานใหคะแนน การประเมินผลขอสอบตลอดจนการรายงานผลการสอบ มีการจัดตารางสอบ หองสอบและ
ระเบียบในการสอบและการคุมสอบ ควรมีการประเมินผลการสอบหากมีความบกพรองจะไดหาทางแกไขตอไปหรือเสนอ
แนวทางในการนําไปปรับใชในครั้งตอไป
4. ดานงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา มีปญหามากที่สุดในเรื่องการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิค
การผลิตและการใชสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาใหมๆทุกปการศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะงบประมาณที่ไดรับการ
สนับสนุนในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตและการใชสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษามีคอนขางจํากัด
ทําใหโรงเรียนไมสามารถจัดอบรมการใชสื่อการเรียนการสอนทุกปการศึกษา ดังนั้นครูจึงตองมีเทคนิคการผลิตและการใช
สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาใหมๆเพื่อใชสื่อการเรียนการสอนเปนสื่อหรือตัวกลางที่ถายทอดและแลกเปลี่ยนเนื้อหา
ประสบการณ แนวคิด ทักษะและเจตคติระหวาผูสอนกับผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ.2546 หนา 30) ซึ่งคลายกับกุศยา
แสงเดช(2546 หนา 14) ที่กลาว ถึงนวัตกรรม วาเปนสื่อการเรียนการสอน เทคนิควิธีการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหมๆ ที่นํามาใชแลวทําใหงานบรรลุวัตถุประสงคดีกวาเดิมมีคุณภาพกวาเดิม มีประสิทธิภาพกวาเดิม สวนอาภรณ ใจ
เทียง (2540 หนา 215) กลาวถึงสื่อวา เปนวัสดุอุปกรณที่ใชประกอบการเรียน มีลักษณะที่แปลก นาสนใจและสําคัญทั้งครู
และนักเรียนสามารถจัดหาจัดทํารวมกันซึ่งอาจหามาไดในทองถิ่นสําหรับ ศิริกาญจน โกสุมภ และดารณี คําวัจนัง (2545
หนา 11-12) ไดกลาววา สื่อการเรียนรู มิไดมีความหมายเฉพาะสื่อที่ครูและนักเรียนนํามาใชในกระบวนการเรียนการสอน
ในหองเรียน ที่เรียนกวา “สื่อการเรียนการสอน” เทานั้น แตหมายถึงทุกสิ่งที่อยูรอบตัวผูเรียน ไมวาจะเปน คน สัตว สิ่งของ
เหตุการณหรือความคิดก็ตาม ขึ้นอยูกับวาเราเรียนรูจากสิ่งนั้นๆ หรือนําสิ่งเหลานั้นเขามาสูการเรียนรูของเราหรือไม อัน
จะเปนการสรางนวัตกรรมการศึกษาใหมๆไดอีกทางหนึ่ง โดยนวัตกรรมทางการศึกษาจึงมีลักษณะความเปนสื่อการเรียน
การสอนที่ไดพัฒนา ปรับปรุง ใหสอดคลอง เหมาะสมกับความสนใจ ความตองการของนักเรียนทํานองเดียวกัน ถวัลย
มาศจรัส,มงคล แวนไธสง และ ณิชนันทน ประสงค (2546 หนา 5) ไดใหความหมายของนวัตกรรมวา เปนความคิดใหม
รูปแบบใหม วิธีการใหม เทคนิคใหม แนวทางใหม ผลผลิตใหมที่ไดประยุกต สรางสรรคและพัฒนา ทั้งจากการตอยอดภูมิ
ปญญาเดิมหรือการคิดคนขึ้นใหมดวยภูมิปญญาใหม ใหเกิดสิ่งที่เปนประโยชนตอการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
5. ดานงานนิเทศการสอน มีปญหามากที่สุดในเรื่อง การกําหนดเกณฑในการนิเทศการสอนเปนลายลักษณอักษร
ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการดําเนินงานดานนิเทศการสอนนอกจากการจัดใหมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอแลวผูบริหารจะตองมีกําหนดเกณฑในการนิเทศการสอนเปนลายลักษณอักษร กําหนดบทบาทและ
หนาที่ในการนิเทศการการสอนในเรื่องตาง ๆ เหลานี้ คือ การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใหบริการ สื่อ
วัสดุ อุปกรณเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการจัดการเรียนการสอน การประสานพัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอน
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2542 หนา 55)
เนื่องจากกระบวนการนิเทศการศึกษาเปน กระบวนการที่มุงเนนการใหไดมาซึ่งคุณภาพของนักเรียนโดยที่นิเทศการศึกษา
เปนการทํางานของผูบริหาร รวมกับครูเพื่อพัฒนางานสอนใหมีประสิทธิภาพและนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
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จากการหาแนวทางในการบริ ห ารงานวิ ชาการเพื่ อ ยกระดั บ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย น กลุม เครื อ ขา ยพัฒ นา
การศึกษาดอยสันติคีรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในดานตาง ๆ พบวา
1. งานบริหารหลักสูตร โรงเรียนควรมีการวางแผนรวมกันในการสรางหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น โดยผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนจะตองศึกษาเอกสารหลักสูตร จัดทํา
หลักสูตรของโรงเรียน และมีการติดตามประเมินผลหลักสูตรทุกภาคเรียน เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน สอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535 หนา 17) ที่กลาวถึงขอบขายงานวิชาการประกอบดวย การ
วางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ เปนการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช การจัดการลวงหนา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร เพื่อการนําไปปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม
2. งานการจัดการเรียนการสอน มีแนวทางในการบริหารงานดังนี้ โรงเรียนควรมีการวางแผนจัดการเรียนการ
สอนรวมกันทั้งบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวของ ตลอดจนสรางความตระหนักความเขาใจในผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ทั้งผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียนตลอดจนชุมชนในการใหความสําคัญในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้เพราะการตระหนักและใหความสําคัญ จะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544 หนา 38-39) ในดานการดําเนินการจัดการเรียน
การสอนโรงเรียนควรจัดใหมีแผนการสอนใหครบถวนทุกชั้นและทุกกลุมสาระ จัดหองใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
จํานวนนักเรียน ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการตรวจแผนการสอนหรือบันทึกการสอนของครูอยาง
สม่ําเสมอศึกษาพื้นฐานของนักเรียนทุกคนวาแตละคนเปนอยางไร จัดทําโครงการตาง ๆ ที่จะชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสูงขึ้น และหาวิธีการสอนอื่นๆ ที่จะชวยลดภาระของครูผูสอน เนื่องจากครูมีภาระงานมาก และมีงาน
ประจํา คือการสอนนักเรียนปกติ
3. งานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา มีแนวทางในการบริหารงานดังนี้ โรงเรียนควรมีการวางแผน รวมกัน
ระหวาง ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียนผูนําชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวของ ในการจัดหา
ผลิต วัส ดุ และสื่ อการเรีย นการสอน การนํา วัส ดุที่มี ในทอ งถิ่ นมาผลิ ตเปน สื่อ การเรี ยนการสอน และของบประมาณ
สนับสนุนจากหนวยงานภายนอก เพื่อแกไขปญหางบประมาณไมเพียงพอ และควรมีสื่อที่มีความหลากหลาย สอดคลอง
กับ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 หนา 23-24) กลาววา สื่อควรมีความหลากหลายทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลยีและสื่ออื่นๆ ซึ่งชวยสงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณคานาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขาใจไดงายและ
รวดเร็ว รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง ลึกซึ้งและตอเนื่องตลอดเวลา
เพื่อใหการใชสื่อการเรียนรูเปนไปตามแนวทางการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
4. งานนิเทศการสอน มีแนวทางในการบริหารงานดังนี้ ขวัญและกําลังใจจากผูบริหารเปนสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งใน
การปฏิบัติงานการมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานสงผลใหการทํางานของครูมีประสิทธิภาพ ดังที่ ชาญชัย อาจินสมา
จาร (2525 หนา8) การนิเทศการศึกษา เปนการแนะนําและการชี้ชองทางในลักษณะที่เปนกันเองแกครูและนักเรียนเพื่อ
การปรับปรุงตัวของเขา (ครูและนักเรียน) ตลอดจนสภาพการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการศึกษาที่พึง
ประสงคดังนั้น โรงเรียนควรจัดระบบงานนิเทศภายในอยางเปนระบบและมีแผนในการนิเทศอยางเปนลายลักษณอักษร
ควรขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการนิเทศการสอน
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5. งานวัดและประเมินผลการเรียน มีแนวทางในการบริหารงานดังนี้ ควรมีการวางแผนรวมกันระหวางผูบริหาร
และคณะครูเกี่ยวกับ เกณฑ เครื่องมือ และระยะเวลาการ วัดผลและประเมินผล การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในการที่จะ
วัดผลและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้เพราะวาเด็กมีความตองการและความสามารถแตกตาง
กั น ในการวั ด ผลและประเมิ น ผล จํ า เป น ต อ งมี เ กณฑ แ ละวิ ธี ก ารเฉพาะเหมาะสม (สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ.2542 หนา 11) ตลอดจนควรมีการประเมินเครื่องมือ วิธีการวัดผลและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ
เพื่อนําไปปรับปรุงเครื่องมือ วิธีการวัดผลใหเหมาะสมกับเด็กตอไป
ขอเสนอแนะ
1. ดานงานบริหารหลักสูตร ควรมีการวางแผนการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรู บริหารจัดการการใช
หลั ก สู ต รให เหมาะสม จั ด บุ ค ลากรเข า ปฏิ บัติ ห น า ที่ ต ามโครงสร า งการบริ ห ารหลั ก สู ต รที่ เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร จั ด
โครงสรางในการบริหารหลักสูตรอยางชัดเจน นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ ดวยมีการ
ประเมินการนําหลักสูตรไปใชทุกภาคเรียน
2. ดานงานการจัดการเรียนการสอน ควรมีการสนับสนุนใหครูมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความแตกต างระหว างบุค คลที่เนน การฝ กทั กษะกระบวนการคิ ดตามความถนั ดของผูเรีย น โดยกํ าหนดหน าที่ ความ
รั บ ผิ ด ชอบของครู แ ต ล ะคนในงานด า นการจั ด การเรี ย นการสอนให ชั ด เจน จั ด ครู เข า สอนประจํ า ชั้ น ประจํ า วิ ช าตาม
ความสามารถและความถนัด สงเสริใหครูพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทุก
ภาคเรียน และสงเสริมใหครูมีการสอนซอมเสริมนักเรียนเพื่อพัฒนาการที่ดีขึ้นทางดานการเรียน
3. ดานงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ควรมีการวางแผนดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
อยางเปนระบบ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตใชสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาใหมๆทุกปการศึกษา
ผลิตและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการใชสื่อ
และนวัตกรรมทางการศึกษาทุกภาคเรียน และนําผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงในภาคเรียนตอไป
4. ดานงานนิเทศการสอน ควรมีการการวางแผนกําหนดปฏิทินการนิเทศการสอนอยางชัดเจน กําหนดเกณฑใน
การนิเทศการสอนเปนลายลักษณอักษร ควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการนิเทศภายในอยางสม่ําเสมอ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูนิเทศและผูรับการนิเทศเพื่อทราบปญหาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในภาคเรียน
ตอไป
5. ดานงานวัดและประเมินผลการเรียน ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายในการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนอยางชัดเจน จัดหาวัสดุ อุปกรณ แบบฟอรมเครื่องมือ ที่จําเปนเพื่อใชดําเนินงานวัดผลและประเมินผลใหเพียงพอ
สงเสริมใหมีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อนําผลการวิเคราะหไปใชปรับปรุงการสราง
เครื่องมือวัดผลทุกภาคเรียน และสงเสริมใหมีการพัฒนาการสรางเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษากลยุทธการพัฒนางานวิชาการที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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2. ควรศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอการนิเทศการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอน
3. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากครูผูสอน
นักเรียนและผูปกครอง เพื่อใหการบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในพื้น
ราบ ที่มีบริบทและปญหาแตกตางกัน จะทําใหไดองคความรูใหมๆเปนแนวทางในการทํางานของโรงเรียนตางๆตอไป

กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก ดร.บรรจง ไชยรินคํา กรรมการที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาตรวจแกไข
และใหคําแนะนํา จนการคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ นางสาวจรรยา ชั ย บุ ญ ลื อ ผู อํ า นวยการโรงเรี ย นบ า นพนาสวรรค นายสุ ค นธ พั น ธุ รั ต น
ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหมสันติ และนายสมสวัสดิ์ ทองประวิทย ที่ใหความกรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับเนื้อหาของแบบสอบถาม รวมทั้งใหความกรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาของแบบสอบถาม
รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการเขียนรายงานการวิจัย ขอขอบคุณผูบริหาร ครูผูสอน ในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 3 ทุกทานที่เสียสละเวลาในการใหขอมูล
ที่เปนประโยชนอยางมากตอการศึกษาวิจัย
ทายที่สุดนี้ผูวิจัยขอขอบคุณ สมาชิกในครอบครัวที่คอยใหกําลังใจในการจัดทําวิจัยและใหการสนับสนุนปจจัย
ตางในการทําวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน และศึกษาแนวทางการ
บริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย น ประชากร ได แ ก ครู ผู ส อน อํ า เภอเวี ย งเชี ย งรุ ง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 13 โรงเรียน จํานวน 122 คน ผลการศึกษาพบวา ปญหาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ลําดับมากที่สุด คือ ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
รองลงมา คือ ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามลําดับ แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สรุปไดดังนี้ โรงเรียนควรจัดใหมีการอบรมและเชิญวิทยากรที่มีความรู
ความสามารถมาใหความรูแกครูเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ควรพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในดาน
การสอนและการวัดประเมินผลอยางเปนระบบ ควรมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนใหที่มีคุณภาพและมี
การนิเทศอยางเปนระบบ ควรมีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและนํานักเรียนไปศึกษาจากแหลงเรียนรู
นอกสถานศึกษา และแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในอยางชัดเจน
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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
การศึกษานับเปนรากฐานที่สําคัญ ในการสรางสรรคความเจริญกาวหนา การแกปญหา และการพัฒนาในดานตางๆ เพราะ
การศึกษามีความสําคัญโดยตรงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนผูรูจักคิด รูจักทํา รูจักแกปญหาชวยพัฒนาฟนฟู
ศักยภาพของบุ คคลให สามารถพึ่งตนเองพั ฒนาตนเองพัฒ นาชุมชนและพั ฒนาสั งคมได นอกจากนี้การศึกษายังเป น
เครื่องมือในการปลูกจิตสํานึกของบุคคลใหเห็นคุณคาของการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการเห็นคุณคาของ
การอยูรวมกันอยางสันติสุข การศึกษาจึงเปนกระบวนการพัฒนาที่มี ความสําคัญอยางยิ่งในฐานะที่เปนรากฐานของการ
พัฒนาดานอื่น ๆ (กรมวิชาการ, 2543, หนา 9)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 6 กําหนดวา
“การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม
มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ”อยางไรก็ตามการจัดการ ศึกษา
ใหบรรลุ ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาดังกลาวนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ทุกฝายตองรวมมือกัน ซึ่งหนวยงานที่มี
หนาที่โดยตรงในการจัดการศึกษา คือ สถานศึกษาโดยเปนหนวย งานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแกเด็กที่มี
อายุในเกณฑ ตามพระราชบัญญัติและตามนโยบายของรัฐ เปนหนวยงานระดับปฏิบัติที่สามารถทําใหนโยบายของรัฐเห็น
ผลการปฏิบัติที่เปนจริงเกิดขึ้น และมีหนวยงานระดับสูงกวาสถานศึกษารับผิดชอบรวมกัน ทั้งในระดับกระทรวงกรมกอง
องคการภาครัฐ และเอกชน ถึงแมวาจะมีหนวยงานหลายหนวยงาน และหลายระดับรับผิดชอบรวมกันแตสถานศึกษาถือ
วาเปนหนวยงานที่สําคัญ เพราะเปนหนวยงานระดับปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพของเยาวชน ตองเริ่มตนจากการพัฒนา
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หรือปฏิรูปการบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพัฒนาผูบริหารใหมีทักษะในการบริหารงานใน
สถานศึกษา
การบริหารงานวิชาการนับวา เปนงานหลักของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพ ของผูเรียน ผูบริหารตองให
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง สวนงานอื่น ๆ นั้น แมวามีความสําคัญเชนเดียวกันแตถือวาเปนงานที่มีความสําคัญรองลงมา โดย
เปนงานสนับสนุน ใหงานวิชาการดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ (สถิตชัย วรานนทวนิช.2553,หนา 144-145) ขอบขาย
งานวิชาการมีทั้งหมด 8 ดาน คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล และการ
เทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การ
พัฒนาสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางการศึกษา
(สมเดช สีแสง. 2550,หนา 303-304) หัวใจหลักของงานวิชาการนั้น มีอยู 3 ดาน คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน งานดังกลาว ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรูความ
เขาใจอยางลึกซึ้งและ ตองใหความสําคัญในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่เพื่อสามารถนําพาใหการปฏิบัติงานวิชาการประสบ
ความสําเร็จผู บริหารสถานศึกษาที่ยึดถือเอางานวิชาการเปนงานหลักในการบริหาร มีความเปนผูนําทางวิชาการ มี
ประสบการณใน การปฏิบัติงานจะสามารถนําโรงเรียนไปสูความสําเร็จไดตรงกันขามกับผูบริหารที่ไมเห็นความสําคัญของ
งานวิชาการอาจเปนเพราะไมมีความรูความสามารถ ขาดทักษะประสบการณทางวิชาการและขาดประสบการณในการ
ปฏิบัติงานในตําแหนง ผูบริหารสถานศึกษา มองเห็นงานอื่นที่สําคัญกวางานวิชาการจึงไมสามารถนําพาโรงเรียนไปสูความ
สําเร็จตามเปาหมายได (ทัศนีย เนตรประโคน. 2552) อยางไรก็ตาม การบริหารงานวิชาการถือเปนงานที่มีความสําคัญ
มากที่สุดในการบริหาร งานทั้งหมดของสถานศึกษา และถือวาเปนหัวใจหลักในการขับเคลื่อนใหภารกิจของสถานศึกษาได
บรรลุตามวัตถุประสงค และจุดมุงหมายที่กําหนดไว นอกจากนี้สถานศึกษาใดที่มีการบริหารงานวิชาการที่ดีมีคุณภาพได
มาตรฐาน สถานศึกษานั้นก็จะเปนสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับของสังคม
จากปญหาดังกลาว โรงเรียนควรพัฒนาคือการพัฒนาการเรียนการสอนเปนอันดับแรก และกํากับงานในทุกดาน
ใหเปนรูปธรรมสะทอนใหเห็นวาโรงเรียนสวนใหญมีคุณภาพดานวิชาการอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจ โดยเฉพาะผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ชี้ใหเห็นถึงความสอดคลองระหวางผลการเรียนของนักเรียน การสอนของครู และการบริหาร
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาวาอยูในเกณฑตองปรับปรุง แสดงใหเห็นวาการจัดการศึกษาในปจจุบันยังไมประสบ
ความสําเร็จ โรงเรียนยังไมสามารถจัดการศึกษาที่สนองตอความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติได
จากความสํา คัญ ความจํา เป นและปญ หาดังกลา ว ผูศึ กษามี ความสนใจที่ จะศึก ษาปญหาและแนวทางการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เพื่อ
นําไปเปนแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของตนเองและโรงเรียนรวมทั้งจะเปนประโยชนสํา หรับผูบริหาร
ระดับสูง และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีความรูความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการตอไป
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่ อศึ ก ษาป ญหาการบริ หารงานวิช าการโรงเรี ยนในเขตอํ า เภอเวี ยงเชีย งรุง สั งกั ด สํา นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
2. เพื่อ ศึก ษาแนวทางการบริห ารงานวิ ชาการโรงเรี ย นในเขตอํา เภอเวีย งเชีย งรุ งสั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1

วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครู ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 13 โรงเรียน โดยมีครูทั้งจํานวน 122 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับปญหาการและแนว
ทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ สถานภาพของผู ตอบแบบสอบถาม มีลัก ษณะเปน แบบสอบถามแบบตรวจ
รายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการบริหารวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแนวทางการบริหารวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ลักษณะเปนคําถามปลายเปด (open-ended) วิเคราะหเนื้อหาและสรุปความ
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ถึงผูบริหารสถานศึกษาในเขตอําเภอเวียง
เชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่เปนกลุมประชากร เพื่อขอความอนุเคราะหใน
การเก็บขอมูล
2. ผูศึกษาคนควาประสานงานกับผูบริหารสถานศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อขอเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 122 ฉบับ
3. ผูศึกษาคนควาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมประชากร
ซึ่งเปน ครูผูสอนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
4. ผูศึกษาคนควา รวบรวมแบบสอบถามที่ไ ดรับกลับ คืนมา และคัดเลื อกแบบสอบถามฉบับที่สมบู รณ เพื่ อ
เตรียมการวิเคราะหขอมูลในลําดับตอไป
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การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดแบบสอบถามกลับมาแลว ผูศึกษาคนควาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามจากนั้น นําขอมูลที่
รวบรวมไดไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ในการทําการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในครั้งนี้ คือ
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละ โดยนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง
ประกอบบรรยาย
2. ขอมูลเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( µ )และคา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( σ ) และ
นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย เปนรายดานและรายขอ แลวเปรียบเทียบกับเกณฑ
3. แนวทางในการบริ ห ารวิ ช าการโรงเรี ย นในเขตอํ า เภอเวี ย งเชี ย งรุ ง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 วิเคราะหเนื้อหาและสรุปความ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ในการศึ ก ษาค น คว า ครั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษาค น คว า ได ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละ
ตอนที่ 2 ปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย( µ )และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( σ )
ตอนที่ 3 แนวทางในการบริหารวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง เปนคําถามปลายเปด วิเคราะหเนื้อหา
และสรุปความ

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ตอนที่ 3 ผลการวิ เคราะห ข อ มู ลแนวทางการบริห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นในเขตอํ า เภอเวี ย งเชี ย งรุ ง สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
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สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเรื่อง ปญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียง
เชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะห สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดานวุฒิการศึกษา สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (รอยละ 77.05) รองลงมาคือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท (รอยละ 22.95 ) ดานประสบการณการทํางาน
สวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 20 ปขึ้นไป (รอยละ 47.54) รองลงมา 10-20 ป (รอยละ 32.79) และไมเกิน 10 ป
(รอยละ 19.67)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
จากผลการวิเคราะหปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยระดับ
ปญหาสูงสุด คือ ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รองลงมาคือดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ดานการบริหารการประเมินผล การเรียน ดานการบริหารการเรียนการสอน ดานการพัฒนาแหลง
การเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา และดานการบริหารหลักสูตร ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยระดับปญหา
ต่ําสุด คือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 3 ผลการวิ เคราะหขอ มูล แนวทางการบริหารงานวิ ชาการโรงเรี ยนในเขตอําเภอเวีย งเชียงรุง สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
แนวทางทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สรุปไดดังนี้ โรงเรียนควรจัดใหมีการอบรมและเชิญวิทยากรที่มี
ความรูความสามารถมาใหความรูแกครูเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ควรพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถใน
ดานการสอนและการวัดประเมินผลอยางเปนระบบ ควรมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนใหที่มีคุณภาพและมีการ
นิเทศอยางเปนระบบ ควรมีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและนํานักเรียนไปศึกษาจากแหลงเรียนรูนอก
สถานศึกษา และแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในอยางชัดเจน
อภิปรายผล
จากผลการศึ กษา เรื่ อง ป ญหาการบริห ารงานวิ ชาการในเขตอํ าเภอเวี ยงเชี ยงรุง สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
ปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้ เปนเพราะ โรงเรียนสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็กจึงทําใหไมคอยมีงบประมาณเพียงพอที่จะนํามา
พัฒนาในโรงเรียนงบประมาณที่ไดจัดสรร นอยมากเพราะงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจะไดรับตามจํานวนรายหัวของ
นักเรียนและไดรับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษานอยทําให การบริหารจัดการการศึกษาขาดประสิทธิภาพ และมี
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คุณภาพการศึกษาคอนขางต่ําการลงทุนกับผลตอบแทนที่ไดรับไมคุมคา ซึ่งสอดคลองกับ พัชรินทร สมมุติ (2550) ไดศึกษา
การดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุรุคีรี อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม พบวา
การประชุมชี้แจงเรื่อง การจัดหลักสูตรเพื่อชี้นําในการดําเนินงาน ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับสภาพของ
ชุมชนและทองถิ่น ไดเลือกใชสื่อการเรียนรูโดยยึดเนื้อหา และไดวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค แตก็ยังมี
บางสวนที่ไมไดปฏิบัติดังเชน รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการของผูปกครองในการสอนวิชาชีพที่สอดคลองกับทองถิ่น
จัดอบรมในเรื่องการนําหลักสูตรไปใช สรุปผลการใชหลักสูตร นําผลวิจัยในในชั้นเรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอนทําทะเบียน
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน และในทองถิ่นภายนอกโรงเรียน จัดอบรมการผลิตและการใชสื่อการเรียนรู และประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหงานการวัดและประเมินผล สําหรับปญหาที่พบ ครูขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรการจัด
ทําหลักสูตร ครูผูสอนมีคาบสอนมากสอนหลายวิชา และมีงานพิเศษนอกเหนือการสอน จนทําใหดําเนินการสอนไดไมเต็มที่
สื่อการเรียนรูมีนอยไมเพียงพอกับนักเรียน
แนวทางการบริ ห ารงานวิ ช าการโรงเรี ย นในเขตอํ า เภอเวี ย งเชี ย งรุ ง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 แบบสอบถามชนิดปลายเปด ทําการวิเคราะหโดยการสรุปคําบรรยายโดยแยกเปนประเด็น
ดังนี้
ดานการบริหารหลักสูตร แนวทางในทางการบริหารงานวิชาการเพื่อการบริหารหลักสูตร ไดแก ผูบริหารควรเชิญวิทยากร
มาใหความรู อบรมการทําหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรควรใหความรูแกครูในการพัฒนาหลักสูตรสม่ําเสมอ ครูแต
ละกลุมสาระควรมาเขากลุมเพื่อนําหลักสูตรมาวิเคราะห ปรับหลักสูตรไปใชใหเขากับเนื้อหาของวิชา ผูบริหารควรมี
บุคลากรที่มีความรูในดานการทําหลักสูตรมารวมจัดทําโดยตรงอยางใกลชิดและครูควรศึกษาหลักสูตรใหมีความเขาใจ
อยางชัดเจน ดังนั้น โรงเรียนควรจัดอบรมครูใหมีความรูความเขาใจในหลักสูตร การวิเคราะหหลักสูตรอยางถูกตอง โดย
เชิ ญวิ ท ยากรที่ มีค วามรูค วามสามารถมาอบรมให กับ ครูเกี่ย วกับ การจัด ทํ าหลั กสู ตรสถานศึก ษา ปรั บ ปรุ งหลั กสู ต ร
สถานศึกษา และนิเทศติดตามการนําหลักสูตรไปใชใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ
จิรกร มุสิกะวัน (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
การพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบและครูสวนใหญไมคอยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน
การสอน ควรมีการนิเทศติดตามการสอนใหมากยิ่งขึ้น การจัด ทําแผนการเรียนรูตองสอดแทรกดานคุณธรรมจริยธรรม
ทุกแผนและแผนการเรียนการสอนของครูยังไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูควรสอนตามแผนที่เตรียมไว มีการประเมินแผน
ทุกครั้ง แลวนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น และควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทําสื่อใหเหมาะสม เพื่อเอื้อ
ตอการจัด การเรียนการสอน ดังนั้น ควรสงเสริมใหโรงเรียนมีการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถตรงกับภาระงานที่
รับผิดชอบสนับสนุนการไปศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ สนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน ใหครูทุกคนจัดทํา
คูมือการจัด การเรียนการสอน รวมทั้งมีการสรางแรงจูงใจใหแกครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน เชน เพิ่มคาตอบแทนหรือ
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พิจารณาความดีความชอบใหเปนกรณีพิเศษ ซึ่งจะสงผลตอการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพดวย ซึ่งสอดคลองกับ
ทวี จันทรมนตรี (2550) ไดทําการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยภาพรวมทุกดาน อยูในระดับ “มาก” เรียงลําดับจากมาก ไดดังนี้ ดานการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการพัฒนาสื่อ และดานการนิเทศการศึกษามีคาเฉลี่ยสุดทาย
ดานการบริหารการประเมินผลการเรียน แนวทางในทางการบริหารงานวิชาการเพื่อการบริหารการประเมินผล
การเรียน ไดแก ควรมีการพัฒนาครูให มีความรูความสามารถตรงกั บภาระงานที่รับผิ ดชอบและครูสวนใหญไ มคอ ย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอน ควรมีการนิเทศ ติดตามการสอนใหมากยิ่งขึ้น การจัดทําแผนการเรียนรูตอง
สอดแทรกดานคุณธรรมจริยธรรมทุกแผนและแผนการเรียนการสอนของครูยังไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูควรสอนตาม
แผนที่เตรียมไว มีการประเมินแผนทุกครั้ง แลวนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น และควรจัดสรรงบประมาณใน
การจัดทําสื่อใหเหมาะสม เพื่อเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น โรงเรียนควรสงเสริมใหครูมีการจัดเก็บเครื่องมือ
วัดผลประเมินผลเปนระบบและใหมีการจัด ทําคูมือและระเบียบการวัดผลประเมินผล ที่วางแผนการการวัดและประเมินใหมี
แนวทางการปฏิบัติที่ไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2544, หนา 36) ไดกลาวไววา การ
วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน หมายถึง ความรูความสามารถ ทักษะของครูในการดําเนินการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอนนักเรียนที่ตนรับผิดชอบตลอดจนการดําเนินการใหคําปรึกษาดานการวัดผลและประเมินผล
แกครู การจัดสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลตาง ๆ
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แนวทางในทางการบริหารงานวิชาการเพื่อการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ไดแก โรงเรียนควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูมีผลงานทางการวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง พรอมกับ
สงเสริมและสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ สื่อ และเชิญวิทยากรที่มีความสามารถมาใหความรูมาแกครู ควรมีการจัด
เผยแพรผลงานการวิจัยในชั้นเรียนของครู และควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางโรงเรียน
เกี่ยวกับผลงานการวิจัยของครูเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ดังนั้น โรงเรียนควรสงเสริมและ
สนับสนุนใหครูเขารับการอบรมเกี่ยว กับการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุนสื่อและอุปกรณเพื่อใชในการวิจัย
ใหครูทําการวิจัยเพื่อพัฒนาดานการศึกษา จัดใหมีคูมือ/เอกสารเพื่อประกอบ การจัดทําวิจัยใหแกบุคลากรในโรงเรียน และ
สนับสนุนใหครูนําเสนอผลงานการวิจัยตอผูมีสวนเกี่ยวของ
ดานการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี แนวทางในทางการบริ หารงานวิช าการเพื่อการพัฒ นาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไดแก ควรเชิญวิทยากรที่มีความสามารถดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใหความรูแก
ครูเพื่อที่ จะผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพ หรือสงบุคลากรไปเขารวมอบรมแลวนําความรูที่ไดรับมาขยายผลสูครูตอไป ควร
จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพความตองการของผูเรียนและแผนการจัดการเรียนรู ควรจัดสรร
งบประมาณ ครุภัณฑสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีจํานวนที่เพียงพอกับความตองการ นักเรียนและครู
ควรมีสวนรวมในการผลิตสื่อ ตั้งแตการวางแผนการผลิต และการทําสื่อ ทดลองใช ใชจริง ดังนั้น ควรสงเสริมใหโรงเรียน
จัดอบรมครูและเชิญวิทยากรมีความสามารถดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใหความรูแกครูเพื่อที่จะผลิตสื่อ
การสอนที่มีคุณภาพและดําเนินการจัดหาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยใหเพียงพอ โดยมีการระดมทรัพยากรทั้งใน
และนอกชุมชน
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ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู แนวทางในทางการบริหารงานวิชาการเพื่อการพัฒนาแหลงเรียนรู ไดแก โรงเรียน
ควรระดมทรัพยากรจากภายนอกมาเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลาย ควรพัฒนาแหลงเรียนรูในหองเรียนใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน ควรมีการจัดใหชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ เขามามีสวนรวมเปนเครือขายในการพัฒนาแหลงเรียนรู
และโรงเรียนควรมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหสะอาดและนาเรียนอยางสม่ําเสมอ ดังนั้น ควรสงเสริมให
โรงเรียนมีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและนํานักเรียนไปศึกษา จากแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาเพื่อให
ผูเรียนไดศึกษาคนควาและสรางองคความรูไดดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ (สมศักดิ์ ชูชวง. 2551) ไดศึกษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 พบวา สภาพการ
บริหารงานวิชาการในสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต2 มีการปฏิบัติ อยูในระดับมาก
ทุกดาน เมื่อพิจารณา เปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู มีการปฏิบัติมากเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดาน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและดานที่มีการปฏิบัติมากเปนอันดับสุดทาย คือ ดานการนิเทศการศึกษา
ดานการนิเทศการศึกษา แนวทางในทางการบริหารงานวิชาการเพื่อการนิเทศศึกษา ไดแก โรงเรียนควรมีการ
จัดการนิเทศภายในอยางตอเนื่องและนํานวัตกรรมมาประกอบการใชในกระบวน การเรียนการสอน ควรชี้แจงในที่ประชุม
ใหครูมีความเขาใจวัตถุประสงคและเกณฑของการนิเทศ การสอน ควรใหคําแนะนําหลังการนิเทศแจงใหครูทราบและ
ผูบริหารสถานศึกษาควรตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการนิเทศการสอน ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
ควรมีการวางแผน การนิเทศภายในโรงเรียนอยางเปนระบบ ผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสําคัญในการนิเทศภายใน
และทําการนิเทศภายในอยางตอเนื่องเพื่อนําผลมาพัฒนาปรับปรุงและแกไข ซึ่งสอดคลองกับชาญชัย อาจินสมาจาร
(2547, หนา 22) ที่ไดกลาวถึงการนิเทศเปนกระบวนการสรางสรรคที่ไมหยุดนิ่งในการใหคําแนะนํา และการชี้ชองทางใน
ลักษณะที่เปนกันเอง แกครูและนักเรียนเพื่อการปรับปรุงตัวของเขา (ครูและนักเรียน) ตลอดจนสภาพการเรียนการสอน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการศึกษา ที่พึงประสงค
ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แนวทางในทางการบริหาร งานวิชาการเพื่อการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดแก โรงเรียนควรมีการอบรมสัมมนาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหมีความรู
ความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน ควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําป ผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจน ควรมี
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ และโรงเรียนควรจัดเก็บรวบรวมขอมูลใหเปนระบบเปนปจจุบันอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้นโรงเรียนควรจะดําเนินการใหครูเขารวมการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพการศึกษาเพื่อใหมี
ความรูความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พรอมทั้งมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ
และผูบริหารสถานศึกษาควรแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ
กุลภรณ สะแกทอง (2545, หนา 65-70) ไดกลาวไววา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มที่ ทําใหเปนคนที่รูจักวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง
สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รูจักพึ่งตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางเปนสุข การรักษาคุณภาพของโรงเรียนใหสูงตามมาตรฐานที่การศึกษากําหนดไวไดแก การประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งโดยหลักสากลถือวาการประกันคุณภาพเปนเรื่องสําคัญที่ตองดําเนินการควบคูไปกับการจัดการศึกษา
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ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “ปญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1”ผูศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุงเนนให
เกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
จากการวิจัย เรื่อง ปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่มีปญหามากที่สุด ดังนี้
1. ดานการบริหารงานหลักสูตร จากการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการที่มีปญหาในเรื่อง การวางแผนเกี่ยวกับ
การใชหลักสูตรรวมกับครู เชน ขาดการวางแผนรวมครู ขาดความรูความเขาใจเรื่องหลักสูตร และหลักสูตรไมมีความสอด
คลองกัน ขอเสนอแนะ ผูบริหารควรมีการประชุมวางแผนและเชิญวิทยากรมาใหความรู อบรมการทําหลักสูตร และการพัฒนา
หลักสูตร อยางตอเนื่อง พรอมใหครูแตละกลุมสาระเขากลุมเพื่อนําหลักสูตรมาวิเคราะห ปรับหลักสูตรไปใชใหเขากับเนื้อหา
2. ดานการบริหารการเรียนการสอน จากการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการที่มีปญหาในเรื่อง การจัดสภาพ
แวดล อมภายในชั้ น เรี ยนที่ เอื้ อต อการเรี ย นรู เช น ห องเรี ยนมี สื่ อการเรี ยนการสอนมี น อย ไม คงทน ขาดสื่ ออิ เล็ คทรอนิ กส ขาด
งบประมาณ และครูไมนําสื่อนวัตกรรมมาใชในการเรียนการสอน ขอเสนอแนะ ผูบริหารควรเชิญวิทยากรมาใหความรูแก
ครูเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอน หรือสงบุคลากรไปอบรมแลวนํามาขยายผลสูครูตอไป ควรมีการจัดสรรคาใชจายใหแตละ
กลุมสาระเพื่อสรางสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมใหม ๆ
3. ดานการบริหารการประเมินผลการเรียน จากการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการที่มีปญหาในเรื่อง การนําผล
การประเมินไปใชแกไขขอบกพรองในการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน เชน ไมการนําเอาผลที่ไดจาก การประเมินผลไป
ใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ขาดการกํากับติดตามการประเมินผล ขอเสนอแนะ ผูบริหารและครูมีการประชุมวางแผนการวัด
ประเมินผล กําหนดวัตถุประสงคในการประเมินผล และนําผลที่ไดจากการประเมินผลไปใชในการพัฒนา การเรียนการ
สอน ควรมีการกํากับติดตามและกําหนดแนวทางการประเมินผลใหเปนแนวทางเดียวกัน
4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการที่มีปญหาในเรื่อง การนําเอา
ผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เชน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาไมมีความรูความเขาใจในการจัดทําวิจัยใน
ชั้นเรียน ขอเสนอแนะ ผูบริหารควรสงเสริมจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการวิจัย และครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําผลวิจัยไป
พัฒนาการเรียนการสอน แลวนําผลการวิจัยไปใชแกปญหาในชั้นเรียน และทําการเผยแพรใหเกิดประโยชนตอผูอื่น
5. ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี จากการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการที่มีปญหาในเรื่อง การ
นิเทศ กํากับติดตามการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการสอนของครู เชน ขาดการบํารุงรักษาสื่อเทคโนโลยี
ขอเสนอแนะ ผูบริหารควรมีการนิเทศ ติดตามและแตงตั้งใหมีผูรับผิดชอบดูแลสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี พรอมทั้ง
จัดหาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยใหเพียงพอสภาพความตองการของผูเรียน โดยมีการระดมทรัพยากรจากภายใน
และนอกชุมชน
6. ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู จากการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการที่มีปญหาในเรื่อง การจัดหาเทคโนโลยี ที่
ทันสมัยเพื่อการคนหาความรู เชน ขาดคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตในหองสมุด โรงเรียนไมมีหนังสือไมเพียงพอไมหลากหลาย
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ขอเสนอแนะ ผูบริหารควรมีการจัดหางบประมาณโดยขอความอนุเคราะห สนับสนุน ระดมทุน เพื่อนําไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
สื่อเทคโนโลยี ควรจัดซื้อหนังสือเพิ่ม ใหมีหนังสือที่ทันสมัยหลากหลาย
7. ดานการนิเทศการศึกษา จากการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการที่มีปญหาในเรื่อง ประสบการณและความรูใน
การนิเทศการศึกษาของผูนิเทศ เชน ผูนิเทศไมมีความถนัดและไมมีประสบการณในดานการนิเทศขอเสนอแนะ ผูบริหาร
ควรอบรมใหครูมีความรูความเขาในดานการนิเทศภายใน ควรชี้แจงในที่ประชุมใหครูเขาใจวัตถุประสงค เกณฑของการนิเทศ
การสอน และทําการนิเทศภายในอยางตอเนื่องเพื่อนําผลมาพัฒนาปรับปรุงและแกไข
8. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการที่มีปญหาใน
เรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเชน ครูไมเขาใจการประกันคุณภาพและการจัดเก็บ
ขอมูล ขอเสนอแนะ ผูบริหารควรใหครูเขารวมการอบรมเพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ชัดเจน และการจัดเก็บรวบรวมขอมูลใหเปนระบบเปนปจจุบันพรอมทั้งมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล อยางสม่ําเสมอ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2. ควรศึกษาปจจัยที่สงตอความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาเปนอยางดียิ่งจากทาน ดร.บรรจง ไชยรินคํา
อาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการทุกทานที่ไดใหคําปรึกษา ชวยเหลือ แนะนํา ตลอดจนตรวจทานแกไขขอบกพรอง
ตางๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง
ขอขอบคุ ณ นายทองพูน มาไกล ผูอํา นวยการโรงเรียนอนุ บาลเวี ยงเชียงรุง สัง กัด สํานั กงานเขตพื้นที่ การ
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายชูชาติ อุตอิ่นแกว ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายกุศล มีปญญา ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยขี้เหล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่กรุณาแนะนํา แกไข และตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาจนทํา
ใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณ และมีคุณคา
ขอขอบพระคุณ ผู บ ริห ารโรงเรีย นและครูโ รงเรีย น ในเขตอํ า เภอเวีย งเชีย งรุ ง สัง กัด สํ า นัก งานเขตพื ้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ไดใหความรวมมือในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามเปนอยางดี
นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนชวยเหลือ จากสมาชิกทุกคนในครอบครัว ผูคอยเปนกําลังใจและสนับสนุนการ
ทํางานทุก ๆ ดานมาโดยตลอด ทําใหการทํางานสําเร็จลุลวงไปดวยดี คุณ คาของการศึกษาคน ควา ฉบับนี้ คงจะเปน
ประโยชนตอการบริหารงานของผูบังคับบัญชาทุกระดับ และขอมอบแดบูรพาจารยตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานที่ใหความ
กรุณาชี้แนะและสนับสนุนใหกําลังใจในการศึกษาครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี ขอขอบพระคุณทุกทาน
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พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เพื่อหาแนวทางการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 1 ป ก ารศึ ก ษา 2557 จํ า นวน 108 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช คื อ
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีทั้งหมด 3 ตอน สถิติที่ใช คือ เฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา
1. พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และพิจารณาเปนรายดานพบวาดานความรวมมือมีคาเฉลี่ยสูงสุด
1.1 ดานการเอาชนะ โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือ ขาพเจาใชวิธีการที่หลากหลายตามอํานาจ
หนาที่ของตนในการแกไขปญหามีคาเฉลี่ยสูงสุด
1.2 ดานการรวมมือ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คือ ขาพเจาพิจารณาปญหาที่เกิดขึ้นกับผูรวมงาน
อยางตรงไปตรงมามีคาเฉลี่ยสูงสุด
1.3 ดานการประนีประนอม โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คือ ขาพเจาพยายามหาวิธีที่จะทําใหการ
ไดเปรียบเสียเปรียบของทุกฝายเปนไปดวยความยุติธรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุด
1.4 ดานการหลีกเลี่ยง โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือ ขาพเจาหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น
ที่จะนําไปสูการโตแยงมีคาเฉลี่ยสูงสุด
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1.5 ดา นการยอมให โดยรวมมี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มาก คื อ ข า พเจ า พยายามที่ จ ะไม ทํ า รา ยจิ ตใจหรื อ
ความรูสึกของคนอื่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด
2. แนวทางการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 สรุปผลไดดังนี้
2.1 ดานการเอาชนะ ควรใหทุกฝายคํานึงถึงประโยชน ความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง ความ
ยุติธรรม เปนหลักในการแกปญหาความขัดแยง พยายามใชวิธีการ แนวปฏิบัติที่หลากหลายในการแกปญหา โดยใชวิธีการ
เจรจา ไกลเกลี่ย
2.2 ดานการรวมมือ ควรใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการแกปญหา และใหทุกฝายแสดงความคิดเห็น
2.3 ดานการประนีประนอม ควรพยายามใหเกิดความปรองดอง รักษาน้ําใจ รวมมือชวยเหลือกันของทุก
ฝาย ตองใหมีการพูดจาตกลงยินยอม หรือยอมรับสภาพปญหาความขัดแยง โดยวิธีการหาทางออกรวมกัน และใชเหตุผล
หาขอยุติ โดยไมใชอารมณ
2.4 ดานการหลีกเลี่ยง ควรหลีกเลี่ยงวิธีการที่จะทําใหเกิดความขัดแยงมากขึ้น โดยการหลีกเลี่ยงการ
เผชิญหนาและใชความอดทนในการแกปญหา
2.5 ดานการยอมให ผูบริหารตองรูจักที่จะยอม 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
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการบริหารนั้นมีหลักเกณฑที่สามารถนําไปศึกษาคนควาได
อยางมีระบบ ระเบียบ สาเหตุที่เรียกวา“ศิลป” ก็เพราะพฤติกรรมการบริหารหลาย ๆ ประการตองอาศัย ความรอบรู
ทักษะและไหวพริบซึ่งผูบริหารเปนผูนําที่สําคัญในการดําเนินกิจกรรมการบริหาร โดยใชทรัพยากรทางการบริหาร คือคน
เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีการจัดการโดยดําเนินงานอยางเหมาะสมอันจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค (นพพงษ บุญจิตรา
ดุลย, 2534,หนา 4)
ความขัดแยงเปนเรื่องสําคัญที่ผูบริหารไมสามารถละเลยได ความขัดแยงสามารถเกิดขึ้นทุกหนวยงานดังที่สุเทพ
พงษศรีวัฒน (2544) ไดกลาวไววา ความขัดแยงเปนสิ่งเกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวันของบุคคลอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งนี้
เนื่องจากความแตกตางกันในการรับรูและความคิดของแตละบุคคลซึ่งสอดคลองกับเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2534 หนา 7)
ไดกลาวไววาความขัดแยงเปนสิ่งที่ไมมีใครปรารถนาแตก็เปนสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงพน ตราบใดที่มนุษยยังมีชีวิตอยูและตอง
อยูรวมกันกับคนอื่นในสังคมเมื่อไมสามารถจะหลีกหนีจากความขัดแยงได จึงควรจะตองรูจักและเขาใจความจัดแยงเมื่อมี
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ปญหาเกิดขึ้นในสถานศึกษา ไมวาจะเปนปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยตรง ปญหาความขัด แยงสวน
บุคคล หรือปญหาความขัดแยงระหวางกลุม ผูบริหารมีหนาที่โดยตรงที่จะตองแกปญหาอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาจะสรางความยุงยากในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในเรื่องของการรวมมือประสานงาน และ
อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลได (กัมปนาท มีสวนนิล,2545,หนา 3)
ปญหาความขัดแยงในโรงเรียนที่พบเสมอ นับตั้งแตปญหาระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา โกสินทร
รังสยาพันธ (2530, หนา 93) กลาวไววา ปญหาระหวางครูกับครูปรากฏใหเห็นเสมอวาครูในหนวยงานเดียวกัน ทะเลาะ
เบาะแวงกัน แบงพรรค แบงพวก อิจฉาริษยา กลั่นแกลงกัน ยังกลาวไววา ผูบริหารโรงเรียนไมวาระดับใดก็ตาม มักประสบ
ปญหาเดือดรอนใจอยางยิ่งอยูเรื่องหนึ่ง คือปญหาครูขาดความสามัคคีนับเปนอุปสรรคตอการบริหารงานอยางยิ่ง เกิด
ความลํ าบากใจในการสั่ งการบางครั้งผูบริ หารแกปญหาความขัดแยงนั้น แตคูกรณีไมพ อใจก็ รองเรียนไปยังผู บริหาร
ระดับสูงหรือบางรายใชวิธีการเขียนบัตรสนเทห(บุญเหลือ มูลทอง, 2529, หนา 6) ปญหาดังกลาวถามีความรุนแรง ก็
นั บ ว า เป น ผลร า ยต อ โรงเรี ย นอย า งยิ่ ง เพราะความขั ด แย ง ที่ เกิ ด ขึ้ น จะสร า งความยุ ง ยาก ต อ การปฏิ บั ติ ง านได ทํา ให
บรรยากาศของโรงเรียนซบเซา สถานการณเชนนี้มีผลตออารมณของบุคคลในโรงเรียนเปนอยางมาก อาจกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล เชน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนคนกาวราว ตั้งตนเปนศัตรูและประณามผูอื่น บาง
คนถึงกับลาออก และในที่สุดก็เกิดผลกระทบตอคุณภาพของนักเรียนเอง
ปจจุบันความขัดแยงในสถานศึกษายังคงมีอยูและไมมีแนวโนมที่ลดลงไมวาจะเปนความขัดแยงระหวางบุคคลใน
โรงเรียนหรือความขัดแยงระหวางกลุม สงผลตอผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมดังจะเห็นไดจากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวของกับความขัดแยงของ ประกาทิพย ผาสุข (2551, หนา 53-54 )ทําการศึกษาเรื่องการจัดการความขัดแยงของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1 พบวาผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1 มีพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงแบบการประนีประนอมมากที่สุด รองลงมาคือการ
รวมมือ การหลีกเลี่ยง การยอมให และการเอาชนะนอยที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ
การบริหาร เพศ และวุฒิการศึกษาที่ตางกันจะมีพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไมแตกตางกัน โดยพฤติกรรมการ
จัดการความขัดแยงสวนใหญเปนแบบการประนีประนอม สวน อาทิตย ขาววัด (2554, หนา 103-109)ทําการศึกษาเรื่อง
การจัดการความขัดแยงดานการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษากลุมโรงเรียนปาแฝก อําเภอแมใจ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พบวาความขัดแยงของบุคลากรสวนใหญเปนความขัดแยงดาน
ความคิด และความขัดแยงดานผลประโยชน และผูบริหารมีพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงอยูในระดับ ที่มากนอย
ตางกัน โดยเนนรูปแบบพฤติกรมการรวมมือและการประนีประนอมเปนหลัก เชนเดียวกับพัชราภรณ กุลบุตร(2555, หนา
38-39)ไดทําการศึกษาเรื่องการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน
เขต 1 พบวาผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1มีพฤติกรรมการจัดการ
ความขัดแยงแบบการรวมมือ มากที่สุด รองลงมาคือการประนีประนอม การยอมให การหลีกเลี่ยง และการเอาชนะ
ปญหาที่พบมากในการจัดการความขัดแยง คือ ความขัดแยงระหวางบุคลากร การแบงพรรคแบงพวกของผูรวมงาน
วิธีการจัดการความขัดแยงที่ประสบความสําเร็จ คือ พูดคุยทาความเขาใจ วางแผน ปรับแนวคิดดวยเหตุผล และคุณธรรม
สวนขอเสนอแนะในการจัดการความขัดแยง คือ การรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา
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จากขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับความขัดแยงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ตั้งแตป พ.ศ. 2551-2556 ไดมีเรื่องรองเรียนจํานวน 12 เรื่อง ซึ่งไมรวมเรื่องรองเรียนอื่น สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 หลายแหงประสบปญหาเกี่ยวกับความขัดแยงในสถานศึกษาไมวาจะเปน
ความขัดแยงระหวางบุคคลและความขัดแยงระหวางกลุม ที่เกิดขึ้นระหวางผูบริหารสถานศึกษากับผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษากับครู และระหวางครูกับครูดวยกันเอง ไมวาจะเปนความขัดแยงจากการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในแตละครั้ง จึงทําใหเกิดปญหาในการติดตอสื่อสาร การประสานงานทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง
ผูศึกษามีความตระหนักและเห็นความสําคัญของความขัดแยงในสถานศึกษาจึงมีความสนใจจะศึกษาพฤติกรรม
การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผลที่ได
จากการศึกษาอาจเปนประโยชนใหผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นําไปเปนแนวทางในการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาใหเหมาะสมตามสถานการณความขัดแยงที่เกิดขึ้น
และ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
2. เพื่ อ หาแนวทางการจั ด การความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 และหาแนวทางการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
ซึ่งผูศึกษาไดดําเนินตามขั้นตอนดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 108 คน
เครื่องมือทีใ่ ชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษานี้เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งถามเกี่ยวกับ เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการ
ดํารงตําแหนงผูบริหาร เปนแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามที่พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ตามแบบวิธีการแกไขความขัดแยง แบบ Thomas and Kilmann (อางอิงใน
เสริ มศั กดิ์ วิศ าลาภรณ , 2540 หน า 104-105) จํ านวน 5 ด าน คือ ดา นการเอาชนะ ด านการรว มมื อ ด านการ
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ประนีประนอม ดานการหลีกเลี่ยง และดานการยอมให เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับของ
ลิเคอรท(Liker’s Five Rating Scale) จํานวนขอคําถามมี 36 ขอ กําหนดเกณฑระดับ ดังนี้
1 หมายถึง มีการปฏิบัติตามพฤติกรรมนั้นอยูในระดับนอยที่สุด
2 หมายถึง มีการปฏิบัติตามพฤติกรรมนั้นอยูในระดับนอย
3 หมายถึง มีการปฏิบัติตามพฤติกรรมนั้นอยูในระดับปานกลาง
4 หมายถึง มีการปฏิบัติตามพฤติกรรมนั้นอยูในระดับมาก
5 หมายถึง มีการปฏิบัติตามพฤติกรรมนั้นอยูในระดับมากที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open end) ที่ใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนวทางการจัดการความ
ขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
การสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
ของการวิจัยนํามาใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม
2. กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางขอคําถามใหครอบคลุมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาคือ
1) แบบการเอาชนะ 2) แบบการรวมมือ 3) แบการประนีประนอม 4) แบบการหลีกเลี่ยง 5) แบบการยอมให
3. ผูศึกษาสรางแบบสอบถามจากขอมูลที่รวบรวมทั้งหมด ใหครอบคลุม พฤติกรรมการจัดการความขัดแยง
ของผูบริหารสถานศึกษา นําเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและการใชภาษา
4. นํ า แบบสอบถามฉบั บ ที่ ป รั บ ปรุ ง จากข อ เสนอแนะของอาจารย ที่ ป รึ ก ษา สอบถามความคิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา ความสมบูรณและความ
ควบคุมของเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาดังนี้
ขอคําถามแตละขอมีความสอดคลองหรือไม มีเกณฑใหคะแนนดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาขอรายการสอดคลองกับนิยาม ตัวแปรที่ศึกษา
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอรายการสอดคลองกับนิยาม ตัวแปรที่ศึกษา
-1 หมายถึง แนใจวาขอรายการไมสอดคลองกับนิยาม ตัวแปรที่ศึกษา
แลวนํามาหาคาเฉลี่ย เลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ไดคา IOC ระหวาง 0.67 – 1.00
5. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชประชากรที่ใชในการศึกษา
แตมีคุณลักษณะคลายคลึงกันไดแกผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 30 คนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 แลวนําผลการตอบแบบสอบถามไปหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้งฉบับเทากับ 0.83
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลผูศึกษาดําเนินการดังนี้
1. ขอหนังสือจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา ถึงผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เพื่อขอความรวมมือจาก
ผูบริหารสถานศึกษา ตอบแบบสอบถาม
2. ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมือผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลของแตละโรงเรียน
3. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามภายในเวลาที่กําหนด และไดรับแบบสอบถาม
คืน จํานวน 108 ฉบับ
4. นําแบบสอบถามที่ไดคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ กอนนําไปวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
นําแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณมาวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นดังนี้
1 วิ เ คราะห ข อ มู ล พฤติ ก รรมการจั ด การความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 โดยนํามาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอผลการวิเคราะหใน
รูปแบบของตารางพรอมคําบรรยายประกอบ
2 วิเคราะหขอมูลแนวทางการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 เปนคําถามปลายเปดใชวิธีแจกแจงความถี่ของขอความและคารอยละ นําเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบคําบรรยาย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษา ไดแก
1. สถิติพื้นฐาน คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คารอยละ (Percentage)
1.1 คาเฉลี่ย ( µ ) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 104)
∑𝑥

𝜇=
𝑁
เมื่อ 𝜇
แทน คาคะแนนเฉลี่ยของประชากร
∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N
แทน ประชากร
1.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 106)
สูตร
σ =
Ν ∑ x 2 - (∑ x )

2

เมื่อ

σ

แทน

Ν (Ν − 1)

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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X
N

แทน คะแนนแตละตัว
แทน จํานวนคะแนนในกลุม
∑ แทน ผลรวม
1.3 รอยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 105)
สูตร
เมื่อ

𝑓

P= x 100
𝑛
P
แทน คารอยละ
f
แทน ความถี่ที่ตองการเปลี่ยนแปลงใหเปนรอยละ
n
แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด
เกณฑการแปลความหมาย
กําหนดเกณฑการแปลผลการวิเคราะหเพื่อจัดระดับคาเฉลี่ยออกเปนชวง โดยใชเกณฑของธานินทร ศิลปจารุ
(2550) ดังตอไปนี้
คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นอยูในระดับนอยที่สุด

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( µ =3.73) เมื่อพิจารณาตามรายดานพบวา
ดานการรวมมือมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( µ =4.38) รองลงมาคือดานการยอมให ( µ =4.05) ดานการประนีประนอม (µ=3.94)
ดานการเอาชนะ ( µ =3.27) และดานการหลีกเลี่ยงมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( µ =3.02)

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึ กษาพฤติ กรรมการจัด การความขัดแยงของผู บริห ารสถานศึกษา สัง กัดสํ านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สรุปไดดังนี้
1. พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1
1.1 พฤติ ก รรมการจั ด การความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 โดยรวมพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก และ
พิจารณาเปนรายดานพบวาดานความรวมมือมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือดานการยอมให สวนดานการหลีกเลี่ยงมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด
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1.2 ดานการเอาชนะ โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจาใชวิธีการ
ที่หลากหลายตามอํานาจหนาที่ของตนในการแกไขปญหามีคาเฉลี่ยสูงสุดและขาพเจาจะพยายามผลักดันใหคนอื่นยอมรับ
ความคิดเห็นของขาพเจามีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.3 ดานการรวมมือ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจาพิจารณา
ปญหาที่เกิดขึ้นกับผูรวมงานอยางตรงไปตรงมามีคาเฉลี่ยสูงสุด และขาพเจาแสวงหาความชวยเหลือจากคนอื่นในการ
แกปญหามีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.4 ด านการประนีป ระนอม โดยรวมมี คา เฉลี่ย อยู ใ นระดั บมาก เมื่อ พิจ ารณาเปน รายข อพบว า ขา พเจ า
พยายามหาวิธีที่จะทําใหการไดเปรียบเสียเปรียบของทุกฝายเปนไปดวยความยุติธรรมมีคาเฉลี่ยสูงสุด และขาพเจายอมแพ
ในบางประเด็นเพื่อที่จะไดเอาชนะในบางประเด็นมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.5 ดานการหลี กเลี่ยง โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยู ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขาพเจ า
หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่จะนําไปสูการโตแยงมีคาเฉลี่ยสูงสุด และขาพเจามอบหมายใหผูอื่นรับผิดชอบแทนใน
การแกปญหาบอยครั้งมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
1.6 ดานการยอมให โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขาพเจาพยายามที่จะไม
ทํารายจิตใจหรือความรูสึกของคนอื่น มีคาเฉลี่ยสูงสุด และขาพเจายอมเสียสละสิ่งที่อยากได เพื่อใหผูอื่นสมปรารถนาใน
บางครั้งมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
2. แนวทางการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 สรุปผลไดดังนี้
2.1 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการเอาชนะคือควรใหทุกฝายคํานึงถึงประโยชน
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง ความยุติธรรม เปนหลักในการแกปญหาความขัดแยง พยายามใชวิธีการ
แนวปฏิบัติที่หลากหลายในการแกปญหา โดยใชวิธีการเจรจา ไกลเกลี่ยมีความถี่สูงสุด
2.2 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการรวมมือคือควรใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวม
ในการแกปญหา และใหทุกฝายแสดงความคิดเห็นมีความถี่สูงสุด
2.3 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการประนีประนอม คือ ควรพยายามใหเกิดความ
ปรองดอง รักษาน้ําใจ รวมมือชวยเหลือกันของทุกฝาย ตองใหมีการพูดจาตกลงยินยอม หรือยอมรับสภาพปญหาความ
ขัดแยง โดยวิธีการหาทางออกรวมกัน และใชเหตุผลหาขอยุติ โดยไมใชอารมณมีความถี่สูงสุด
2.4 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการหลีกเลี่ยง คือ ควรหลีกเลี่ยงวิธีการที่จะทําให
เกิดความขัดแยงมากขึ้น โดยการหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาและใชความอดทนในการแกปญหามีความถี่สูงสุด
2.5 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการยอมให คือผูบริหารตองรูจักที่จะยอม เพื่อ
ประโยชนสูงสุดในการบริหารและทุกฝายเห็นดวยมีความถี่สูงสุด
อภิปรายผลการวิจัย
ในการศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมการจั ด การความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
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1. พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1
1.1 พฤติ ก รรมการจั ด การความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 โดยภาพรวมมีระดับพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา
ผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันเปนผูบริหารมืออาชีพ ไดผานการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผูบริหารสถานศึกษา
กอนที่จะเขาปฏิบัติงานในหนาที่ มีการใชแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ในการบริหารสถานศึกษาและจัดการความขัดแยง
สอดคลองกับจิระพงศ ศุภศรี (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษา ทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบวา พฤติกรรมการใชทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก
1.2. พฤติ ก รรมการจั ด การความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1ดานการเอาชนะโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะวาการบริหารความขัดแยงของ
ผูบริหารสถานศึกษามีความจําเปนที่จะหาเหตุผล ในการที่จะบรรลุเปาหมายตามที่วางไว โดยใชอํานาจ ตําแหนงในการแกปญหา
หรือวางแนวทางไวกอนลวงหนาโดยไมคํานึงถึงประโยชนหรือความสุญเสียของผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับสุนันทา เปลื้องรัตน
(2550, หนา 70) ไดศึกษาวิธีการแกปญหาความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว เขต 1 พบวาผูบริหารสถานศึกษาเลือกใชการบริหารความขัดแยงดวยวิธีการเอาชนะอยูในระดับปานกลาง
1.3 พฤติ ก รรมการจั ด การความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ดานการรวมมือโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาการบริหารความขัดแยงของ
ผูบริหารสถานศึกษามีความจําเปนที่จะตองประสานความคิด ความเขาใจในทุกๆดานของผูอื่นและของตนเขาดวยกัน รับ
ฟงความคิดเห็นในการแกไขปญหาที่หลากหลายและเปดเผย เพื่อใหเกิดความพอใจทั้งสองฝาย ซึ่งสอดคลองกับ พัชรา
ภรณ กุ ลบุตร (2555, หนา38)ไดศึ กษาเรื่องการจัด การความขัด แยงของผูบ ริหารสถานศึกษาเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1 พบวาผูบริหารสถานศึกษาเลือกใชการบริหารความขัดแยงดวยวิธีการรวมมืออยูในระดับ
มากและสอดคลองกับ ชาคริส พรมมหาชัย (2554, หนา80)ไดศึกษาความพึงพอใจของครูตอวิธีการบริหารความขัดแยง
ของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบวาความพึงพอใจของครูตอการ
บริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับ
มาก
1.4 พฤติ ก รรมการจั ด การความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ดานการประนีประนอม อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาเมื่อเกิดความขัดแยงขึ้นผูบริหาร
พยายามแกไขปญหาดวยวิธีการออมชอมพยายามหาวิธีที่จะทําใหการไดเปรียบเสียเปรียบของทุกฝายเปนไปดวยความ
ยุติธรรม สอดคลองกับ อาทิตย ชลพันธุ (2551, หนา53) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแยงของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเลือกใชการบริหารความขัดแยง
ดวยวิธีการประนีประนอมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับสุกานดา รอดสุโข (2554, หนา62)ไดศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง พบวาผูบริหาร
สถานศึกษาเลือกใชการบริหารความขัดแยงดวยวิธีการประนีประนอม โดยรวมอยูในระดับมาก
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1.5 พฤติ ก รรมการจั ด การความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ดานการหลีกเลี่ยงโดยรวมอยูในระดับปานกลางทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารจะหลีกเลี่ยงการ
แสดงความคิดเห็นที่จะนําไปสูการโตแยงทําเทาที่จําเปน เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความตรึงเครียดที่หาประโยชนไมได มักจะผอน
ผันในการแกปญหาจนกวาจะมีเวลาคิดอยางรอบคอบแตบางครั้งผูบริหารก็มอบหมายใหผูอื่นรับผิดชอบแทนในการแกปญหา
เสมอ ในบางครั้งผูบริหารก็ตระหนักไดวา การหลีกเลี่ยงปญหาความอาจจะรุนแรงมากขึ้น สอดคลองกับสุกานดา รอดสุโข
(2554, หนา 62)ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง พบวาผูบริหารสถานศึกษาเลือกใชการบริหารความขัดแยงดวยวิธีการหลีกเลี่ยง โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง
1.6 พฤติ ก รรมการจั ด การความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ดานการยอมให โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารจะพยายามที่จะไมทําราย
จิตใจรักษาน้ําใจเพื่อนรวมงานเพื่อรักษาสัมพันธภาพในการทํางานรวมกัน และในบางครั้งยอมเสียสละในบางสิ่งบางอยาง
เพื่อใหเกิดปญหาในการทํางานนอยที่สุด ยอมเสียสละความตองการของตนเพื่อใหสนองความตองการของเพื่อนรวมงาน
ชวยลดปญหาความขัดแยง สอดคลองกับ รุจิเรข มีเจริญ (2548, หนา4)ไดศึกษาวิธีการแกปญหาความการความขัดแยง
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา วิธีการแกปญหาความขัดแยงของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการยอมใหอยูในระดับมาก
2. แนวทางการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1
2.1 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการเอาชนะคือใหทุกฝายคํานึงถึงประโยชน ความ
เหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง ความยุติธรรม เปนหลักในการแกปญหาความขัดแยง พยายามใชวิธีการ แนว
ปฏิบัติที่หลากหลายในการแกปญหา โดยใชวิธีการเจรจา ไกลเกลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เปนเพราะวาการจัดการความขัดแยงดวย
วิธีการเอาชนะเปนวิธีการแกปญหาแบบการยืนยันรักษาผลประโยชน เอาแตได มุงใชอํานาจที่ตนเห็นวาเหมาะสม ผูบริหาร
จะเลือกวิธีการเอาชนะเมื่อเกิดสภาพการณที่ตองตัดสินใจอยางรวดเร็ว ดังที่ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2540, หนา 106)ได
กลาวไววา การเอาชนะ (Competition) เปนการแสดงพฤติกรรมมุงเอาชนะในระดับสูง และแสดงพฤติกรรมรวมมือต่ํา เปน
พฤติกรรมที่เนนการเอาใจตัวเอง มุงชัยชนะของตนเองเปนประการสําคัญโดยไมคํานึงถึงประโยชนหรือความสูญเสียของ
ผูอื่น พฤติกรรมที่แสดงออกมุงที่การแพชนะ โดยอาศัยอํานาจจากตําแหนงหรือสถานการณทางเศรษฐกิจแสดงการ
คุกคาม ขมขู หรือแมแตการอางระเบียบเพียงเพื่อจะใหตนไดประโยชน และไดชัยชนะในที่สุด สอดคลองกับรัชนีวรรณ
พวงวรินทร (2554, หนา73-73) ไดศึกษาการจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบการจัดการความขัดแยงดานการเอาชนะอยูในระดับปานกลาง
2.2 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการรวมมือคือใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมใน
การแกปญหา และใหทุกฝายแสดงความคิดเห็นสูงสุด ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูบริหารมุงจะใหเกิดความพอใจทั้งแกตนเองและ
บุคคลอื่นเปนความรวมมือรวมใจในการแกปญหาที่มุงใหเกิดการชนะทั้งสองฝาย ดังที่เคนเนธ โธมัส (Kenneth Thomas)
(อางอิงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2540, หนา 104–105) กลาววา การรวมมือ (Collaboration) เปนการแสดงพฤติกรรมมุง
เอาชนะในระดับสูงและแสดงพฤติกรรมรวมมือในระดับสูงดวย เชนเดียวกับวรนารถ แสงมณี (2544, หนา 12-29) กลาว
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วา ผูบริหารควรจะเปลี่ยนรูปแบบความขัดแยงใหเปนปญหาที่คูกรณีจะตองรวมมือกันแกไขหรือหาทางออกที่เหมาะสม
ควรทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาตนมีสวนรวมในการออกความคิดเห็นและแกปญหา คูกรณีจะตองแลกเปลี่ยนขอมูลที่
แทจริงแสดงความรูสึก ความตองการอยางเปดเผย ซื่อสัตยและจริงใจ พยายามเขาใจอีกฝายหนึ่งและมีความเชื่อมั่นซึ่งกัน
และกัน ถาหาวิธีการแกปญหาดวยการเห็นพองตองกันเปนเอกฉันทไดก็จะเปนการดีแตใชเวลามาก และถาบรรยากาศในการ
ประชุมแกปญหาเปนไปในทางเอาแพเอาชนะกันผูแพหรือเสียประโยชนจะไมพอใจจึงควรสรางบรรยากาศใหเปนไปในทาง
รวมมือกันแกปญหาจะทําใหผลเปนที่พอใจกับคูกรณีทั้งสองฝาย สอดคลองกับพัชราพร กุลบุตร (2555, หนา 38-39) ได
ศึ ก ษาการจั ด การความขั ด แย ง ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาแม ฮ อ งสอน เขต 1 พบว า
ขอเสนอแนะสวนขอเสนอแนะในการจัดการความขัดแยง คือ การรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูรวมงานหรื อ
ผูใตบังคับบัญชา
2.3 การจัดการความขัด แยงของผูบริหารสถานศึก ษา ดานการประนีประนอม คือพยายามใหเกิดความ
ปรองดอง รักษาน้ําใจ รวมมือชวยเหลือกันของทุกฝาย ตองใหมีการพูดจาตกลงยินยอม หรือยอมรับสภาพปญหาความ
ขัดแยง โดยวิธีการหาทางออกรวมกัน และใชเหตุผลหาขอยุติ โดยไมใชอารมณสูงสุด ทั้งนี้เปนเพราะวาการประนีประนอม
เปนวิธีที่ผูบริหารสถานศึกษาพยายามเลือกเปนทางสายกลางหรือพบกันครึ่งทางการแกไขปญหาความขัดแยง ดวยวิธีการ
ที่เปดใจกวางยินดีรับฟงขอเสนอแนะของทุกฝาย ยอมเปนผูใหและยอมเปนผูเสียสละสวนนอยเพื่อประโยชนของสวนรวม
ใหทั้งสองฝายมีการเจรจาตอรองเพื่อใหทั้งสองฝายมีความพอใจบางเปนลักษณะที่หากจะไดบางก็ควรจะยอมเสียบาง ดังที่
เคนเนธ โธมัส (Kenneth Thomas) (อางอิงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2540 , หนา 104–105) กลาววาการประนีประนอม
(Compromising) เปนการแสดงพฤติกรรมทั้งมุงเอาชนะและแสดงพฤติกรรมรวมมือในระดับปานกลาง เปนจุดยืนระหวาง
กลางของมิติการเอาใจตนเองและเอาใจผูอื่น เปนแบบของการเจรจาตอรองที่มุงใหสองฝายมีความพอใจบาง เปนลักษณะ
ที่หากจะไดบางก็ควรจะยอมเสียบาง หรือในลักษณะพบกันครึ่งทาง สอดคลองกับสุกานดา รอดสุโข (2554, หนา 72) ได
ศึกษาเรื่องการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองพบวา
การบริหารความขัดแยงดานการประนีประนอมอยูในระดับมาก
2.4 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการหลีกเลี่ยง คือหลีกเลี่ยงวิธีการที่จะทําใหเกิด
ความขัดแยงมากขึ้น โดยการหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาและใชความอดทนในการแกปญหาสูงสุด ทั้งนี้เปนเพราะวาในการ
ทํางานผูบริหารมุงแตความสําเร็จ ดังที่เคนเนธ โธมัส (Kenneth Thomas) (อางอิงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2540 , หนา
104–105)กลาววาการหลีกเลี่ยง (Avoiding) เปนพฤติกรรมที่ผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงอาการหลีกเลี่ยงปญหา เฉื่อยชา
และไมสนใจความขัดแยงที่เกิดขึ้น ไมสนใจความตองการของตนเองและความสนใจของผูอื่นและเชื่อวาความขัดแยงจะ
ลดลงเมื่อเวลาผานไปสอดคลองกับแนวคิดของ สมิต สัชฌุกร (2546,หนา 35) ที่ไดศึกษาเรื่องความขัดแยงวา ความ
ขัดแยงยอมเกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวันของมนุษย และเปนการยากที่จะทํางานรวมกันในหนวยงานโดยปราศจากความ
ขัดแยง หรือความขัดแยงเปนสิ่งจําเปนที่ตองมี แตปญหาไมจาเปนตองมี เมื่อเกิดความขัดแยงขึ้นซึ่งเปนเรื่องธรรมดาที่
เกิดขึ้นในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงใชการหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับผูขัดแยงเพื่อลดการเกิดปญหาในการ
ทํางาน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สมหมาย เนียมฉาย (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริหาร
ความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัย
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พบวา ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีพฤติกรรม การบริหาร
ความขัดแยง ดานพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการแสดงออก อยูในระดับปานกลาง
2.5 การจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการยอมให คือผูบริหารตองรูจักที่จะยอมเปน เพื่อ
ประโยชนสูงสุดในการบริหารและทุกฝายเห็นดวยสูงสุด ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาใชเพื่อที่จะพยายามรักษา
น้ําใจเพื่อนรวมงาน รักษาสัมพันธภาพในการทํางานรวมกันและในบางครั้งยอมเสียสละบางสิ่งบางอยางเพื่อใหเกิดปญหา
ในการทํางานนอยที่สุด ดังที่เคนเนธ โธมัส (Kenneth Thomas) (อางอิงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2540 , หนา 104–105)
กลาววา การยอมให (Accommodation) เปนพฤติกรรมที่ผูบริหารสถานศึกษาเนนการเอาใจผูอื่น ปลอยใหผูอื่นดําเนินการ
ไปตามที่เขาชอบแมตนเองจะไมเห็นดวยก็ตามเพราะไมตองการใหเกิดการบาดหมางใจระหวางบุคคล สอดคลองกับ
อาทิตย ชลพันธุ(2552, หนา 68) ไดศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวาการบริหารความขัดแยงดานการยอมให อยูในระดับมาก การยอมใหเปนวิธีการที่ผูบริหารใช
เพื่อที่จะพยายามที่จะรักษาน้ําใจเพื่อนรวมงาน รักษาสัมพันธภาพในการทํางานรวมกันและในบางครั้งยอมเสียสละใน
บางอยางเพื่อใหเกิดปญหาในการทํางานนอยที่สุด ยอมเสียสละความตองการของตนเองเพื่อใหสนองความตองการของ
ผูรวมงาน
ขอเสนอแนะ
1. ผูบริ หารสถานศึ กษาสวนใหญใช วิธีก ารจั ดการความขัดแยง ดานการรวมมือ มากที่สุด เพราะการเลือ กใช
พฤติกรรมการจัดการความขัดแยงในแตละแบบควรใหเหมาะสมกับสถานการณ บริบทของสถานศึกษา ตระหนักถึงผล
การแกปญหาไดอยางยั่งยืนและสรางสรรคเพื่อทุกฝายจะไดรับผลประโยชน ผูบริหารควรเลือกใชวิธีการจัดการความ
ขัดแยงนี้เฉพาะสถานการณ โดยไมแนะนําใหนําไปใชในทุกสถานการณ เมื่อตองการหาวิธีการที่ดีกวาในการแกปญหา
ความขัดแยงเมื่อแนวคิดของทั้งสองฝายมีความสําคัญมากเกินกวาที่จะประนีประนอมได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาวิจัยพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา โดยมีการเปรียบเทียบระหวาง
ขนาดโรงเรียนดวย
2. ควรศึกษาวิจัยปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา
3. ควรศึกษาแนวทางการจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนโดยการใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อนําผลที่ได
จากการวิจัยไปใชในการจัดการความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนใหเกิดประโยชนและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความกรุณาของดร.กัมพล ไชยนันท ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่กรุณา
ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขขอบกพรองตาง ๆ จนทําให วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณ
ขอขอบคุณ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นายศราวุธ ธนาคํา ผูอํานวยการโรงเรียนบานกกนอยวิทยา นายชวลิต หาญกลา ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวย
หมากเอียด ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ขอขอบคุณ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ทุกทานที่ให
ความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม ตลอดจนการใหความสะดวกในเรื่องเอกสารตาง ๆ ในการทําวิจัยในครั้งนี้
คุณคาและประโยชนที่ไดจากการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ตอผูที่สนใจศึกษา ผูวิจัยขอนอมรําลึกถึงคุณพระศรี
รัตนตรัย คุณบิดามารดา ตลอดจนคุณบูรพาจารยที่เคยอบรมสั่งสอน และผูมีพระคุณทุกทาน ที่ใหแกผูวิจัยมา ณ โอกาสนี้
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Abstract
The purposes of this research were to determine: 1) the academics leadership behaviors of school
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บทนํา
การศึกษาเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ การใหการศึกษาแกประชาชน
จึงมีความจําเปน รัฐเห็นความสําคัญจึงจัดการศึกษาของประเทศเพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงเพื่อสราง
พลเมืองของชาติใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ ในยุคปจจุบันความสําเร็จในการจัดการศึกษานอกจากขึ้นอยูกับความรู
ความสามารถ ภาวะผูนําของผูบริหารแลวยังขึ้นอยูกับการใชพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร ดังนั้นการบริหารงานในองคกร
ถือเปนกิจกรรมที่ผูบริหารตองนําพาองคกรใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว การบริหารงานของผูนํายุคใหมตองบริหารงาน
อยางเปนระบบตองแสดงพฤติกรรมผูนําใหเหมาะสมกับสถานการณเพื่อชวยใหองคกรมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด ดังนั้นในการจัดการศึกษาผูบริหารจึงตองบริหารงานตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัด
การศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม (สํานักงานนโยบายและแผนการศึกษา, 2542, หนา41) ประกอบกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มีหลักการวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
อย า งไรก็ ต าม การบริ ห ารงานสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คลโดยสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
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) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 32) จากหนาที่หลักของโรงเรียนจะเห็นไดวางานวิชาการเปนหัวใจของการ
บริหารสถานศึกษา ซึ่งคํากลาวนี้ไดใหความสําคัญตองานวิชาการเปนอันดับแรก หนาที่ของโรงเรียน คือ การใหความรู
ทางวิชาการแกนักเรียนเปนสําคัญ การที่โรงเรียนจะทําหนาที่นี้ไดเปนอยางดีก็ตอเมื่อผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญกับ
งานวิชาการ โดยมีความรูความเขาใจในขอบเขตของการบริหารงานวิชาการเปนอยางดี มีนักการศึกษาหลายทานไดให
ความหมายของการบริหารงานวิชาการไวดังนี้ เสรี ลาชโรจน (2525, หนา 7) กลาววา งานวิชาการ คือ กิจกรรมทั้งหลาย
ทั้งมวลที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและหลั ก สู ต รซึ่ ง เป น งานหลั ก ของโรงเรี ย นและกมล ธิโสภา (2525, หนา 12)
ใหความหมายไววา การบริหารงานวิชาการเปนการบริหารกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน และการพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ นับไดวางานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารการศึกษาในโรงเรียนไมวาโรงเรียนนั้นจะ
เปนโรงเรียนประเภทใดก็ตาม มาตรฐานและคุณภาพการการศึกษา มักจะไดรับการพิจารณาจากผลงานทางวิชาการเปน
สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนเปนหนวยงานทางการศึกษามีหนาที่และความรับผิดชอบอยางสําคัญในเรื่องวิชาการ
และความเจริญเติบโต หรือการพัฒนาในดานตาง ๆ ของนักเรียน งานวิชาการเปนหัวใจของโรงเรียน เปนความสําคัญ
อั น ดั บ แรกในการบริ ห ารงานในโรงเรี ย น ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นนั บ ว า เป น ผู ที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งใช ค วามรู
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ความสามารถในการบริหารงาน โดยรูจักใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด อาจกลาวไดวา โรงเรียนดีมีคุณภาพ
ขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนเปนสําคัญ
จากขอความขางตนชี้ใหเห็นความสําคัญของ ภาวะผูนําทางวิชาการหรือความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน เปนองคประกอบที่สําคัญที่จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งทางตรงและทางออม กลาวคือ
ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนจะชวยใหคุณภาพการสอนของครูดีขึ้น ครูมีความสนใจและกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดวย แตการบริหารงานทางวิชาการของโรงเรียนกลุม
ยอยที่ 1 สังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึก ษา เขต 36 ยังตองมีก ารพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดั บ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนของกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จึงไดทําวิจัย
เรื่องนี้ขึ้น เพื่อนําผลวิจัยไปเผยแพรใหผูบริหารสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการเสริมสรางและพัฒนาพฤติกรรมความเปน
ผูนําทางวิชาการใหเกิดขึ้นกับตนเองและมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความเปน ผูนําทางวิชาการของผูบริห ารโรงเรี ยนในกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการพัฒนาความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียน
กลุมยอย ที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชโรงเรียนภายในกลุม
โรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปการศึกษา 2557 จํานวน 11 โรงเรียน จํานวน 702 คน จําแนก เปนผูบริหาร
จํานวน 35 คน และ ครู จํานวน 667 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และสุมโดย
วิธีแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 254 คน
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน โดยแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนง
หนาที่ และประสบการณในการทํางาน จํานวน 4 ขอ มีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่กําหนดใหตอบไวให (Forced Choice)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโดยผูวิจัยปรับปรุง
แบบสอบถามของ สมบูรณ เอี่ยมศิลปชัย ซึ่งพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของฮอลลิงเกอร และเมอรฟ (Hallinger and Murphy)
โดยมีขอคําถาม 70 ขอ
1. การกําหนดภารกิจของโรงเรียน
1.1 การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน จํานวน 6 ขอ
1.2 การสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน จํานวน 6 ขอ
2. การจัดการดานการเรียนการสอน
2.1 การนิเทศและประเมินผลดานการสอน จํานวน 11 ขอ
2.2 การประสานงานดานการใชหลักสูตร จํานวน 7 ขอ
2.3 การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน จํานวน 8 ขอ
3. การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน
3.1 การควบคุมการใชเวลาในการสอน จํานวน 5 ขอ
3.2 การเอาใจใสดูแลครูและนักเรียนอยางใกลชิด จํานวน 5 ขอ
3.3 การจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู จํานวน 4 ขอ
3.4 การสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 9 ขอ
3.5 การพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ จํานวน 5 ขอ
3.6 การจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู จํานวน 4 ขอ
ลักษณะของแบบสอบถามเปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ตามเกณฑของ ไลเคิรท (Liker’s Rating
Scale) โดยผูวิจัยกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ นําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
แปลผลโดยใชเกณฑระดับคาคะแนนเฉลี่ย
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open End) ที่ใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอปญหาและขอเสนอแนะการ
พัฒนาความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
การสรางเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
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1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
นํามาใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม
2. กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางขอคําถามใหครอบคลุมพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนตามแนวคิดของฮอลลิงเกอร และเมอรฟ (Hallinger and Murphy)
3.ผูวิจัยสรางแบบสอบถามจากขอมูลที่รวบรวมทั้งหมด โดยใชแบบสอบถามของ สมบูรณ เอี่ยมศิลปชัย และ
ปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่งพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของฮอลลิงเกอร และเมอรฟ (Hallinger and Murphy) ใหครอบคลุม พฤติกรรม
ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียน นําเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและ
การใชภาษา
4. นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขและผานการพิจารณากลั่นกรองจากอาจารยที่ปรึกษาแลวนําเสนอ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก ดร.ธิดาวัลย อุนกอง นายจรัญ แกวเปง และนายคมสิทธิ์ กันทาสุวรรณ ตรวจสอบ
ความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพิจารณาใหขอเสนอแนะ
5. นําเครื่องมือที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมีคา IOC เทากับ 1.00
6. นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช Try Out กับครูโรงเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบ
หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 0.97 และทําการปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความสมบูรณ
เพื่อนําไปใชเก็บขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา ไปติดตอผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่
1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อขอความรวมมือจากครู ตอบแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมือผูบริหารโรงเรียน ในกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลของแตละโรงเรียน
3. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามภายในเวลาที่กําหนด และไดรับแบบสอบถามคืน
จํานวน 254 ฉบับ
4. นําแบบสอบถามที่ไดคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ กอนนําไปวิเคราะหขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูล
นําแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณมาวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาสถิติดวย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลตามขั้นดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเปนขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูลใช ความถี่ (Frequency) และ
รอยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การวิ เคราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระดั บ พฤติ ก รรมความเป น ผู นํ า ทางวิ ช าการของผูบ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 วิเคราะหโดย การหา
คาเฉลี่ย (Mean)
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และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทั้งนี้ในการวิเคราะหผูวิจัยไดกําหนดคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจาก
การตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลตกอยูในชวงพฤติกรรมใด แสดงวาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนเปนแบบนั้น โดยผูวิจัยไดใชเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของ เบสท (Best อางใน สมบูรณ เอี่ยมศิลปะชัย
,2546 หนา 57) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แสดงวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร โรงเรียนอยูใน
ระดับนอยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แสดงวา พฤติกรรมความเปนผูนาํ ทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนอยูใน
ระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แสดงวา พฤติกรรมความเปนผูนาํ ทางวิชาการของผูบริหาร โรงเรียนอยูใน
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แสดงวา พฤติกรรมความเปนผูนาํ ทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนอยูใน
ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แสดงวา พฤติกรรมความเปนผูนาํ ทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนอยูใน
ระดับมากที่สุด
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะการพัฒนาความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุม
โรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนคําถามปลายเปด ใชวิธีวิเคราะหเชิง
เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษา
ผลของการวิจัยเรื่องพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุมยอย ที่ 1
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. สถานภาพส ว นบุ ค คลของผูต อบแบบสอบถามของผูบ ริห าร และครู ส ายผูส อน จากโรงเรี ย นภายในกลุ ม
โรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 254 คน โดยภาพรวมเปนเพศหญิง
รองลงมา คือ เพศชาย มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาโท และนอยที่สุด
คือ ระดับการศึกษาปริญญาเอก สวนประสบการณในการทํางาน นอยกวาหรือเทากับ 5 ป มากที่สุด รองลงมา คือ มี
ประสบการณมากกวา 15 ป และรองลงมา คือ มีประสบการณระหวาง 6 – 10 ป และนอยที่สุด คือ มีประสบการณ
ระหวาง 11-15 ป และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียน และรองลงมา คือ รองผูอํานวยการ
โรงเรียน และนอยที่สุด ผูอํานวยการโรงเรียน
2. พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนของกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดใหมีสิ่ง
สงเสริมสภาพการเรียนรูมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ และรองลงมา คือ
ดานการจั ดใหมี สิ่งจู งใจใหกับ ครู ส วนพฤติกรรมความเปนผู นําทางวิ ชาการที่มี คาเฉลี่ยต่ํ าสุด คือ การนิเทศและ
ประเมินผลดานการสอน
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2.1 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนของกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน พบวา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การกําหนดเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียนโดยใหอยูในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการวิช าการ มี คา เฉลี่ ยมากที่สุ ด รองลงมา คื อ การใชข อมู ลด านผลการเรี ยนของนั กเรีย นในการพัฒ นา
เปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน และรองลงมา คือ พัฒนาเปาหมายของโรงเรียนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานดาน
วิ ช าการของโรงเรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น ตามลํ า ดั บ ส ว นการประเมิ น ความต อ งการของครู โ ดยใช แ บบสอบถามเพื่ อ ให
คณะกรรมการนําไปใชในการพัฒนาเปาหมายดานวิชาการมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
2.2 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนของกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน พบวา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การประชุมชี้แจงเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียนใหครู อาจารย และนักเรียน
ทราบ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ สื่อสารใหบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของกับโรงเรียน เชน ครู อาจารย นักเรียนและ
ผูปกครองรับทราบแนวปฏิบัติหรือเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน และรองลงมา คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูใหเปนไปตามเปาหมายทางดานวิชาการของโรงเรียน ตามลําดับ สวนการจัดทําโปสเตอรหรือปายประกาศที่แสดง
ใหเห็นถึงการใหความสําคัญแกงานดานวิชาการของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
2.3 พฤติกรรมความเป นผูนํ าทางวิ ชาการของผู บริห ารโรงเรีย นของกลุมโรงเรียนกลุ มยอ ยที่ 1 สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการนิเทศและประเมินผลดานการสอน พบวา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางคณะครูดวยกัน
เพื่อชวยใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกัน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ดานควบคุมดูแลให
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูสอดคลองกับเปาหมายของโรงเรียน และรองลงมา คือ ดานประเมินการสอน
ของครูใหเปนไปตามเปาหมายของโรงเรียน ตามลําดับสวน คือ รายงานขอมูลยอนกลับแกครูดานการทํางานของนักเรียน
หลังการสังเกตการสอน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
2.4 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนของกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การกําหนดเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียนสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ จัดกิจกรรมนักเรียนใหสอดคลองและสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร และรองลงมา
คือ กําหนดตั วบุคคลในการประสานงานดานหลักสูต รในแตละระดับไวอยางชั ดเจน เชน ผูบริหาร ผูช วยบริหารฝา ย
วิชาการ หรือหัวหนาหมวดวิชา เปนตน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ใชขอมูลดานผลการเรียนของนักเรียน
ประกอบการตัดสินใจในการนําหลักสูตรไปใช
2.5 พฤติ ก รรมความเป น ผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นของกลุ ม โรงเรี ย นกลุ ม ย อ ยที่ 1 สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกแผนการเรียนตามความถนัดและความ
สนใจของตน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ การแจงผลการประเมินดานวิชาการของโรงเรียนใหนักเรียนทราบ และ
รองลงมา
2824

คือ การใชผลการทดสอบเพื่อการประเมินความกาวหนาตามเปาหมายดานวิชาการของนักเรียน ตามลําดับ สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ พบครูเปนรายบุคคลเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับความกาวหนาดานการเรียนของนักเรียน
2.6 พฤติ ก รรมความเป น ผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นของกลุ ม โรงเรี ย นกลุ ม ย อ ยที่ 1 สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ดานการแจงผลการทดสอบแตละครั้งใหนักเรียนทราบอยางรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมา คือ ใชผลการทดสอบเพื่อการประเมินความกาวหนาตามเปาหมายดานวิชาการของนักเรียน และ
รองลงมา คือ พบครูเปนรายบุคคลเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับความกาวหนาดานการเรียนของนักเรียน ตามลําดับ สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ วิเคราะหแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบจุดเดน จุดดอยทางดานการเรียนของนักเรียน
2.7 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนของกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการเอาใจใสดูแลครูและนักเรียนอยางใกลชิด ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดครูสอนแทนหรือใหชวยดูแลชั้นเรียนในกรณีครูไมมามาปฏิบัติหนาที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ จัดสอนซอมเสริมหรือจัดกิจกรรมในลักษณะตางๆที่เปนการสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถของนักเรียน และรองลงมา คือ ดานการใหความสําคัญและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ ทั้งในและ
นอกหลักสูตร ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อจะไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางครูกับนักเรียนเกี่ยวกับปญหาตางๆ
2.8 พฤติ กรรมความเปน ผูนํา ทางวิชาการของผูบ ริหารโรงเรี ยนของกลุมโรงเรีย นกลุ มยอ ยที่ 1 สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาโดยเปนรายขอ พบวา การประกาศเชิดชูเกียรติคุณของครูที่ปฏิบัติงานดีเดนดวยการแจงในที่ประชุมหรือ
ลงขาวในวารสารของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ สงเสริมใหครู-อาจารยแตละคนไดแสดงความสามารถ
และทักษะของตนไดอยางเต็มตามศักยภาพ และรองลงมา คือ บันทึกเกียรติคุณของครูที่มีผลปฏิบัติงานดีเดนหรือมี
ความสามารถเปนพิเศษดวยการมอบเกียรติบัตรดวยเพื่อใหขวัญกําลังใจเปนกรณีพิเศษ ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ ตอบแทนครูที่มีความสามารถพิเศษดวยการใหความกาวหนาในวิชาชีพ เชน การใหความดีความชอบ ใหโอกาส
ไปศึกษาอบรม เปนตน
2.9 พฤติกรรมความเป นผูนํ าทางวิ ชาการของผู บริห ารโรงเรีย นของกลุมโรงเรียนกลุ มยอ ยที่ 1 สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การใหโอกาสและสนับสนุนครูเขารับการอบรมทางวิชาการที่สอดคลองกับ
เปาหมายของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ แจงขาวสารในการสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพใหครูไดทราบ เชน
การจัดอบรม การสัมมนา เปนตน และรองลงมา คือ การสงเสริมและสนับสนุนใหครูนําทักษะตางๆที่ไดรับการฝกอบรมมา
ใชในการจัดการเรียนการสอน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีเวลาใหครูเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหาดวย
การเรียนการสอน
2.10 พฤติ ก รรมความเป น ผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นของกลุ ม โรงเรี ย นกลุ ม ย อ ยที่ 1 สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาโดยเปนรายขอ พบวา การสงเสริมใหครูเขาสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา มีคาเฉลี่ย
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มากที่สุด รองลงมา คือ สนับสนุนครูใหปฏิบัติตามนโยบายหรือเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน และรองลงมา คือ
กําหนดมาตรฐานดานการเรียนในแตละระดับชั้น ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ กําหนดประกาศตางๆทางดาน
วิชาการใหนักเรียนในแตละระดับชั้นไดทราบ
2.11 พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนของกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การกําหนดเกณฑมาตรฐานของนักเรียนตามแนวของมาตรฐานของผูเรียนมีคาเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมา คือ การกําหนดประกาศตาง ๆ ทางดานวิชาการใหนักเรียนในแตละระดับชั้นไดทราบ และรองลงมา
คือ การสงเสริมใหครูเขาสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ กําหนดมาตรฐานดาน
การเรียนในแตละระดับชั้น
3. ปญหาและขอเสนอแนะการพัฒนาความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่
1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
3.1 ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน
ปญหาและขอเสนอแนะการพัฒนาความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุม
ยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน คือ ปญหาการ
กําหนดภารกิจของโรงเรียนไมชัด เจน ขาดเปาหมาย และขาดการวิเคราะหเปาประสงคของโรงเรี ยนที่สอดคลองกั บ
วิสัยทัศน/พันธกิจ วาสัมฤทธิ์ผลอยางไร มากที่สุด มีขอเสนอแนะวา ผูบริหารควรทําการกําหนดภารกิจและเปาหมายของ
โรงเรียนใหชัดเจน วางแผนปฏิบัติงาน ทํากิจกรรมตามแผน สรุป/ประเมินผลรายงานใหผูเกี่ยวของทราบและควรมีการ
วิเคราะหเปาประสงคของโรงเรียน ดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการวาสอดคลองกับวิสัยทัศน/พันธ
กิจของโรงเรียนหรือไม ควรทําทุกปการศึกษาและที่สําคัญควรมีการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียนใหครูทุกคนทราบ
รองลงมา คือ ปญหาดานการดําเนินงานทางวิชาการ ผูบริหารไมไปในทิศทางเดียวกัน ไมมีความสามัคคีกัน มีขอเสนอแนะ
วา ผู บริห ารควรมีค วามสามัค คีกัน เพื่อ ใหก ารทํา งานไปในทิศทางเดียวกั น โรงเรี ยนจะได พัฒนาอยา งตอเนื่อง และ
รองลงมา คือ ปญหาการแบงงาน การกระจายงาน ไมเปนระบบ ทําใหการทํางานลาชา มีขอเสนอแนะวา ผูบริหารควรมี
การวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ จัดคนใหเขากับงานใหตรงตามความสามารถและความเหมาะสม และมีกระจาย
งานอยางทั่วถึง ตามลําดับ สวนปญหาที่เสนอนอยที่สุด คือ ปญหาผูบริหารควรเขามานิเทศในแตละกลุมสาระอยาง
สม่ําเสมอ มีขอเสนอแนะวา ผูบริหารควรเขามานิเทศในกลุมสาระแตละรายวิชาอยางสม่ําเสมอ เพื่อจะไดพัฒนาระบบ
วิชาการในโรงเรียน
3.2 ดานการจัดการเรียนการสอน
ปญหาและขอเสนอแนะการพัฒนาความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุม
ยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ปญหาดานสื่อ ICT
อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน และเทคโนโลยี ไมทันสมัยและไมเพียงพอกับความตองการของครูและนักเรียน มาก
ที่สุด มีขอเสนอแนะวา ผูบริหารควรสงเสริมงบประมาณดานสื่อ ICT และอุปกรณการเรียนการสอน ใหทันสมัย เพียงพอ
ตอความตองการของครูและผูเรียน และควรมีการตรวจสอบ ซอมแซมอยางสม่ําเสมอใหพรอมตอการใชงาน รองลงมา
คือ ปญหาระบบการนิเทศการเรียนการสอนไมชัดเจนและไมตอเนื่อง มีขอเสนอแนะวา โรงเรียนควรมีระบบนิเทศการเรียน
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การสอนที่ชัดเจน มีการบันทึกขอมูลปญหา ขอเสนอแนะ เพื่อพัฒนาอยางตอเนื่องและรองลงมา คือ โรงเรียนไดรับการ
ประเมินจากหนวยงานตาง ๆ มากเกินไป ทําใหครูมีภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานสอน ทําใหครูเตรียมการสอนไดไม
เต็มที่มีขอเสนอแนะวา ผูบริหารควรมีนโยบายลดการประเมินจากภายนอก เพื่อลดภาระงานของครู จัดสรรครูธุรการเพิ่ม
มากขึ้น และหันมาใหความสําคัญเกี่ยวกับปญหาดานการจัดการเรียนการสอน ใหความรูกับนักเรียนอยางเต็มที่ตามลําดับ
สวนปญหาที่เสนอนอยที่สุด คือ ปญหาการจัดหลักสูตรสถานศึกษายังไมตอบสนองตอความตองการของทองถิ่นไดเต็มที่
มีขอเสนอแนะวา โรงเรียนควรมีหลักสูตรที่ผานการวิเคราะหและตอบสนองตอความตองการทองถิ่น
3.3 ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน
ปญหาและขอเสนอแนะการพัฒนาความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุม
ยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน
พบวา ปญหาการขาดการสงเสริมสนับสนุนการใชสื่อ นวัตกรรมใหม ๆ เขามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มาก
ที่สุด มีขอเสนอแนะวา ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนใหกลุมสาระแตละรายวิชา ใชนวัตกรรมใหมๆมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ รองลงมา คือ ปญหาอาคารเรียน หองเรียน ชํารุดและ
เสียหาย ไมเหมาะตอการจัดการเรียนการสอน มีขอเสนอแนะวาโรงเรียนควรมีการปรับปรุงอาคารเรียนใหม หองเรียนให
นาอยู สะอาด สดใส ใหเหมาะตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และรองลงมา คือ ปญหาโรงเรียนมีระบบสารสนเทศ
ไมเพียงพอตอการใชงานของครูและนักเรียน มีขอเสนอแนะวาโรงเรียนควรสงเสริมระบบสารสนเทศ ระบบอินเทอรเน็ต ให
เพียงพอตอความตองการของครูและนักเรียน ตามลําดับ สวนปญหาที่เสนอนอยที่สุด คือ ปญหาโรงเรียนไมมีแหลงเรียนรู
ที่นาสนใจ และกระตุนความสนใจในการเรียนของนักเรียน มีขอเสนอแนะวาโรงเรียนควรมีการจัดแหลงการเรียนรูนอก
หองเรียน เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาความรูนอกหองเรียน เปนการปลูกฝงการรักการเรียนและศึกษาคนควาดวยตนเอง

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 มีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.11) โดยดานการจัดใหมี
สิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู มี คาเฉลี่ ยสูงสุด ( X =4.41)ที่ปรากฏผลเช นนี้อาจเปนเพราะผูบริ หารโรงเรียนไดเห็นถึ ง
ความสําคัญของ การสงเสริมบรรยากาศดานการเรียนรูของนักเรียน โดยการใหรางวัลและการใหการยอมรับนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการสูง หรือเมื่อนักเรียนมีการปรับปรุงผลการเรียนดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ ผูบริหารไดใหโอกาสนักเรียน
ในการที่จะเปนที่ยอมรับของหองเรียนและในสถานศึกษา โดยผูบริหารจะตองเปนผูทําหนาที่ประสานระหวางหองเรียนและ
ในสถานศึกษาในดานการใหรางวัล ตลอดจนการประสานงานผูปกครองใหทราบถึงพัฒนาการดานการเรียนของนักเรียน
อยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการยืนยันวาผูบริหารใหการสนับสนุนอยางจริงจัง ซึ่งถือวาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการ
เปนหนึ่งในเงื่อนไขของปจจัยที่ชวยสงเสริมใหโรงเรียนประสบความสําเร็จได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสมิธและคณะ
(Smith and others,1971,p.170) ที่กลาววา งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารโรงเรียน เปนเสมือนหัวใจของโรงเรียน
งานวิชาการเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสติปญญา ความรู ความสามารถของ
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ผูเรียน ดังนั้นการบริหารวิชาการจึงเปนงานที่สําคัญสําหรับผูบริหารโรงเรียนที่จะตองใหความสนใจและใชเวลาใหมากกวา
งานอื่ นๆ นอกจากนี้การใหค วามสําคัญ กับการบริห ารงานวิช าการของผู บริหารโรงเรีย นตามแนวทางของสํานั กงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2528, หนา 3) ไดกลาววา ผูบริหารโรงเรียนจะตองใหความสําคัญกับการใช
เวลาในการบริหารงานวิชาการประมาณรอยละ 35 ของเวลาทั้งหมด และสอดคลองกับ อุทัย บุญประเสริฐ (2540, หนา
25) ที่กลาววา งานวิชาการเปนงานหลัก มีลักษณะคลายสวนที่เปนรางกายของคนหรือเด็ก เปนสวนงานที่ใหญที่สุดของ
ระบบ เปนงานที่เปนหัวใจของโรงเรียนและมีหลักสูตรเปนสวนที่สําคัญที่สุดของงานวิชาการใชกํากับการจัดระบบการ
ทํางานของโรงเรียนและใชกํากับกระบวนการดําเนินงานในสวนตางๆของโรงเรียนใหตอบสนองและสนับสนุนการทํางาน
วิชาการของโรงเรียน คือ ใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพใหไดคนที่ดีเปนคนที่สมบูรณ ซึ่ง ฮอลลิงเจอร และเมอรฟ (Hallinger &
Murphy, 1985, pp. 221-224) ไดเนนวา พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการนั้น ผูบริหารจะตองจัดใหมีการกําหนดภารกิจ
ของโรงเรียน มีการจัดการดานการเรียนการสอน และการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน นอกจากนี้เหตุผลที่
กลาวมาแลว ผลการวิจัยนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พะโยม ชิณวงค (2543) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมความเปนผูนํา
ทางวิชาการของผูบริหารที่สงตอผลการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนศึกษาพิเศษ สังกัดกองการศึกษา เพื่อคนพิการ กรม
สามัญศึกษา ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารที่สงตอผลการปฏิบัติงานวิชาการโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สมบูรณ เอี่ยมศิลปะชัย(2546) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมความ
เปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอดําเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนสหคุรุ
วิทย อยูในระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายดาน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ บังอร สาคลาไคล(2550) ได
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม พบวา
ระดับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงครามโดยภาพรวม
และรายดานอยูใน ระดับมากดวยเชนกัน
2. จากผลการวิจัยที่พบวา ปญหาและขอเสนอแนะแนวการพัฒนาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบวา ปญหาดาน
การกําหนดภารกิจของโรงเรียน คือ การกําหนดภารกิจของโรงเรียนไมชัดเจน ขาดเปาหมาย และขาดการวิเคราะห
เปาประสงคของโรงเรียนที่สอดคลองกับวิสัยทัศน / พันธกิจ วาสัมฤทธิ์ผลอยางไร มีขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารควรทําการ
กําหนดภารกิจและเปาหมายของโรงเรียนใหชัดเจน วางแผนปฏิบัติงาน ทํากิจกรรมตามแผน สรุป/ประเมินผลรายงานให
ผูเกี่ยวของทราบและควรมีการวิเคราะหเปาประสงคของโรงเรียนดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
วาสอดคลองกับวิสัยทัศน/พันธกิจของโรงเรียนหรือไม ควรทําทุกปการศึกษาและที่สําคัญควรมีการสื่อสารเปาหมายของ
โรงเรียนใหครูทุกคนทราบ สวนปญหาดานการจัดการเรียนการสอน คือ ดานสื่อ ICT อุปกรณในการจัดการเรียนการสอน
และเทคโนโลยี ไมทันสมัยและไมเพียงพอกับความตองการของครูและนักเรียน มีขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารควรสงเสริม
งบประมาณดานสื่อ ICT และอุปกรณการเรียนการสอน ใหทันสมัย เพียงพอตอความตองการของครูและผูเรียน และควรมี
การตรวจสอบ ซอมแซมอยางสม่ําเสมอใหพรอมตอการใชงาน และปญหาดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียน คือ ดานการขาดการสงเสริมสนับสนุนการใชสื่อ นวัตกรรมใหมๆเขามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี
ขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนใหกลุมสาระแตละรายวิชา ใชนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียน
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การสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เนเชวิค (Knezevick อางในปรียาพร
วงคอนุตรโรจน, 2542, หนา 73) ที่กลาววา ในการบริหารงานวิชาการนั้น ผูบริหารมีบทบาทเปนผูกําหนดทิศทาง (Direction
Setter) หมายถึง การเปน ผูกํา หนดนโยบาย แนวทางการดํา เนิน งานของสถานศึก ษาเพื่อเปนไปตามจุด มุงหมายของ
สถานศึกษา และเปนผูบริหารการเรียนการสอน (Instuctional Manager) เปนผูนําทางดานวิชาการ การจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของกรีนฟลด (Greenfield อางใน สุเทพ พงศศรีวัฒน,
2550, หนา 31) ที่กลาววา การที่จะเปนผูนําทางวิชาการนั้นจะตองเปนบุคคลที่กระทําอยางตั้งใจโดยมีจุดมุงหมายที่จะ
พัฒนาสภาพการทํางานใหเปนที่นาพอใจและมีประสิทธิภาพสําหรับครู รวมทั้งสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ที่นาพอใจ
และมีประสิทธิภาพตอนักเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ นวลจิตต เชาวกีรติพงศ (2545, หนา 11) ที่กลาววา ความเปน
ผูนําทางวิชาการ หมายถึง การแสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมและพัฒนางานวิชาการใหมีประสิทธิภาพ
โดยการคิดริเริ่มสิ่งใหม ๆ และจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลนําไปสูการพัฒนากระบวนการสอนให
มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับแนวคิดของ ทรัสตี้ (Trusty อางใน จันทรานี สงวนนาม, 2543, หนา 62) ที่กลาววา ผูบริหาร
ที่เปนผูนําทางวิชาการควรมีบทบาทความเปนผูนําทางวิชาการ ดังนี้ สงเสริมใหครูไดพัฒนาเปาหมายและวัตถุประสงคทาง
วิชาการของสถานศึกษา สงเสริมใหครูไดนําเอาเปาหมายและวัตถุประสงคทางวิชาการของสถานศึกษาไปปฏิบัติได สราง
ความเชื่อมั่นวากิจกรรมของสถานศึกษาและหองเรียนสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา สราง
ความเชื่อมั่นวาโครงการทางวิชาการของสถานศึกษาเปนผลมาจากการวิจัยและการปฏิบัติทางการศึกษา มีการวางแผน
รวมกับคณะครูเกี่ยวกับโครงการตางๆทางวิชาการเพื่อใหบรรลุความตองการของนักเรียน สงเสริมใหครูไดนําโครงการ
ทางวิชาการไปปฏิบัติ ผูบริหารปฏิบัติงานรวมกับคณะครู ในการประเมินผลโครงการทางวิชาการของสถานศึกษา ติดตอสื่อสารกับ
คณะครูและนักเรียนดวยความคาดหวังที่สูงในดานมาตรฐานทางวิชาการ ใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางสังคมของ
นักเรียน ใหการสนับสนุนในกิจกรรมเพื่อเสริมสรางเชาวปญญาของนักเรียน สงเสริมใหมีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอยางยุติธรรม ใหการชวยเหลือและสนับสนุนดานการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อคุณภาพ
ของสถานศึกษา
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในกลุมโรงเรียนกลุมยอย ที่ 1
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการนิเทศและประเมินผลดานการสอน มีคาเฉลี่ยต่ําสุดกวา
ดานอื่น ๆ ดังนั้นผูบริหารควรใหความสําคัญตอการนิเทศและการประเมินผลดานการเรียนการสอน โดยผูบริหารจะตอง
ทํางานรวมกับครูในดานหลักสูตรและการสอน ผูบริหารจะตองมั่นใจวาเปาหมายของสถานศึกษา ไดถูกถายทอดไปสูการ
ปฏิบัติในหองเรียน ซึ่งรวมถึงการประสานเปาหมายของสถานศึกษากับจุดประสงคของการเรียนในหองเรียน ใหการ
สนับสนุนครูดานการสอนใหตรงตามจุดประสงคควบคุมการสอนในหองเรียน โดยการเยี่ยมอยางเปนทางการและใหผล
ยอนกลับกับครูทางดานการนิเทศและการประเมินผล โดยมีจุดประสงคที่จะทําใหเปนรูปธรรมและใหครูเปนผูนําวิธีสอน
ที่เฉพาะเจาะจงไปปฏิบัติ ซึ่งจะมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
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2. จากผลการวิจัยพบวา ปญหาและขอเสนอแนะการพัฒนาความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนใน
กลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ควรจะมีการดําเนินในแตละดาน ดังนี้
ดานการกําหนดภารกิจของโรงเรียน ผูบริหารควรทําการกําหนดภารกิจและเปาหมายของโรงเรียนใหชัดเจน วางแผน
ปฏิบัติงาน ทํากิจกรรมตามแผน สรุป/ประเมินผลรายงานใหผูเกี่ยวของทราบ ดานการจัดการเรียนการสอน ผูบริหารควร
สงเสริมงบประมาณดานสื่อ ICT และอุปกรณการเรียนการสอน ใหทันสมัย เพียงพอตอความตองการของครูและผูเรียน
และควรมีการตรวจสอบ ซอมแซมอยางสม่ําเสมอใหพรอมตอการใชงาน และดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียน ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนใหกลุมสาระแตละรายวิชา ใชนวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธของภาวะผูนําทางวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
2. ควรศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.อนวัช อุนกอง ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการทุกทาน ที่ไดใหคําแนะนํา ปรึกษาพรอมทั้งตรวจแกไขขอบกพรองตางๆดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จน
การศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได รวมทั้งคณาจารยที่ไดกรุณาสงเสริม สนับสนุนใหความรูแกผูศึกษาและเปน
กําลังใจใหจนสําเร็จการศึกษา ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย ดร.ธิดาวัลย อุนกอง นายจรัญ แกวเปง และนายคมสิทธิ์ กันทาสุวรรณ ที่กรุณาเปน
ผูเชี่ยวชาญที่ไดกรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม แกไข และใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งผูบริหาร และครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุมโรงเรียนกลุมยอยที่ 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง ในการเก็บขอมูลและตอบ
แบบสอบถาม
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาคนควาขออุทิศแดผูมีพระคุณทุก ๆ ทาน
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน
124 คน และคณะครู จํานวน 1,199 คน รวมทั้งสิ้น 1,323 คน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ในปการศึกษา 2557 กลุมตัวอยางเปนผูบริหาร จํานวน 29 คน คณะครู จํานวน 279 คน รวม 308 คน และใชวิธีการสุม
ตัวอยางอยางงาย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 39 ขอวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคา
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้
1. ดานการกระตุนทางปญญา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เอาใจใสและตรวจสอบขอบกพรองในการทํางาน
ของผูรวมงานอยางใกลชิด โดยวิธีที่เปนกัลยาณมิตร อยูในระดับมาก และรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ มีการประชุม
รวมกันโดยใหผูรวมงานวิเคราะหสาเหตุของปญหาและแนวทางการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง
2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รวมแกปญหาและใหกําลังใจแกผูรวมงานเมื่อเกิด
อุปสรรคในการทํางาน อยูในระดับมาก และรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ สรางและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให
สูงขึ้น อยูในระดับปานกลาง
1
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3. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ยอมรับความรูความสามารถของ
ผูรวมงาน อยูในระดับมาก และรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ปฏิบัติตอผูรวมงานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
อยูในระดับปานกลาง
4. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการประชุมประชาสัมพันธวิสัยทัศนของ
องคกร อยูในระดับมาก และรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ สามารถนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติไดจริง 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
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 ได เกิดการเปลี่ย นแปลงระบบการบริห ารการประถมศึ กษาใหม มีการโอนโรงเรีย นประถมศึกษามาอยูใ น
ความรับผิดชอบ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจรับผิดชอบการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งทางดานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร
งานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป และมีหนาที่สําคัญคือ มีการควบคุมคุณภาพของสถานศึกษาดวยระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการมุงเนนการกระจายอํานาจมาจากสวนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา และเนนการ
บริหารแบบมีสวนรวม ในการรวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนการตัดสินใจ เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาเปนไปตาม
มาตรฐานการศึก ษาของชาติ ที่ สํา นั กรั บรองมาตรฐานและประเมิน คุ ณภาพการศึก ษา (สมศ.) ไดกํ าหนดไว ดั งเช น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีหนาที่ควบคุมดูแลการบริหารกลุมงานบริหารสถานศึกษา มี
โรงเรี ยนในเขตพื้ นที่ ได แก อํา เภอเชี ยงคํา อํา เภอปง อํ าเภอจุ น อํ าเภอภู ซาง และอํา เภอเชี ยงม วน รวมจํ านวน 142
โรงเรียน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้นอยูกับกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียน
การสอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา 133) หากผูบริหาร
สถานศึกษามีภาวะผูนําที่ดี ผูบริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาจะตองมีการใชภาวะผูนําที่เหมาะสม ตองเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550, หนา 25) การ
บริหารงานของสถานศึกษาในปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีความรู ทักษะในการนําคนและสรางแรงจูงใจคน ให
ผูรวมงานทุกคน รวมมือรวมใจกันปฏิบัติภารกิจที่ไดรับผิดชอบใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีอยูเสมอ กระบวนการที่ผูบริหาร
สถานศึกษาสามารถทําใหบุคคลหรือกลุมบุคคลปฏิบัติงานไดสําเร็จบรรลุเปาหมาย ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่
เสริมสรางและเติมเต็มใหผูนําทางการศึกษาที่สมบูรณ ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรู
ความเขาใจ และไดรับการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา เปนผูนําที่มีพลังขับเคลื่อน
สถานศึกษา และสามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ ยืดหยุนตามสถานการณ สามารถ
บริหารจัดการ คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติไดอยางมีประสิทธิภาพและสงผลสัมฤทธิ์ถึงผูเรียน และ
องคการทางการศึกษา (ฉวีวรรณ จันทรเมง, 2552 หนา 19)
การปฏิรูปการศึกษาจึงมีความจําเปนที่สํานักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษาที่ตองมีผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงอยางมีคุณภาพ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับการตัดสินใจของผูบริหาร ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพราะภายใตการนําของผูบริหารสถานศึกษาที่ใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ในดา นการมีอิท ธิพลอยางมีอุดมการณ ดา นการสรา งแรงบันดาลใจ ดา นการกระตุนทางปญ ญา ตลอดจนดา นการ
คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล จึงตองใหความสําคัญกับผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ทีจ่ ะตองจูงใจใหบุคลากรใหความ
รวมมือในการทํางานดวยความเต็มใจ สงเสริมการพัฒนาตนเอง ทุมเทสรรพกําลังในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มศักยภาพ
เพื่อความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาซึ่งเปนเปาหมายของสถานศึกษา ดังนั้น ดวยสาเหตุที่กลาวมา
ทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยาเขต 2 เพื่อนําผลการศึกษาวิจัยนําไปสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ นําไปใชในการจัดทําเปนแผน
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และนโยบาย การพัฒนาของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ใหดียิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 124 คน และคณะครู จํานวน 1,199 คน รวม
ทั้งสิ้น 1,323 คน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในปการศึกษา 2557 ไดกลุมตัวอยาง
ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 29 คน และคณะครู จํานวน 279 คน รวมกลุมตัวอยาง จํานวน 308 คน โดยใช
วิธีการสุมอยางงาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ที่สรางขึ้นเองนํามากําหนดเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยขอคําถามไดครอบคลุมถึงวัตถุประสงคของการวิจัย แบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคําถามแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
โดยแบงคําถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีจํานวน 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 คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
วิธีสรางเครื่องมือทีใ่ ชในการศึกษาคนควา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผูวิจัยไดมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม
ดังนี้
1. ศึกษาคนควาจากเอกสารตําราวิชาการบทความ แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดกรอบแบบสอบถาม
2. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจัยโดยใชคําถาม 2 ประเภทคือแบบสอบถามปลายปด
และแบบสอบถามปลายเปด
3. นําเครื่องมือที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเองแกไขปรับปรุงให
ถูกตองและชัดเจนเหมาะสมทั้งเนื้อหาสาระและการใชถอยคําสํานวนภาษาแลวนํามาจัดทําเปนแบบสอบถาม
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4. นําแบบสอบถามที่ผานการแกไขจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ไปปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบ (Try–out) กับ
ประชากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จํานวน 30 คน จากนั้นจึงนําแบบสอบถามมา
ปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ นําขอมูลที่ไดไปทดสอบวัดความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Coefficient
Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) (องอาจ นัยพัฒน, 2549 หนา 151) ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 0.860
5. ผูวิจัยไดแกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะที่ไดจากการทดลองใชพรอมจัดพิมพเปนแบบสอบถาม
ฉบับจริง เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดนําเครื่องมือ ไปเก็บรวบรวมขอมูลโดยวางแผนและปฏิบัติการดังนี้
1. ผูวิจัยขอความรวมมือจากผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
ในการจัดเก็บขอมูลประชากรกลุมตัวอยาง
2. ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเอง
4. ตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
การวิเคราะหขอมูล
ผูว ิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของประชาชนมาประมวลผลขอมูลวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติ
คอมพิ ว เตอร ม าประมวลผลข อ มู ลวิ เคราะห โ ดยใช ส ถิ ติ เชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ ก ค า สถิติ ค วามถี่
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อนําไปใช
วิเคราะหกับแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติพื้นฐานหาคาความถี่ (Frequency) และคา
รอยละ (Percentage) แลวเสนอแบบความเรียง
ตอนที่ 2 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม เกี่ยวกับระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชสถิติพื้นฐาน
ไดแก การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการศึกษา
1. ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครู เพศหญิง มากที่สุด 164 คน คิดเปนรอยละ 53.2 และมีอายุการทํางาน
11-20 ป มากที่สุด จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 40.6 และมีระดับปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ
67.2
2. ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
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พบวา ความคิดเห็นภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีผลการวิจัย
ดังตอไปนี้
2.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก คือ มีการประชุมประชาสัมพันธวิสัยทัศนขององคกร และรายการที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง คือ สามารถนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติไดจริง
2.2 ด า นการสร า งแรงบั น ดาลใจ พบว า ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก คือ รวมแกปญหาและใหกําลังใจแกผูรวมงานเมื่อเกิดอุปสรรคในการทํางาน
และรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง คือ สรางและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น
2.3 ดานการกระตุนทางปญญา พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา รายการที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก คือ เอาใจใสและตรวจสอบขอบกพรองในการทํางานของผูรวมงานอยางใกลชิด โดยวิธีที่
เปนกัลยาณมิตร และรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับนอย คือ มีการประชุมรวมกันโดยใหผูรวมงานวิเคราะหสาเหตุ
ของปญหาและแนวทางการปฏิบัติงาน
2.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมาก คือ ยอมรับความรูความสามารถของผูรวมงาน และรายการที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง คือ ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของผูรวมงาน

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการสรุ ป ผลการวิ จั ย “ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2” ใน 4 ดาน เรียงจากมากไปหานอย ไดดังนี้ คือ 1) ดานการกระตุนทางปญญา 2) ดาน
การสรางแรงบันดาลใจ 3) ดานการคํานึ งถึงความเป นปจเจกบุคคล และ 4) ดานการมีอิทธิพลอย างมีอุดมการณ
การวิ เ คราะห ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยาเขต 2สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต
2 โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ซึ่งประกอบไปดวย ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล เนื่องจากครูและ
ผูบริหารสถานศึกษามีความเขาใจการทํางาน มีความศรัทธาตอผูบริหารสถานศึกษา มีการยอมรับการทํางาน อีกทั้ง
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ารกระตุ น ให ค รู ไ ด ต ระหนั ก และให ค วามสํ า คั ญ กั บ วิ ธี ก ารใหม ใ นการแก ไ ขป ญ หาที่ ยั ง มี อ ยู
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แตบางครั้งอาจมีความเห็นที่ไมสอดคลองตรงกันในบางเรื่อง ดวยเหตุนี้ ทําใหครูไดรับรูวาผูบริหารสถานศึกษามีแนวคิด
อยางไร กับสิ่งที่ครูกําลังดําเนินการทําอยู ผูบริหารสถานศึกษาทําใหเห็นภาพลักษณ ในสิ่งที่ทําอยู รวมถึงมีขอเสนอแนะ
ในวิธีการใหม ทําใหครูไดมีการนําไปคิดทบทวนวิธีการทํางาน โดยอาจมีการโตแยงขอเสนอแนะตามขอคนพบใหม เปนไป
ตามแนวคิดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของครูผูรวมงาน และ
สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยางเต็มที่ สอดคลองกับแนวคิดของ แบส และ อโวลิโอ (Bas & Avolio, 1994, P. 16)
ที่กลาววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนการกระตุนใหผูตามปฏิบัติ มากกวาจะใหผูทําตาม ในเรื่องการยกระดับความ
สํานึกของผูตามใหตระหนักถึงความสําคัญ และคุณคาของเปาหมาย ที่ตองยึดและปฏิบัติตาม ในเรื่องของการยกระดับ
ความสํานึกผูตาม ใหตระหนักถึงความสําคัญ และคุณคาของเปาหมายที่ตองยึดถือและปฏิบัติ สามารถชี้ใหผูตามไดเห็น
ประโยชนของทีมงานและองคการ มากกวาประโยชนสวนตน มีการกระตุนใหผูตามปฏิบัติตามความตองการใหบรรลุ
เปาหมาย สอดคลองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา โพธิสินธุ (2550) ที่วา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับปานกลาง
สําหรับดานการคํานึงถึงเอกบุคคล การใหรางวัลอยางเหมาะสม และการบริหารแบบมีขอยกเวนโดยตรง อยูในระดับ
ปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ วัฒนชัย เนสะและ (2554) ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารตามทัศนะ
ของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล ที่วา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสตูล รายดานการกระตุนทางปญญาอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ
ลลิดา ชาเรืองเดช (2555) ที่วา สภาพปจจุบันภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายองคประกอบ พบวา อยูในระดับ
ปานกลาง 2 องคประกอบคือ การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณและการสรางแรงบันดาลใจ
เมื่อ พิจ ารณาเปนรายดา น พบวา ดา นการกระตุนทางปญญา มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูใ นระดับปานกลาง ที่เปน
เชนนี้เนื่องจาก การกระตุนทางปญญา ผูบริหารสถานศึกษาไดมีการสงเสริมการศึกษา การอบรม และเรียนรูเพื่อเพิ่มพูน
ความรูและทักษะในการปฏิบัติ ไดมีการพัฒนาสถานศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรู เพื่อสรางเวทีการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรูระหวางกัน ตลอดจนการสรางบรรยากาศใหเกิดการเรียนรู มีการประชุมเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและหาแนว
ทางการปฏิ บั ติ งานร วมกั น มี การดู แล ตรวจสอบการทํ างานของครู ส งเสริ ม ให ครู มี ก ารแสดงออกทางความคิ ดเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนกับครูบางคนซึ่งอาจยังไมครอบคลุม ทุกคน
ดา นการมีอิท ธิพลอยางมี อุดมการณ มีคาเฉลี่ยต่ํ าสุด อยูใ นระดับ ปานกลาง ที่เปนเชนนี้ เนื่องจากผู บริหาร
สถานศึกษามีวิสัยทัศนไกล แตการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติยังอาจปฏิบัติไดพอสมควร ซึ่งวิสัยทัศนเกิดจากการที่ทุกฝาย
ไดแสดงความคิดเห็น
เมื่อพิจารณาเปนรายดานเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษาตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้
1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา รายการที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถถายทอดความคิดเกี่ยวกับคานิยมและความเชื่อ อยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก ผูบริหาร
สถานศึกษาสวนใหญจะมีความสามารถในการแสดงหรือถายทอดความคิดเกี่ยวกับคานิยมและความเชื่อ ในดานการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการศึกษาไดดี
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สวนรายการที่มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สามารถนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติไดจริง อยูในระดับปานกลาง
ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก วิสัยทัศนในการบริหารสถานศึกษาที่มีการกําหนดขึ้นมาเปนเพียงรูปธรรม ในการนําไปสูการปฏิบัติ
จริงไดนั้น จึงไมอาจประสบความสําเร็จเทาที่ควร
2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ รวมแกปญหาและใหกําลังใจแกผูรวมงานเมื่อเกิดอุปสรรคในการทํางาน อยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก
ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีสวนรวม เมื่อเกิดปญหาอุปสรรคในการทํางาน ผูบริหารและครูจะมีการ
รวมมือรวมทํารวมคิดแกไขปญหาและใหกําลังในแกผูรวมงานอยางตอเนื่อง
สวนรายการที่มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สรางและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น อยูในระดับปานกลาง
ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก ผูบริหารสถานศึกษาอาจมีการสรางและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานยังอยูในระดับหนึ่ง แตยังไม
สูงนัก ซึ่งตองมีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องรวมกับครูผูสอน
3. ดานการกระตุนทางปญญา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา รายการที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ เอาใจใสและตรวจสอบขอบกพรองในการทํางานของผูรวมงานอยางใกลชิด โดยวิธีที่เปนกัลยาณมิตร อยูใน
ระดั บ มาก ที่ เ ป นเช น นี้ เนื่อ งจาก ผู บริ หารสถานศึกษามี การดู แล ติดตามใหความเอาใจใสการปฏิ บัติ งาน คอยชี้ แนะ
ขอบกพรองในการทํางานของครูผูรวมงานเปนอยางดี
สวนรายการที่มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการประชุมรวมกันโดยใหผูรวมงานวิเคราะหสาเหตุของปญหาและ
แนวทางการปฏิบัติงาน อยูในระดับนอย ที่เปนเชนนี้เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาบางแหงอาจไมมีการรวมกันประชุมเพื่อ
วิเคราะหปญหาหรือหาสาเหตุของปญหา และหาแนวทางการแกไขปญหาหรือการปฏิบัติงาน มีการรวมประชุมยังไมพรอม
เพรียงกัน
4. ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล สภาพภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
รายการที่มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ยอมรับความรูความสามารถของผูรวมงาน อยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก
ผูบริหารสถานศึกษามีการเคารพ ยอมรับในความรูความสามารถของครูผูรวมงาน มีการยกยองชมเชยความสามารถของ
ครูผูรวมงาน
สวนรายการที่มีระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของผูรวมงาน อยู
ในระดับนอย ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก ผูบริหารสถานศึกษาบางทานอาจไมไดแนะนําหรือใหขอเสนอแนะการปฏิบัติงานแกครู
ผูรวมงานไดทุกคน อาจเปนเพราะเวลาในการใหคําแนะนําไมตรงกัน
ขอเสนอแนะ
สําหรับขอเสนอแนะเกี่ยวกั บภาวะผูนํ าการเปลี่ย นแปลงของผูบ ริห ารสถานศึ กษา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เปนขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ (Fact Finding) จากผลการศึกษาทั้ง 4 ดาน คือ 1)
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 2) ดานการสรางแรงบันดาลใจ 3) ดานการกระตุนทางปญญา และ 4) ดานการ
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คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนสําหรับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อีกทั้งยังเปนแนวทางแกผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานการบริหารสถานศึกษา ในดาน
ตาง ๆ ใหมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง จึงไดนํามาเปนขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสงเสริมทํางานเปนทีม โดยเนนการมีสวนรวมในรูปแบบการทํางานเปนทีมและ
ทํากิจกรรมรวมกัน
2. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสนับสนุน กระตุนครูผูรวมงานแสดงความรู ความสามารถ เขามามีบทบาทใน
การบริหารงานสถานศึกษามากขึ้น
3. ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการรวมคิดรวมทําในการแกไขปญหา มีการใหกําลังใจแกครูผูรวมงานเมื่อเกิด
ปญหาอุปสรรคในการทํางานอยางตอเนื่อง ควรเปนแบบอยางในการสรางและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น
4. ผูบริหารตองใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริมพัฒนาบุคคล มีการสนับสนุนผูรวมงานไดคิดแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
โดยวีการใหม ๆ เปดโอกาสใหครูผูรวมงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนางาน มีการสรางบรรยากาศแหง
การเรียนรูในสถานศึกษา
5. ผู บริ หารสถานศึ กษาควรมี การปรั บ ตั ว ให เข า ใจในความแตกต า งระหว า งบุ คคลของครู ผู รว มงาน มี การ
มอบหมายหนาที่การงานตามความสามารถและความถนัด โดยตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาเรื่อง “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2” ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไปดังนี้
1. ควรศึกษาเรื่อง แนวทางในการสงเสริมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2. ควรศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ดร.นันทิมา นาคาพงศ อาจารยที่ปรึกษา
ตลอดถึงผูเชี่ยวชาญ ไดแก ดร. สันติ บูรณะชาติ อาจารยประจํามหาวิทยาลัย ดร. สมพิศ กาติ๊บ ผูอํานวยการโรงเรียน
บานน้ํามิน ผอ.อิสรีย ทองภูมิพันธ ผูอํานวยโรงเรียนราชานุเคราะห ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัว ที่
เปนผูใหกําลังใจ และขอขอบคุณอาจารย มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนนิสิต ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู ที่มีสวนรวม
การศึกษาคนควานี้สําเร็จลุลวงดวยดี
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
A Study Of The Transformational Leadership Style Under Chiang Rai Primary
Educational Service Area Office 3
ศักดิ์สิทธิ์ พลศักดิ์ 1* และกัมพล ไชยนันท 2
6

7

Saksit Polsak1* and Kumpol Chaiyanun2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากร จํานวน 300
คน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 150 คน ครูวิชาการ จํานวน 150 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่
มีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วิเคราะหสถิติ โดยใช คาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. ผลการศึกษา พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม มีระดับการปฏิบัติ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
อยูในระดับมากทุกรายการ
2. แนวทางการพัฒนาภาวะผูนาํ การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปรากฏผลดังนี้
2.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี อยูในระดับความถี่สูงสุด
2.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ ควรเปนแบบอยางในการอุทิศและเสียสละเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาจน
เปนที่นับถือของผูบังคับบัญชาและชุมชน อยูในระดับความถี่สูงสุด
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 จังหวัดเชียงราย 57150
1
Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
2
Rajaprajanugroh 15, Chiangrai, 57150
*Corresponding author : tu.play@hotmail.com
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2.3 ดานการกระตุนทางปญญา ควรสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาตนเองโดยการใหเขารวมการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน การศึกษาตอ อยางตอเนื่องตามศักยภาพและหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อยู
ในระดับความถี่สูงสุด
2.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ควรมอบหมายภาระหนาที่โดยคํานึงถึงความแตกตาง 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

2843

บทนํา
การจัดการศึกษาตองคํานึงถึงการมีสวนรวมและใหมีการกระจายอํานาจสูสถานศึกษาและชุมชนไดมากที่สุด ให
ผูบริหารสถานศึกษามีอิสระในการบริหารและใชดุลพินิจของวิชาชีพใน การจัดการของสถานศึกษานั้น ๆ ใหมากขึ้น ซึ่ง
การบริหารงานในสถานศึกษาตองอาศัยบุคคลที่มีความรู ความสามารถมีประสบการณในการทํางาน มีวิสัยทัศน และที่
สําคัญตองอาศัยบุคคลที่มีภาวะผูนําสูงและสามารถใชภาวะผูนําไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะบริหารงานใหสําเร็จตาม
เปาหมาย วัตถุประสงคที่ตั้งไว ในการใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมในการสรางความสัมพันธ ที่มีอิทธิพล
ตอการเปลี่ยนแปลงใหบรรลุเปาหมายรวมกันของทุกคนในองคกร สามารถสรางความเชื่อมั่นและใหการสนับสนุนทุกคน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรสามารถใชศิลปและการกระบวนการของการมีอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมบุคคลและ
สามารถทําใหผูที่เกี่ยวของเกิดศรัทธามีความเชื่อถือมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งสามารถสรางสภาพแวดลอม
สนับสนุนรวมมือกันสรางประโยชนในการปฏิบัติ จะเห็น ไดวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามี
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพของสถานศึกษาเปนอยางยิ่ง ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ผลการศึ ก ษาที่ พ บจะเป น ประโยชน แ ละแนวทางให ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษานํ า ไปพั ฒ นาตนเองและสถานศึ ก ษาสู ก าร
เปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

กรอบแนวคิด
ในการศึ กษาครั้ ง นี้ เป น การมุง ศึ ก ษาภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยผูศึกษาไดกําหนดกรอบแนวคิด ดังนี้
สถานภาพของผูบริหาร
สถานศึกษา
และครูวิชาการ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3
1. เพศ
2. อายุ

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influcnce)
2. การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivetion)
3. การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation)
4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individuallized Consideration)
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปการศึกษา 2557 ประกอบดวย สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอําเภอเชียงแสน
อําเภอแมจัน อําเภอดอยหลวง อําเภอแมฟาหลวง และอําเภอแมสาย ผูบริหารจํานวน 150 คน ครูวิชาการ จํานวน 150
คน รวมทั้งสิ้น 300 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1
แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 40
ข อ และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาภาวะผู นํา การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
แบบสอบถามปลายเปดจํานวน 4 ขอ
การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของรวมทั้งตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวกับภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
3. เขีย นนิย ามศั พทเฉพาะและกํา หนดแผนการเขียนขอคํ าถามของภาวะผูนํ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ ริหาร
สถานศึกษา
4. เขียนขอคําถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยแบบสอบถามมี 3ตอนแตละ
ตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการ จํานวน 4 ขอ ตอนที่ 2 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5
ระดับ จํานวน 40 ขอ ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด จํานวน 4 ขอ
5. ดําเนินการวิพากษขอคําถามของแบบสอบถาม รวมกันกับอาจารยที่ควบคุมวิทยานิพนธ พรอมทั้งปรับแกขอ
คําถามตามคําแนะนํา เพื่อใหไดขอคําถามที่มีความเที่ยงตรงและครอบคลุมนิยามเชิงปฏิบัติการตามโครงสรางทฤษฎี
6. นําแบบสอบถามที่สรางมาตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน โดยการหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ดวย
การใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เปนผูพิจารณาความสอดคลองของแบบสอบถามกับนิยามศัพทเฉพาะที่ตองการวัด
เกณฑที่ใชในการตัดสินคือคาดัชนี IOC ที่คํานวณไดตองมากกวา .50 (IOC>.50)สูตร (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ, 2550
, หนา 90) จึงจะถือวาคําถามขอนั้นสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ตองการวัด จากการตรวจสอบพบวา แบบสอบถามเรื่อง
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 มี 44 ขอ เปนแบบสอบถามที่ยอมรับ 40 ขอไดความเที่ยงตรง (IOC)ระหวาง 0.66 -1.00 มีคามากกวาเกณฑที่
กําหนด(IOC มากกวาหรือเทากับ 0.50 )และมีจํานวน 4 ขอ ที่ไมยอมรับเพราะมีคาความเที่ยงตรงนอยกวาเกณฑที่กําหนด
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7. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) เพื่อพัฒนาคุณภาพของแบบสอบถามจากโรงเรียนบาน
หัวดอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งไมใชประชากรที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
จํานวน 30 คน
8. นําแบบสอบถามที่ทดลองใชมาแลวมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha Coefficient) ของครอนบัค(Cronbach)เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ จาก
การตรวจสอบ พบวา ผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวมขอมูล ( N of Cases =
30 คน ) จํานวนแบบสอบถาม (N of Items = 40 ขอ) คาความเชื่อมั่น( Reliability )ที่คํานวณจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
สัมประสิทธิ์แอลฟา( α - Coefficient )ของCronbach มีคาเทากับ 0.97
9. จัดเตรียมแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควาตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษานําแบบสอบถามใหผูบ ริหารสถานศึกษาและครูวิชาการที่ เปนประชากรตอบแบบสอบถาม โดยมี
วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ติดตอขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยาวิทยาเขตเชียงรายโดยอธิการบดีเปนผูเซ็นตรับรอง ถึงผูอํานวยการ
สถานศึกษาที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2 ติดตอสถานศึกษาที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูล นัดหมายวัน เวลา ที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูล
3 จัดเตรียมแบบสอบถามใหมีจํานวนเทากับจํานวนประชากรโดยสงไปจํานวน 300 ฉบับ ไดคืนมาครบจํานวน
300 ฉบับ
4 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใหผูบริหารและครูวิชาการตอบแบบสอบถามซึ่งผูศึกษาชี้แจง
เพื่อความเขาใจในการตอบแบบสอบถามโดยสงไปจํานวน 300ฉบับ ไดคืนมาครบจํานวน 300ฉบับ
5 เก็บแบบสอบถาม ตรวจสอบและคัดแยกแบบสอบถามแลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่ไดกําหนดไว
6 นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติและรายงานผลการศึกษาตอไป
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหขอมูลการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดย ใชสถิติ การหาคาคาเฉลี่ยและการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะหขอมูลการหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดย ใชสถิติ การหาคาความถี่และการหาคารอยละ
ผลการศึกษา
ผูศึกษาไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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ตอนที่ 2 ผลการหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
1. การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติตน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ขอที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด คือ ขอที่ 7 ทานปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมประกอบการ
ตัดสินใจ และขอที่ 8 ทานปฏิบัติตนโดยมุงผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน สวนขอที่มีระดับการปฏิบัตินอยที่สุด คือ
ขอที่ 1 ทานปฏิบัติตนใหเห็นถึงอํานาจและความเชื่อมั่นในตนเอง
1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติตน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด คือ ขอที่ 3 ทานสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
และที่มีระดับการปฏิบัตินอยที่สุด คือ ขอที่ 6 ทานจัดใหมีสวัสดิการแกผูใตบังคับบัญชา
1.3 ดานการกระตุนทางปญญาโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติตน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด คือ ขอที่ 1 ทานสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาวิชาชีพโดยการเขารับการอบรม
สั ม มนา ศึ ก ษาดู ง าน อย า งต อ เนื่ อ งและข อ ที่ มี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ น อ ยที่ สุ ด คื อ ข อ ที่ 9 ท า นคอยให คํ า ปรึ ก ษาแก
ผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ
1.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติตน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด คือ ขอที่ 1 ทานมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตาม
ความรูความสามารถและความถนัดอยางเหมาะสม และขอที่มีระดับการปฏิบัตินอยที่สุด คือ ขอที่ 2 ทานใหความ
ชวยเหลือและแนะนําวิธีการทํางานแกผูใตบังคับบัญชา
1.5 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม มีระดับการปฏิบัติตน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่
มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ และดานที่มีระดับการปฏิบัตินอยที่สุด คือ ดานการ
สรางแรงบันดาลใจ
2. การหาแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ มากที่สุด คือ ควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และนอยที่สุด คือ
ควรคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน
2.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ มากที่สุดคือ ควรเปนแบบอยางในการอุทิศและเสียสละเวลาในการพัฒนา
สถานศึกษา จนเปนที่นั บถือของผูบังคับบัญชาและชุมชน และนอยที่สุ ด คือ ควรใชหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา
ยกตัวอยางบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต
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2.3 ดานการกระตุนทางปญญา มากที่สุด คือ ควรสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาตนเองโดยการใหเขา
ร ว มการอบรม สั ม มนา ศึ ก ษาดู ง าน การศึ ก ษาต อ อย า งต อ เนื่ อ งตามศั ก ยภาพและหน า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนอยที่สุด คือ ควรยกตัวอยางบุคคลที่ประสบผลสําเร็จ
2.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มากที่สุดคือ ควรมอบหมายภาระหนาที่โดยคํานึงถึงความ
แตกตาง ขอจํากัดของแตละบุคคลมอบหมายงาน ตามความรูความสามารถ ความถนัด อยางเหมาะสมและประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของงาน และนอยที่สุด คือ ควรสงเสริมในเรื่องของการพัฒนาตนเองเสมอ
อภิปรายผลการศึกษา
1. การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลดังนี้
1.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวม มีระดับการปฏิบัติตน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่
มีร ะดั บการปฏิ บัติ มากที่ สุด คื อ ด า นการมีอิ ท ธิ พลอย างมี อุ ด มการณ ทั้ ง นี้เป น เพราะว า ผูบ ริ ห ารที่ มี ภาวะผูนํ า การ
เปลี่ยนแปลงสามารถเปนผูนําที่มีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชา โดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงานใหมีความ
คาดหวังที่สูงขึ้น มีการสงเสริมพัฒนาความสามารถของผูใตบังคับบัญชาใหมีศักยภาพมากขึ้น สงผลทําใหเกิดการตระหนัก
รูในภารกิจและวิสัยทัศนของสถานศึกษา ผูบริหารจะตองมีเทคนิคการสื่อสารเพื่อจูงใจใหผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา
มองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของสถานศึกษาเปนหลัก ผูบริหารตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบ
ตอ หน า ที่แ ละปฏิบั ติ ง านอย า งเต็ม ความสามารถเพื่ อ เป นแบบอยา งที่ ดี พร อ มทั้ ง ปฏิ บัติ ต นโดยยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม โดยมุงผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตนเปนสําคัญ เมื่อผูบริหารแสดงความมั่นใจชวยสรางความรูสึกเปน
หนึ่งเดียวกันแลวยอมสงผลใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ จะเห็นไดวาภาวะผูนําทุกดานมีความสําคัญเทากัน เปนพฤติกรรม
ที่เสริม สรา งความเป นผู นํ าการเปลี่ย นแปลงต อ การบริ ห ารสถานศึก ษาของผู บ ริห ารสถานศึ กษา เพื่ อให การบริ ห าร
สถานศึกษากาวทันตอการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน อันจะเปนประโยชนและแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษานําไปพัฒนา
ตนเองและสถานศึกษา สูการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนตอไป สอดคลอง
กับ นรรฐรส กาบเครือ (2547, หนา 20) ไดกลาววา การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณของผูนําเปนสัมพันธภาพที่เกิดขึ้น
ระหวางผูนําและผูใตบังคับบัญชา การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณจะมีอยูเฉพาะเมื่อผูใตบังคับบัญชามี หรือผูตามบอกวา
ผูนําเกิดขึ้นเมื่อมีภาวะวิกฤติทางสังคมหรือเมื่อเกิดภาวะวิกฤติในองคการ ผูนํามีคุณสมบัติพิเศษเกิดขึ้นพรอมกับวิสัยทัศน
ที่ยิ่งใหญที่สามารถแกภาวะวิกฤติและจะไดรับการยอมรับนับถือจากผูตามวาเปนผูที่มีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ อีกทั้ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ประยุทธ ชูสอน (2548, หนา 77 - 79) ไดศึกษาพฤติกรรมผูนําและแนวทางการพัฒนาสู
ความเปนผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดงพฤติกรรมภาวะผูนําโดยเฉลี่ยอยูในระดับ
บอย และรายดานเรียงตามลําดับคือ ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคลและการกระตุนทางปญญา และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของสราญรัตน จันทะมล (2548,หนา 49-51)
ได ศึ กษาภาวะผู นํ าการเปลี่ย นแปลงของผู บ ริห ารโรงเรี ยนประถมศึ ก ษา อํ า เภอวัง สะพุ ง สั งกั ด สํา นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวังสะพุง
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน ผูบริหารมีระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยู
ในระดับมาก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ผูบริหารแสดงออกมากกวาดานอื่นคือ ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ
1.2 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติตน อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด คือ ทานปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้เปนเพราะวา การที่ผูบริหารยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมปฏิบัติตนและการตัดสินใจ มีความ
ซื่อสัตย ไมลําเอียง แลว ยอมเปนหลักประกันในผลที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นวาจะเปนผลดี มีความถูกตอง ไมเกิดความเสียหาย
แกสถานศึกษา ผูรวมงานและผูที่เกี่ยวของ อีกทั้งเปนแบบอยางใหกับผูใตบังคับบัญชา ทําใหผูใตบังคับบัญชาเชื่อมั่นและ
ศรัทธาวาผูนําจะตองมีความยุติธรรม เปนคนดีและเปนที่พึ่งได สอดคลองกับงานวิจัยของ จอหน อาร เชอรเมอรฮอรน
(John R.Schermerhorn.Jr. อางถึงใน นิตย สัมมาพันธ, 2546, หนา 54-55) กลาววา คุณภาพพิเศษของผูนําปฏิรูป คือ
ความซื่อสัตยถือมั่น (Integrity) มีความซื่อสัตยและนาเชื่อถือไววางใจมีพฤติกรรม ที่มุงมั่นรักษาความดี มีจริยธรรมอยาง
สม่ําเสมอ ไมเสื่อมคลายอันเกิดจากจิตใจที่ดีงามและสามารถรักษาคํามั่นสัญญา พันธะผูกพันดวยการติดตามผลแบบไม
ลดละและสอดคลองกับพิมพพัฑรา เมืองอินทร (2555, หนา 18) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา คือ ผูนําสูงสุดของ
องคการที่จะนําองคการไปสูความสําเร็จและความลมเหลว ผูบริหารสถานศึกษาจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายหรือไมยอมขึ้นอยูกับความศรัทธาของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอผูบริหาร แตการที่ผูบริหารจะสรางศรัทธาใหเกิดขึ้น
ได ผูบริหารตองมีพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรมที่สามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูอื่นไดดังนั้นจึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่ผูบริหารจะตองประพฤติตนบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม อีกประการหนึ่งคือ ทานปฏิบัติตนโดยมุงผลประโยชน
สวนรวมมากกวาสวนตน เห็นแกประโยชนสวนรวมมากอน ก็จะเกิดความเสียสละทุมเท ไมเห็นแกตนและมุงทําประโยชน
ตอ ส ว นรวมมากขึ้ น สง ผลให ก ารบริ ห ารงานในสถานศึก ษา ทํา งานได อ ย างราบรื่น ประสบผลสํ า เร็ จผลสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคเปาหมาย
1.3 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 3 ดานการสร างแรงบัน ดาลใจโดยภาพรวมมีร ะดั บการปฏิบัติ ตน อยู ในระดั บมาก เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด คือ ทานสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชามีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้เปนเพราะวา แรงจูงใจเปนแรงขับเคลื่อนใหผูใตบังคับบัญชามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตางๆ จูง
ใจใหผูใตบังคับบัญชามองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาไปสูประโยชนของสถานศึกษาเปนหลัก คอยกระตุนและ
สรางแรงจูงใจทางบวกใหกับผูรวมงานใหเห็นถึงผลดีในการทํางานใหประสบผลสําเร็จในอนาคตไมวาจะยาก มีอุปสรรค
หรือทาทายเพียงใด ก็จะพยายามใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ในการทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงตาม
เปาหมาย โดยมีผูบริหารเปนผูคอยดูแลแนะนําชวยเหลือใหคําปรึกษาเมื่อเกิดปญหา พรอมทั้งยกยองชื่นชมครูที่ปฏิบัติ
หนาที่ดวยความมานะอดทน ทุมเทเสียสละจนเกิดผลเชิงประจักษ ดังนั้นการสรางแรงจูงใจจึงมีความสําคัญมากในการ
สรางแรงบันดาลใจในการปฏิบัติของผูใตบังคับบัญชาสอดคลองกับงานวิจัยของ เนตรพัณณา ยาวิราช (2550 , หนา
203) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหความสําคัญกับการสรางแรงบันดาลใจโดยการจูงใจโดยตอบสนองความตองการใน
ระดับสูง เชน การยกยอง ยอมรับและความสําเร็จสูงสุดมากกวาที่จะจูงใจโดยการตอบสนองความตองการในระดับต่ํา
เชนการใหคาตอบแทน ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน แมความตองการระดับต่ําจะมีความสําคัญก็ตาม
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1.4 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ด านการกระตุนทางปญญา โดยภาพรวมมี ระดับ การปฏิบัติต น อยู ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด คือ ทานสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาวิชาชีพโดยการเขา
รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูบริหารที่สงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาของ
ผูใตบังคับบัญชา ใหความสําคัญในการพัฒนาตนของผูใตบังคับบัญชาเปนอยางยิ่ง โดยการใหโอกาสในการเรียนรูสิ่งใหม
สรางบรรยากาศของการใหการสนับสนุน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความจําเปนและความตองการ
เปนการเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดใชความสามารถพิเศษอยางเต็มที่และเรียนรูสิ่งใหมๆที่ทาทายความสามารเพราะ
หากทุกคนไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ ตามที่ตนสนใจหรือตามหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ ทั้งในดาน
ความก า วหน า ทางวิ ช าการ วิ ช าชี พ ของตน ตลอดจนสนั บ สนุ น งบประมาณ อํ า นวยความสะดวกในการเข า ร ว ม
ประชุมสั มมนาและศึกษาดูงานจากหลายๆหนว ยงาน ยอมสง ผลใหส ถานศึก ษา มีบุค ลากรที่ มีความรูความสามารถ
หลากหลาย สามารถรวมกันทํางานไดอยางเต็มศักยภาพและมีคุณภาพก็จะเกิดผลดีกับสถานศึกษานั้นเปนอยางดียิ่ง อีก
ทั้งการพัฒนาตนเองอยูเสมอทําใหสามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงใหมๆ และนําความรูที่ไดมาพัฒนาสถานศึกษา
เจริญกาวหนาตอไป สอดคลองกับ กัลยาณี พรมทอง (2546 , หนา 63) กลาววาระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นใน
การจัดการหรือการทํางาน เปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความ
พยายามของผูรวมงานใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับที่สูงขึ้นและมี
ศักยภาพมากขึ้น อีกทั้งสอดคลองกับขอคนพบงานวิจัยของ พิมพพัฑรา เมืองอินทร (2555, หนา 67-68) ไดศึกษา
ความสั ม พั นธ ร ะหว า งภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงกั บ ประสิท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนตระหนักถึงการจัด
การศึกษาแกผูเรียนจึงไดจัดสรรงบประมาณ ใหบริการอํานวยความสะดวกแกครูผูสอน ตลอดจนสงเสริมและพัฒนาครู
ใหไดรับการอบรม เขารวมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานจากหลายๆหนวยงานจึงสงผลใหภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน
1.5 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคลโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติตน อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด คือ ทานมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตาม
ความรูความสามารถและความถนัดอยางเหมาะสม ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูบริหารจะตองมีเทคนิคการมอบหมายที่ดี การ
มอบหมายงานหรือหนาที่ที่ไดรับผิดชอบใหตรงตามความรูความสามารถและความถนัดของผูใตบังคับบัญชาแลว ก็จะ
สงผลใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจและความพรอมในการปฏิบัติงานนั้นอยางเต็มความสามารถ โดยผูบริหาร
จะตองศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ความรูความสามารถ จุดเดน จุดดอย ขอจํากัดตางๆรวมทั้งความถนัดเฉพาะสวน
บุคคล หรือมอบหมายงานตามความสนใจความตองการที่จะศึกษาและพัฒนาตามความตองการของผูใตบังคับบัญชา
และผูบริหารตองคอยเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา ใหกําลังใจอยูเสมอ และประการสําคัญคือ การมอบหมายงานตาม
ปริมาณที่เหมาะสม มีความยุติธรรม ไมลําเอียง สอดคลองกับบัวยอย กันนิดา (2552, หนา 92) การคํานึงถึงความเปน
ปจ เจกบุ ค คล หมายถึง การที่ ผู บริ หารแสดงพฤติ กรรมในการทํ างานโดยคํา นึ งถึ งความแตกตา งระหว างบุ คคลของ
ผูใตบังคับบัญชา มีการเอาใจเขามาใสใจเรา มีการติดตอสื่อสารแบบสองทาง และเปนรายบุคคล ผูบริหารจะมีพฤติกรรม
2850

เปนพี่ เลี้ยง สอนและใหคําแนะนํา และส งเสริ มพัฒนาผูใต บังคับ บัญชาใหพัฒ นาตนเองมี การกระจายอํานาจโดยการ
มอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชา โดยผูบริหารจะมีคุณลักษณะสําคัญดานความเขาใจในความแตกตางระหวาง บุคคล
การเอาใจเขามาใสใจเรา มีความสามารถในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลและมีเทคนิคการมอบหมายงาน ที่ดีและ
สอดคลองกับ ขวัญชัย จะเกรง (2551 , หนา 29) ไดสรุป ความหมายของการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลวา หมายถึง
พฤติกรรมที่ผูบริหารแสดงตอผูรวมงานโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวยความสนใจ ดูแล เอาใจใสผูรวมงาน
เปนรายบุคคลอยางใกลชิด สงเสริมสนับสนุนใหกําลังใจ เปนทีปรึกษาใหผูรวมงานไดพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสูงขึ้น
ตามความตองการ ความสนใจและความสามารถชวยเหลือชี้แนะใหประสบการณ การเรียนรูสิ่งใหมๆ ดวยบรรยากาศการ
สนับสนุนผูรวมงานอยางเทาเทียมกัน มีการติดตอสื่อสารสองทางและเปนรายบุคคล ซึ่งจะชวยใหไดขอมูลในการตัดสินใจ
ที่ดีขึ้นและสามารถลดปญหาความคลุมเครือ ทําใหผูรวมงานรูสึกวาตนเองมีคุณคาและความสําคัญ
2. การศึก ษาแนวทางการพั ฒนาภาวะผู นําการเปลี่ย นแปลงของผูบริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีถือวาเปนประเด็นแนวทางที่ผูบริหาร
และครูวิชาการใหความสําคัญมากที่สุด ในดานการมีอิทธิ พลอยางมีอุดมการณ ทั้งนี้เปนเพราะวา เมื่อครองตนเป น
แบบอยางที่ดีแลวยอมเปนผูที่นาเคารพนับถือทําใหผูใตบังคับบัญชาศรัทธาและปฏิบัติตามคําสั่งผูประพฤติดีดวยความเต็ม
ใจนอกจากนั้นแลว ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตองมีความเสียสละ อดทนและมุงมั่นในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ มี
คุณธรรม จริยธรรมและความยุติธรรม ไมลําเอียง ใหความสําคัญกับผูใตบังคับบัญชาเสมอกัน มีความเอื้อเฟอ เผื่อแผ
เปนกัลยาณมิตร และที่สําคัญตองมีความรับผิดชอบตอหนาที่และการปฏิบัติงานสูง มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาตัดสินใจ
อยางมีเหตุผลเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคในสวนของราชการอยูเสมอ ยอมรับความคิดเห็นของทุกคน ใหผูรวมงานมีสวน
รวมในความคิดและตัดสินใจโดยใหคําแนะนําชวยเหลือดวยความจริงใจกับผูรวมงาน สอดคลองกับบัวยอย กันนิดา
(2552, หนา 84) กลาววา การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ หมายถึง การที่ผูบริหารประพฤติตัวเปนแบบอยางหรือเปน
พฤติ ก รรมที่ ผู บ ริ ห ารแสดงออกมาให ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชามี ก ารยอมรั บ เชื่ อ มั่ น ศรั ท ธา ภาคภู มิ ใ จและไว ว างใจใน
ความสามารถของผู บริ หาร ยิน ดีที่จะทุม เทการปฏิบัติง านตามภารกิจ โดยผูบ ริห ารจะมีก ารประพฤติ ตนเพื่ อใหเกิ ด
ประโยชนแกผูอื่น เสียสละเพื่อผลประโยชนของกลุม เนนความสําคัญเรื่องคานิยม ความเชื่อ และการมีเปาหมายที่ชัดเจน
2.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ การที่ผูบริหารเปนแบบอยางในการอุทิศและเสียสละเวลาในการพัฒนา
สถานศึกษา มีความสําคัญอยางมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา เมื่อผูนําปฏิบัติเปนแบบอยางแลว จึงไมยากนักที่ผูใตบังคับบัญชา
จะปฏิ บัติต ามในเรื่อ งของการอุทิศ และเสียสละเวลาอยางเต็ม กําลัง ความสามารถเพื่อ ผลประโยชนต อสวนรวม เกิ ด
ความเห็นอกเห็นใจกันในเวลาทํางาน ทําใหสถานศึกษามีการพัฒนาดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ผูนําก็จะเปนที่นับถือ
ของผูบังคับบัญชาและชุมชน การสรางขวัญ ใหกําลังใจและใหรางวัลเสริมแรงตามโอกาสสําคัญๆแกผูใตบังคับบัญชาอยาง
สม่ําเสมอยกยองชื่นชมครูที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความมานะอดทน ทุมเทเสียสละจนเกิดผลเชิงประจักษ เปนการเสริมแรงที่
สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชามี แ รงบั น ดาลใจในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ สถานศึ ก ษา เพราะแสดงถึ ง น้ํ า ใจที่ ผู นํ า มี ใ ห
ผูใตบังคับบัญชาเพื่อแสดงวาผูใตบังคับบัญชาทุกคนวาเปนพลังขับเคลื่อนการทํางานของสถานศึกษา มีสวนทําใหงานทุก
งานของสถานศึ ก ษาประสบความสํา เร็ จ โดยการทํา งานทุ ก ครั้ ง จะต อ งมี ก ารประชุ ม สนทนา แสดงความคิ ด เห็ น
แลกเปลี่ยนและเรียนรู ไปพรอมกันอยางเสมอภาค สอดคลองกับคํานึง ผุดผอง (2547, หนา 30) ไดสรุปความหมายของ
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การสรางแรงบันดาลใจวาหมายถึงพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการหรือการทํางานที่เปนกระบวนการทําใหผู
รวมงานมีแรงจูงใจภายในไมเห็นแกประโยชนสวนตัวแตอุทิศตนเพื่อกลุมมีการตั้งมาตรฐานในการทํางานสูงและเชื่อมั่นวา
จะสามารถบรรลุเปาหมายมีความตั้งใจแนวแนในการทํางานมีการใหกําลังใจผูรวมงานมีการกระตุนผูรวมงานใหตระหนัก
ถึงสิ่งที่สําคัญโดยผูนําจะมีคุณลักษณะที่สําคัญในดานการสรางแรงจูงใจภายในใหกับผูรวมงานมีการสรางเจตคติที่ดีและ
การคิดในแงบวก
2.3 ดานการกระตุนทางปญญา คือ การสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาตนเองโดยการใหเขารวมการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การศึกษาตอ อยางตอเนื่องตามศักยภาพและหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูบริหารมีการสนับสนุนดานงบประมาณ คาพาหนะ คาถายเอกสาร อีกทั้งสรางความตระหนักใน
บทบาทหน า ที่ ภ าระงานของความเป น ปู ช นี ย บุ ค คลและความก า วหน า ในวิ ช าชี พ โดยการสนทนาให คํ า ปรึ ก ษาและ
สอดแทรกชี้แนะแนวทางการพัฒนางานที่รับผิดชอบหรือเรื่องที่สนใจและแนวทางในการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
พรอมทั้งติดตามผลหลังการอบรม ใหนํามาเผยแพร ขยายผลแกเพื่อนครูในโรงเรียนเพื่อนําความรูไปปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม สอดคลองกับวันชัย ธงชัย (2547 ,หนา 10) ใหความหมายของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวา หมายถึง เปนผูนําที่
กระตุนใหเกิดความสนใจระหวางผูรวมงานและผูตามทําใหเกิดการตระหนักรูในเรื่องภารกิจ(Mission) และวิสัยทัศน(Vision)
ของทีม โดยผูนําจะยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณของผูรวมงานและผูตามและองคการ ตลอดจนพัฒนาความสามารถ
ของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับความสามารถและศักยภาพที่สูงขึ้นและสอดคลองกับวิโรจน สารรัตนะ (2546, หนา
76-77) กลาววา ผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนผูที่จูงใจใหบุคคลอื่นปฏิบัติหนาที่เกินกวาความคาดหวังตามปกติ มุงไปที่ภารกิจ
งานกวาง ๆ ดวยความสนใจ ที่เกิดขึ้นภายในตน การยอมรับคุณคาในตัวบุคคล (Individualized Consideration) หมายถึง
ความพยายาม จะชวยพัฒนาศักยภาพของผูอื่น ใสในความตองการของแตละบุคคล และปฏิบัติตอผูอื่นอยางมนุษยที่มี
คุณคา
2.4 ด า นการคํ า นึ งถึ ง ความเป น ปจ เจกบุ ค คล สิ่ งที่ สํ าคั ญ ที่ สุด ที่ ผูบ ริ ห ารส วนใหญใ ห แนวทางก็ คือ การ
มอบหมายภาระหนาที่โดยคํานึงถึงความแตกตาง ขอจํากัดของแตละบุคคล มอบหมายงาน ตามความรูความสามารถ
ความถนัด อยางเหมาะสมและประสิทธิภาพประสิทธิผลของงาน ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูบริหารตองศึกษาความแตกตาง
ขอจํากัดตางๆ ความรู ความสามารถ ความถนัด ของแต ละบุคคล วิเคราะหจากวิสัยทัศนและผลงานที่ผานมา ของ
ผูใตบังคับบัญชา สอบถามความสมัครใจ เปดโอกาสใหทุกคนอาสาทํางานในดานที่ตนถนัด ศึกษาสภาพแวดลอมของ
ผูใตบังคับบัญชา พบปะพูดคุยใหกําลังใจ ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชา เพื่อสรางความเปนกันเอง
และพยายามใหกําลังใจสม่ําเสมอแลวนําขอมูลมาประมวลเพื่อแนะแนวสงเสริมตอไป ถาหากผูใตบังคับบัญชาจะเปลี่ยน
งานควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูตอกันและสงเสริมใหเขาอบรมเพิ่มเติมตามงานที่ตนเองรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของงานเปนสําคัญ สอดคลองกับสุเทพ พงศศรีวัฒน (2548 ,หนา 403) ภาวะของผูนําการเปลี่ยนแปลง คือการที่
ผูนําใชการจูงใจใหผูตามเกิดการเพิ่มความพยายามในการทํางานขึ้นมากกวาปกติ ซึ่งมาจากการที่ผูตามมีระดับความ
มั่นใจตอผลของงานที่ไดรับมอบหมายและความมุงมั่นตอความสําเร็จคอนขางสูง ในที่สุดผลที่ ไดจากการทํางานก็คือ
กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และสอดคลองกับBass (1985, หนา 84-91) ไดอธิบายถึงพฤติกรรมการคํานึงถึงความ
เปนปจเจกบุคคลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงวาเปนความสามารถของผูนําที่ทราบความตองการที่แตกตางกันของผูตาม
ทราบจุ ด เด น จุ ด ด อ ยและให ค วามสนใจในความต อ งการและความก า วหน า ของผู ต าม โดยการคํ านึ งถึ งการพั ฒนา
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(Development Orientation) โดยการประเมินการปฏิบัติงานในปจจุบันและตําแหนงในอนาคตเมื่อมีความรับผิดชอบมากขึ้น การ
ปฏิบัติใหดูเปนตัวอยางและมอบหมายงานตามความสามารถของแตละบุคคล ใหความชวยเหลือเพื่อเพิ่มความสามารถ
และเสริมแรงจูงใจใหมากยิ่งขึ้นตามความตองการขององคการ เปนแบบอยางที่ดีใหลูกนองเลียนแบบ มีความเห็นอกเห็นใจ
ใหความสนใจ มีความเอื้ออาทร เปนผูใหคําปรึกษา สังเกต และบันทึกความกาวหนาในการปฏิบัติงานของลูกนอง และ
สนับสนุนใหลูกนองไดรับการฝกอบรมทางดานเทคนิค
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการศึกษาไปใช
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา
จากผลการศึกษาพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานการสราง
แรงบันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุก
ดาน ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรใหความตระหนักและความสําคัญในการพัฒนาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน
โดยเฉพาะการเปนแบบอยางที่ดีในการอุทิศและเสียสละเวลาในการพัฒนาสถานศึกษา มอบหมายภาระหนาที่โดยคํานึงถึง
ความแตกต าง ข อ จํา กัด ของแตล ะบุค คลมอบหมายงาน ตามความรูค วามสามารถ ความถนัด อย างเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานพรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตามศักยภาพและหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สําหรับเขตพื้นที่การศึกษา
1. ควรจัดใหมีกระบวนการพัฒนาผูบริหารเนนภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหมากขึ้นโดยการฝกอบรม/การฝก
ปฏิบัติงานในที่ทํางาน
2. ควรมีการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยจัดทําเอกสารเผยแพร จัดทําคูมือ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การตรวจเยี่ยมโรงเรียน ใหคําปรึกษาแนะนําการศึกษาดูงาน และการประชุมสัมมนา
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงราย ผูบริหารสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา อันจะนําไปสูการบริหารคุณภาพ
งานทางการศึกษาไดสําเร็จตามเปาหมาย
2. ควรศึกษาเพื่อหารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ รวมถึงการจัดการศึกษาในยุคประชาคมอาเซียน

2853

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องดวยผูศึกษาไดรับความกรุณาอยางมากจาก
ดร.กัมพล ไชยนันท อาจารยที่ปรึกษางานศึกษา ที่ไดกรุณาใหความชวยเหลือ ในดานการใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะ
อันเปนประโยชนอยางยิ่งตองานศึกษา รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดี
ยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางสูง
ขอขอบพระคุณ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ กรรมการสอบงานศึกษา ที่ไดใหคําแนะนําในสิ่งที่เปนประโยชนเพื่อมา
ปรับปรุงแกการศึกษาคนควาดวยตนเอง ใหมีความถูกตองชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 นายธัญญะ เนียมแตง ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอยจัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
นายธวัชชัย กัน ทาเดช ผู อํานวยการโรงเรียนบานสบรวก สํ านักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึ กษาเชียงรายเขต 3
ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาตรวจสอบความสมบรูณ และความเที่ยงตรงของเครื่องมือในการศึกษา
ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รวมทั้ง
ครูวิชาการและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่กรุณา
ใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพื่อการศึกษาครั้งนี้
สุดทายนี้ผูศึกษาขอขอบคุณ พี่ ๆ เพื่อน ๆ รวมถึงผูที่มีสวนรวมเปนกําลังใจใหความชวยเหลือตลอดมาจนประสบ
ความสําเร็จในการศึกษาระดับมหาบัณฑิต คุณคาที่เกิดจากการศึกษาครั้งนี้ ขอมอบเปนเครื่องตอบแทนพระคุณ บิดา
มารดา ครู อาจารย และมีพระคุณทุกทานที่ไดถายทอดความรู ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําที่ทรงคุณคา และไดมอบ
กําลังใจตลอดระยะเวลาในการทําศึกษาในครั้งนี้จนประสบความสําเร็จดวยดี
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ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอวัฒนธรรมองคการ ของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ
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
ดุษฎี เย็นใจ 1* และ น้ําฝน กันมา 2
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Dussadee Yenjai1* and Namfon Khunma2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 2. ศึกษาวัฒนธรรมองคการ
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ 3. ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับวัฒนธรรมองคการ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือ
ตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุมตัวอยางไดแก ครูผูสอน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6
ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 254 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามชุดที่ 1 คาความเชื่อมั่น ไดเทากับ 0.99 และ
แบบสอบถามชุดที่ 2 ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2. วัฒนธรรมองคการ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
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3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับวัฒนธรรมองคการ ของโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบวามีความสัมพันธกันในระดับมาก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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
ปจจุบันจากการเกิดกระแสโลกาภิวัตน พบวาทั่วโลกนั้นมีสภาพแวดลอมและสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา มี ค วามเจริญ ก า วหน า ทางด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การติ ด ต อ สื่ อ สารเศรษฐกิจ สั ง คมการเมื อ ง และ
วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานบวกและดานลบอยางไมหยุดนิ่ง ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและใน
ฐานะที่ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ เมื่อ
สภาพสังคมไทยเกิด การเปลี่ยนแปลง องคการก็ไมอาจจะหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงได ผูนํา ที่มีวิสัยทัศนจะนําพา
องคการ ใหไปสูสิ่งที่ดีกวา โดยไมตองรอใหเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมภายนอก จึงตองนําเทคนิคตาง ๆ ที่เหมาะสม
นํ า มาพั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง จะทํ า ให อ งค ก ารสามารถรั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได เมื่อใดที่แตละองคการมีการดําเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ไมวาจะ
กอใหเกิดผลกระทบกับบุคคล วิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมทั้งในวงแคบหรือกวาง ยอมแสดงวาการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว
องคการ
พระราชบั ญญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545และ(ฉบับที่3 )พ.ศ.2553 ไดกํ าหนดแนว
ทางการบริหารและการจัดการศึกษา ในมาตราที่ 9 ใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาตองยึด
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หลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นโดยยึดหลักความเปนเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ
เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพและความตองการในแตละระดับหรือทองที่ ดังปรากฏในบทบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2545 ในมาตราที่ 39 ที่วาใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาโดยตรง(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 12) จะเห็นไดวาการบริหารการศึกษามีลักษณะ
ที่แตกตางไปจากเดิมทําใหผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่เพื่อบริหารจัดการใน
รูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับดังกลาวโดยผูบริหารหรือผูนําซึ่งเปนบุคคลที่มี
ความสําคัญและตองเตรียมพรอมในตนเองในทุก ๆ ดานตองเปนผูมีความรูความสามารถทางวิชาการหรือประสบการณ
และที่สําคัญคือ ผูบริหารตองมี ภาวะผูนํา ผูนําที่มีภาวะผูนํายอมนําพาซึ่งคุณคาและประโยชนใหแกกลุมและองคการ
การเปนผูนําจึงเปนศิลปะของการที่จะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นเพื่อใหบุคคลเหลานั้นมีค วามเชื่อมั่นในตัวผูนํา มีความ
เคารพนับถือและใหความรวมมือกับผูนําดวยความจริงใจ (พรนพ พุกกะพันธุ, 2544, หนา 19)
ดัง นั้น ผูบ ริ หารในฐานะผูนํ าจะตอ งใหค วามสํา คัญ กั บภาวะผูนํ า สร า งภาวะผู นํ าการเปลี่ ยนแปลงใหเกิด ขึ้ น
ในตนเอง มีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีความกลาคิด กลาทํา มีมนุษยสัมพันธที่ดี เพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
สถานศึกษา (อุดม สิงโตทอง, 2550, หนา 3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะเปนสิ่งที่สามารถจูงใจใหครูอาจารยใหความ
รวมมือกันทํางานดวยความเต็มใจภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนี้มีองคประกอบพฤติก รรมเฉพาะอยู 4 ดาน คือ ดานการ
มีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Ideological influence) ดานการสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational development) ดานการ
กระตุนทางปญญา (Intellectual Motivation) และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration)
การใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ดานของผูบริหารสถานศึกษาจึงเหมาะกับยุคปฏิรูปการศึกษานี้ เพราะจะทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งบุคลากรและองคการ (ประภา อัครพงศพันธุ, 2552, หนา 5)
แตในปจจุบันพบวาผูบริหารสถานศึกษาจํานวนไมนอยที่ขาดความเปนภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลงจนทําใหเกิด
ปญหาดานการบริหารจัดการเนื่องจากผูบริหารยังนําเทคนิคเกา ๆ หรือเทคนิคที่ลาสมัยแลวมาใชในการบริหารจัดการ
หรือพูดอีกอยางหนึ่งก็คือผูบริหารยังมีความเชื่อที่ผิด ๆ เกี่ยวกับภาวะผูนํา โดยเชื่อวาความคิดของตนนั้นถูกตอง ความเชื่อ
หรือความคิดที่ไมถูกตองเหลานี้จึงเปนตัวขัดขวาง ทําใหองคการเกิดความลาหลัง ขาดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
ขาดความคิดสรางสรรคในรูปแบบใหม ๆ และเปนวัฒนธรรมองคการที่เฉื่อยชา และเปนวัฒนธรรมแบบแข็งที่ยากจะ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งนับวาเปนปญหาที่กระทบตอกระบวนการบริหาร เพื่อการเปลี่ยนแปลงอยางมาก
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษตามแนวคิดเกี่ยวกับภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของแบสและอโวลิโอ (Bass andAvolio, 1999, p 9-32; อางอิงใน กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา
8-11) ซึ่งมีองคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ4 ดานที่สงผลตอวัฒนธรรมองคการ ตามแนวคิดของคุกและลาฟเฟอรที (Cooke
and Lafferty) 3 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะสรางสรรค (Constructive Styles) 2) ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา (Passive-Defensive
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Styles) 3) ลักษณะตั้งรับ-กาวราว (Aggressive-Defensive Styles) เพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถพัฒนาการบริหารงาน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคการเพื่อใหเกิดประสิทธิผลตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคการของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับวัฒนธรรมองคการของโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ประกอบดวยคุณลักษณะ 4 ประการ
ดังนี้
1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณหรือ
การสรางบารมี
2. การสรางแรงบันดาลใจ
3. การกระตุนการใชปญญา
4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล

วัฒนธรรมองคการ 3 ลักษณะ ดังนี้
1. ลักษณะสรางสรรค (Constructive
Styles)
2. ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา (PassiveDefensive Styles)
3. ลักษณะตั้งรับ-กาวราว (AggressiveDefensive Styles)

วิธีวิทยาการวิจัย
ในการศึกษาคนควาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรม
องคการ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษซึ่งผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย ครูผูสอน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือ
ตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 7 โรงเรียน จํานวน 288 คน
2. กลุมตัวอยาง สําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ ไดแก โรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยาง โดยใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางของเครจซี
และมอรแกน (Krejcie and morgan) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 264 คน โดยวิธีการสุมแบบสุมอยางงาย
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใช เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) จํานวน 1 ฉบับ โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ
(check list) ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณทํางานในสถานศึกษาปจจุบันเพื่อใชเปนขอมูล
พื้นฐาน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําของแบสและอโวลิโอ
ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นและประยุกตจากแบบสอบถามของ (สมพร เมืองแปน, 2548 หนา 38) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(rating scale) มีขอคําถาม 4 ดาน จํานวน 40 ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการตามแนวคิดของคุกและลาฟเฟอรที ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นและ
ประยุกตจากแบบสอบถามของ เสาวลักษณ กิณเรศ (2548) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มีขอคําถาม 3
ดาน จํานวน 30 ขอ
การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการหาคุณภาพของเครื่องมือดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรม
องคการอยางสรางสรรค เพื่อนํามาสรางเครื่องมือ
2. กําหนดกรอบแนวคิดที่ใชในการสรางเครื่องมือ โดยจัดทําตารางโครงสรางและเนื้อหาเสนออาจารยที่ปรึกษา
ตรวจสอบแกไข
3. สรางเครื่องที่กําหนดตามกรอบแนวคิดในขอ 2
4. นํารางแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใชในแบบสอบถามและนํา
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข
5. นํารางแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยหาคา
ดัชนีความสอดคลองของคําถาม (IOC) เลือกขอคําถามที่มีคา (IOC) ตั้งแต 0.67 ถึง 1.00
6. นํา แบบสอบถามที่ ป รับ ปรุ ง แก ไ ขแลว ไปทดลองใช (try out) กั บครู ผูส อนในโรงเรีย นศึก ษาสงเคราะห
แมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน ที่ไมใชประชากรที่ศึกษา จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเขาใจภาษา คําชี้แจงตาง ๆ
ของแบบสอบถามและวิเคราะหหาคุณคาของแบบสอบถาม คือ หาคาความเที่ยง นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนจากการ
ทดลองใชทุ ก ฉบั บ มาหาค าความเชื่อ มั่ น ด ว ยวิ ธี ก ารหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ า (Alpha Coefficent) ของครอนบาค
แบบสอบถามทั้งฉบับ ซึ่งไดคาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น ชุดที่ 1 คาความเชื่อมั่น ไดเทากับ 0.99 และ ชุดที่ 2 คาความ
เชื่อมั่น ไดเทากับ 0.95
7. จัดพิมพเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยตอไป

2860

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสงไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6
ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลกับประชากรในการตอบ
แบบสอบถาม
2. ผูวิจัยดําเนินการสงหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม พรอมแบบสอบถามไปยังโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและติดตามแบบสอบถามโดยการขอความอนุเคราะหโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สงแบบสอบถามคืน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห
๒๔ จังหวัดพะเยา
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลไดดําเนินการดังตอไปนี้
1. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาทั้งหมด พิจารณาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ
2. นําแบบสอบถาม ที่คัดเลือกแลวไปวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีทางสถิติ
เพื่อทดสอบสมมติฐาน
3. เสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบการบรรยาย

ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคการ ของโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 2. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคการ 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูบริหารกับวัฒนธรรมองคการ กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน
สัง กั ด สํา นั ก บริห ารงานการศึก ษาพิ เศษ จํา นวน 264 คน เครื่ อ งมือ ที่ ใ ช ในการเก็ บ รวบรวมขอ มู ล เปน แบบสอบถาม
(Questionnaires) ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2
สอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคการของ
สถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เมื่อสราง
เครื่องมือเสร็จแลว นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ จากนั้นนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค (IOC) อยูในระหวาง 0.67-1.00 และนําไปทดลองใช (Try Out) กับครูผูสอนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห
แมฮองสอน เพื่อหาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่น ชุดที่ 1 คาความเชื่อมั่น
ไดเทากับ 0.99 และ ชุดที่ 2 คาความเชื่อมั่น ไดเทากับ 0.95จากนั้นนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษา
โดยแจกแบบสอบถามไปจํานวน 264 ฉบับ และเก็บคืนไดมาครบ 254 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.21 และวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติ คารอยละ (Precentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
การศึก ษาภาวะผูนําการเปลี่ ยนแปลงของผู บริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคการ ของโรงเรีย นราชประชานุ
เคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สรุปผลการวิจัยดังนี้
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ย
รองลงมา คือ ดานมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ อยูในระดับมากดานการกระตุนทางปญญา อยูในระดับมากและดานที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการสรางแรงบันดาลใจ อยูในระดับมาก ตามลําดับ
1.1 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมายการทํางานใหบุคลากรทุกคนรับทราบอยูในระดับมาก ขอที่
มีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ ผูบริหารแสดงความยินดีที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ อยูในระดับมาก และขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารทําใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงานกัน อยูในระดับปานกลาง
1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ผูบริหารชี้ใหเห็นวาการมีเจตคติที่ดีตอองคการจะมีผลตออนาคตของสถานศึกษา อยูในระดับมาก ขอที่มี
คาเฉลี่ยรองลงมา คือ ผูบริหารมีการกระตุนใหบุคลากรกระตือรือรนในการทํางาน อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ผูบริหารกลาวถึงงานที่มอบหมายใหทําวาเปนสิ่งทาทายความสามารถ ของบุคลากร อยูในระดับปานกลาง
1.3 ดานการกระตุนทางปญญา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ผูบริหารมักกระตุนใหบุคลากรตระหนักถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา อยูในระดับมาก ขอที่มี
คาเฉลี่ยรองลงมา คือ ผูบริหารใหความมั่นใจวาปญหาทุกอยางสามารถแกไขไดถาทุกคนรวมใจกัน อยูในระดับมาก และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารไมปดกั้นแนวคิดหรือวิจารณการแสดงความคิดเห็นของบุคลากร อยูในระดับปานกลาง
1.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ อยูในระดับมาก ขอที่มี
คาเฉลี่ยรองลงมา คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรใชความสามารถพิเศษในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ อยูในระดับมาก
และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารจะเอาใจใสเปนพิเศษในความตองการของบุคลากรแตละคน อยูในระดับปานกลาง
2. วัฒนธรรมองคการ ของ โรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ ดานวัฒนธรรมลักษณะตั้ง
รับ-เฉื่อยชา อยูในระดับมากและดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานวัฒนธรรมลักษณะตั้งรับ-กาวราว อยูในระดับปานกลาง
2.1 ดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ บุคลากรในสถานศึกษาของทานมีการวางแผนและกําหนดเปาหมายเพื่อความสําเร็จของการทํางาน
รวมกัน อยูในระดับมากขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ บุคลากรในสถานศึกษามีความขยันหมั่นเพียรและความกระตือรือรน
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ในการทํางาน อยูในระดับมากและขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ บุคลากรทุกคนของทานมีความสุขกับการทํางานในสถานศึกษา
อยูในระดับปานกลาง
2.2 ดานวัฒนธรรมลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอ
ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ บุคลากรในสถานศึกษาของทานหลีกเลี่ยงการมีปญหาขัดแยงกับผูบริหารหรือเพื่อนรวมงาน อยู
ในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ บุคลากรในสถานศึกษาจะทํางานตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารอยางเต็มที่
อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ บุคลากรในสถานศึกษามักหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความรับผิดชอบงานที่
นอกเหนือจากงานประจํา อยูในระดับปานกลาง
2.3 ดานวัฒนธรรมลักษณะตั้งรับ-กาวราว โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบว า ข อ ที่ มี ค า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ บุ ค ลากรจะปฏิ บั ติ ง านด ว ยความละเอี ย ดรอบคอบและระมั ด ระวั ง เพื่ อ ป อ งกั น
ขอผิดพลาดของตนเอง อยูในระดับมากขอที่มีคาเฉลี่ยรองลงมา คือ บุคลากรในสถานศึกษาของทานมักหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติงานที่เสี่ยงตอความผิดพลาด อยูในระดับปานกลางและขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ บุคลากรในสถานศึกษาของทาน
แสดงความไมเห็นดวยตอการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ภายในหนวยงาน อยูในระดับปานกลาง
3. ความสัม พัน ธร ะหวา งภาวะผูนํา การเปลี่ย นแปลงของผูบ ริห ารกับ วัฒ นธรรมองคก าร ของโรงเรีย น
ราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคการของโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีประเด็นที่อภิปรายผลดังตอไปนี้
1. ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และแกไข (ฉบับที่ 3)
พุทธศักราช 2552 รวมถึงพระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 มีสาระสําคัญที่เนนวา
ผูบริห ารสถานศึ กษา ตอ งมีวุฒิ ภาวะทางการศึกษาอยา งต่ํา ปริญญาตรี ทางการบริหารการศึกษา ส งผลใหผูบ ริหาร
สถานศึกษาทุกประเภทสถานศึกษาจําเปนตองพัฒนาตนเองใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยเขา
ศึก ษาตอ ในสถาบัน อุด มศึก ษาอีก ทั้ง แผนการศึก ษา ศาสนา ศิล ปะ และวัฒ นธรรมแหง ชาติ (พ.ศ. 2545-2559)
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ไดระบุวาใหมีการประสาน พัฒนาบุคลากรและ
เครือขายของสถาบันเปนศูนยกลางบริหารการศึกษา โดยเฉพาะเตรียมบุคลากรเขาสูตําแหนง ในปจจุบันคณะกรรมการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดกําหนด กฎ ก.ค.ศ. ในการคัดเลือกบุคลากรเขาสูตําแหนงตองทําการสอบคัดเลือกจึงทําให
การบริหารสถานศึกษามีการคัดกรองบุคลากรเขาสูตําแหนงไดมาตรฐานสากล จึงทําใหเกิดมาตรฐานทางการบริหาร
การศึกษา และกอนเขาสูตําแหนงนั้นบุคลากรตองไดรับการเตรียมตัวเขาสูตําแหนงโดยผานการอบรมตามหลักสูตรของ
สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา เพื่อยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงานทําใหเกิดภาวะผูนํา สามารถยกระดับจิตใจ
และแรงจูงใจของตนเอง และผูรวมงานใหมีอุดมการณและคุณคาทางจริยธรรมที่ สงผลใหมีความสามารถในการโนมนาว
ใหผูรวมงานเกิดความตองการที่จะปฏิบัติภารกิจ โดยที่ผูรวมงานไมคิดถึงประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม อุทิศตนเพื่อ
การศึกษา เพื่อนักเรียน โดยผูรวมงาน รวมคิด รวมทํา รวมภาคภูมิใจ สอดคลองกับ (ไพศาล แสนยศบุญเรือง, 2549)
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ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สัมพันธกับความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของผูบริหาร
โรงเรียนจังหวัดขอนแกน ที่พบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมจัดอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานมีประเด็นที่สําคัญที่ผูวิจัยขออภิปรายเปนรายขอไดดังตอไปนี้
1.1 ด า นการมี อิ ท ธิ พ ลอย า งมี อุ ด มการณ พบว า อยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะ ผู บ ริ ห ารชี้ แ จง
วัตถุ ประสงค และเป าหมายการทํางานและยิ นดี ที่จะปฏิ บัติ งานอยางเต็ มความสามารถดว ยความทุม เทเพื่ อใหบ รรลุ
วัตถุประสงคทําใหบุคลากรเห็นถึง ความมุงมั่นในอุดมคติ และการมี วิสัยทัศนที่ผูบริหารถายทอดวิสัยทัศนและความคิดที่
สําคัญใหกับบุคลากรใหความมั่นใจกับบุคลากรวาจะสามารถเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ไดผูบริหารเสียสละประโยชนสวนตน
เพื่อประโยชนสวนรวมโดยเนนคานิยม ความเชื่อขององคการเปนหลักและปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีจน เปนที่ยอมรับและ
ศรัทธาจาก บุคลากร จนเกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดรวมงานกันสอดคลองกับ สราญรัตน จันทะมล (2548) ไดศึกษาเรื่อง
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอวังสะพุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2
โดยพบวา ผูบริหารมีระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ อยูในระดับมาก
1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารชี้ใหเห็นวาการมีเจตคติ
ที่ดีตอองคการจะมีผลตออนาคตของสถานศึกษาซึ่งเปนการกระตุนใหบุคลากรกระตือรือรนในการทํางานและผูบริหารเปด
โอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจของสถานศึกษา สงผลใหเกิดความมุงมั่นอุทิศตนและ
ผูกพันกับสถานศึกษาเปนอยางยิ่ง ผูบริหารแสดงใหบุคลากรเห็นวาสถานศึกษาเปนของทุกคนใหความรักและความผูกพัน
สรางความมั่นใจกับบุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติงานจะไดรับผลตอบแทนในเชิงบวกสรางแรงบันดาลใจใหบุคลากรเห็นวาทุกคนมี
คุณคาและ ความสําคัญเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเห็นถึงพลังและความเชื่อมั่นใน ตนเองตลอดจนงานที่มอบหมาย
ใหทําวาเปนสิ่งทาทายความสามารถ ของบุคลากรไมสอดคลองกับไพศาล แสนยศบุญเรือง (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษา
เรื่องพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สัมพันธกับความเปนผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนจังหวัดขอนแกน พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากที่สุด คือ การสรางแรงบันดาลใจ
1.3 ดานการกระตุนทางปญญา พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารมีการกระตุนใหบุคลากร
ตระหนักถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาสรางความมั่นใจวาปญหาทุกอยางสามารถแกไขไดถาทุกคนรวมใจกัน
พรอมทั้งสนับสนุนและจูงใจใหบุคลากรใหใชความคิดริเริ่มในการพิจารณาปญหาตาง ๆ ผูบริหารเสนอแนะใหบุคลากรใช
แนวทางใหมๆมาแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทํางานเปนการกระตุนใหบุคลากรมองปญหาในหลายแงมุมโดยอาศัย
ขอมูลและหลักฐานตาง ๆ อยางมีเหตุผลและมองปญหาตาง ๆ วาเปนสิ่งทาทายสามารถคิดวิเคราะหและตรวจสอบปญหา
อยางริเริ่มสรางสรรคเห็นความสําคัญและใหกําลังใจบุคลากรที่ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานแบบใหมไมปดกั้นแนวคิด
หรือวิ จารณการแสดงความคิดเห็ นของบุค ลากรสอดคล องกับ พระมหาอมร สุ ทธิ (2553, บทคัดย อ) ไดศึ กษาเรื่อ ง
บทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวาบทบาทภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา
ผูบริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการกระตุนปญญา อยูในระดับมาก
1.4 ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารสงเสริม
และสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยใชความสามารถพิเศษในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่และมอบหมายงานโดย
ยึดหลักเพื่อพั ฒนาความสามารถของบุ คลากรแตละบุคคล ผูบริ หารปฏิบัติตอ บุคลากรโดยคํานึงถึงความสามารถที่
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แตกตางระหวางบุคคลและเห็นความสําคัญของบุคลากรทุกคนโดยใหโอกาสเรียนรูสิ่งใหม ๆ ผูบริหารมีหนาที่ใหคําแนะนํา
แนวทางความก า วหน า ของบุค ลากรเปน รายบุ คคล ตลอดจนคอยให ค วามสนใจและเอาใจใส กับ บุ คลากรใหพั ฒ นา
ความสามารถตามศักยภาพของตน สรางแรงจูงใจใหบุคลากรเห็นความสําคัญและคุณคาของตนเองอยูเสมอ สอดคลอง
กับ ขวั ญ ชัย จะเกรง (2551, บทคั ดย อ ) ไดศึ ก ษาเรื่อ งความสั ม พัน ธ ระหวา งภาวะผู นํ าการเปลี่ย นแปลงของผู บ ริห าร
สถานศึกษา ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล อยูในระดับมาก
2. วัฒนธรรมองคการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
2.1 ดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรในสถานศึกษามี
การวางแผนและกําหนดเปาหมายเพื่อความสําเร็จของการทํางานรวมกัน มีความขยันหมั่นเพียร กระตือรือรนในการ
ทํางานตลอดจนมีการพัฒนาความสามารถของตนเองอยางตอเนื่องรักและความผูกพันกับสถานศึกษาใหการสนับสนุนซึ่ง
กันและกันในการดําเนินงานของสถานศึกษา เห็นอกเห็นใจยกยองและยอมรับความสามารถของเพื่อนรวมงาน กําหนด
วิธีการทํางานตามความพึงพอใจของตนและเชื่อวางานที่ปฏิบัติเปนงานที่ทาทาย บรรยากาศของการทํางานเปนไปใน
ลักษณะเปนมิตรมีไมตรีสัมพันธตอกันมีความสุขกับการทํางานในสถานศึกษาสอดคลองกับกัลยภรณ ดารากร ณ อยุธยา
(2554) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการกับความคิดสรางสรรคของบุคลากร ศึกษา
ธนาคารพาณิชยในเขตจังหวัดนครปฐม พบวา วัฒนธรรมองคการดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค อยูในระดับสูง
2.2 วัฒนธรรมลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรหลีกเลี่ยงการมี
ปญหาขัดแยงกับผูบริหารหรือเพื่อนรวมงานจะทํางานตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารอยางเต็มที่ยอมรับและยินดี
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษาอยางไมมีเงื่อนไขจะยึดถือวิธีการที่เหมือนกับเพื่อนรวมงานเสมอมุงมั่นการทํางาน
ไม ผิ ด พลาดเพื่ อ ความมั่ น คงในอาชี พ มั่ น ใจในกฎระเบี ย บแบบแผนที่ เ คยปฏิ บั ติ กั น มามั ก แสดงความคิ ด คล อ ยตาม
ผูบังคับบัญชาหรือผูนํากลุมระมัดระวังและหลีกเลี่ยงในการเสนอวิธีการทํางานที่ตนเองตองรับผิดชอบหรือหลีกเลี่ยงการ
เข า ไปตั ด สิ นใจในป ญ หาภายในหน ว ยงานมั ก หลี ก เลี่ ย งหรื อ ปฏิ เสธความรั บ ผิด ชอบงานที่น อกเหนื อ จากงานประจํ า
สอดคลองกับ กัลยภรณ ดารากร ณ อยุธยา (2554) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางรูปแบบภาวะผูนํา วัฒนธรรม
องคการกับความคิดสรางสรรคของบุคลากร ศึกษาธนาคารพาณิชยในเขตจังหวัดนครปฐม โดยดานพบวา อยูในระดับสูง
รองลงมาจากวัฒนธรรมองคการดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค ก็คือวัฒนธรรมองคการลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา
2.3 วัฒ นธรรมลั ก ษณะตั้ ง รั บ -ก า วร า ว พบว า อยู ใ นระดับ ปานกลาง ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะ บุ ค ลากรจะ
ปฏิ บั ติ ง านด ว ยความละเอี ย ดรอบคอบและระมั ด ระวั ง เพื่ อ ป อ งกั น ข อ ผิ ด พลาดที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ตน มั ก หลี ก เลี่ ย งการ
ปฏิบัติงานที่เสี่ยงตอความผิดพลาดชอบใชอํานาจและชอบออกคําสั่งกับเพื่อรวมงานเพื่อใหเกิดการยอมรับทํางานอยาง
เปนระบบตามแผนการที่วางไวอยางเครงครัดมักไมพอใจกับคนที่มีความคิดเห็นไมตรงกับความคิดของตนพยายามที่จะ
สรางผลงานของตนเองใหเหนือกวาผูรวมงานและชอบตรวจสอบการทํางานของผูอื่นอยางถี่ถวนมักโตเถียงกันในเรื่องการ
ทํางานเสมอชอบตําหนิเพื่อนรวมงานเมื่อเพื่อนรวมงานทําผิดพลาดแสดงความไมเห็นดวยตอการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ภายใน
หนว ยงาน สอดคลอ งกั บกัล ยภรณ ดารากร ณ อยุ ธยา (2554) ศึ กษาเรื่ อง ความสั มพัน ธระหว างรู ปแบบภาวะผูนํ า
วัฒนธรรมองคการกับความคิดสรางสรรคของบุคลากร ศึกษาธนาคารพาณิชยในเขตจังหวัดนครปฐม โดยดานพบวา
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วัฒนธรรมองคการดานวัฒนธรรมลักษณะสรางสรรค กับวัฒนธรรมองคการลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา อยูในระดับสูง
วัฒนธรรมลักษณะตั้งรับ-กาวราว อยูในระดับปานกลาง
3. ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคการ ของโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห กลุ ม 6 ภาคเหนื อตอนบน สังกัด สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษโดยภาพรวมและรายดา น
มีความสัมพันธกันทุกดาน แสดงใหเห็นวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่เกิดขึ้นคูกันและแยก
ออกจากกันไดยาก ทั้งสองสวนมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน เพราะในแตละองคประกอบมีสวนสรางเสริมและสงเสริมซึ่ง
กันและกัน ซึ่งไดสงผลใหเกิดผลกระทบกับทุกสิ่งทุกอยางในองคการและที่สําคัญ คือ องคประกอบของภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงจะสรางสรรคองคประกอบของวัฒนธรรมองคการในแตละองคประกอบ ใหบรรลุเปาหมายและเกิดผล
สัมฤทธิ์ในการดําเนินงานในที่สุด สอดคลองกับงานวิจัย ณัฐวุฒิ แกวบางพูด (2554, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมองคการกรณีศึกษา :เทศบาลนครภูเก็ต พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
นายกเทศบาลนครภูเก็ ตกับวัฒ นธรรมองคการในลักษณะสรา งสรรค เทศบาลนครภูเก็ต มีค วามสัม พันธกัน ในระดั บ
คอนขางสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผลจากการวิจัยที่พบวา ระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6
ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการ
สรางแรงบันดาลใจ มีคะแนนเฉลี่ยอยูในอยูในอันดับสุดทายของทุกดาน ดังนั้นผูบริหารควรสรางเจตคติที่ดีตอองคการ
กระตุนใหบุคลากรกระตือรือรนในการทํางาน โดยเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความสามารถในการ
ทํางานอยางเต็มที่และสรางแรงบันดาลใจใหบุคลากรเห็นวาทุกคนมีคุณคาและ ความสําคัญตอองคการ
2. ผลจากการวิจัยที่พบวา วัฒนธรรมองคการ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นผูบริหารตองสรางแรงจูงใจและสนับสนุนความคิด
ริเริ่มสรางสรรค กระตุนใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นและเหตุผลและไมวิจารณความคิดของบุคลากรแมนวามันจะ
แตกตางจากความคิดผูบริหาร การทําใหบุคลากรรูสึกวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่ทาทายและเปนการเปดโอกาสที่ดีที่จะ
แกปญหารวมกัน สรางความเชื่อมั่นวาปญหาทุกอยางตองมีวิธีแกไขและเอาชนะได สิ่งเหลานี้ลวนเปนแนวทางสําคัญ
ที่ผูบริหารจะนํามาปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการในสถานศึกษาเพื่อใหวัฒนธรรมองคการเกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ไปในเปาหมายที่ตองการตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคการของสถานศึกษาระหวาง
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ควรศึกษาปจจัยที่สง ผลตอประสิทธิผลในการดําเนินงานดานภาวะผูนําการเปลี่ย นแปลงและวัฒนธรรม
องคการ
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตัวเองเลมนี้สําเร็จสําเร็จลงไดดวยดีเพราะไดรับความกรุณาอยางสูงจาก ดร.น้ําฝน กันมา
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ที่ชวยเหลือใหคําแนะนํา แนวคิด และตรวจสอบ ตลอดจนการแกไขใหลุลวงไปดวยดี
เสมอมา
ผู วิ จั ย ขอกราบขอบพระคุ ณ และผู เ กี่ ย วข อ งทุ ก ท า น ซึ่ ง ประกอบไปด ว ยคณะกรรมการสอบเค า โครง
คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ผูที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล ซึ่ง
ไดแก ครูผูสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห กลุม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั้ง 7
โรงเรียน ไดใหคําชี้แนะ กรอกขอมูลที่เปนประโยชนระหวางการจัดเก็บขอมูล ตองกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ
โอกาสนี้ดวย
ขอขอบพระคุณ เพื่อนนิสิตปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาทุกคน ที่ไดสรางประสบการณที่ดีงาม ขอขอบคุณ
ในน้ําใจและมิตรภาพที่ดีที่มีใหกันเสมอมา จนทําใหสารนิพนธเลมนี้สําเร็จตามประสงค คุณคาและประโยชนอันพึงไดจาก
สารนิพนธนี้ ขอบูชาแทนพระคุณบูรพาจารยและบุพการีทุกทาน
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ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน จังหวัด
เชียงราย สั ง กั ด สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4
Leadership of School Administrators to the Contentment of Teachers Wiangkaen District
Chiangrai Province Chiangrai Primary Educational Service Office Area 4
วรรณพยา นาระตะ 1 และ พงษกร หงษกราย 2
10

11

Wanpaya Narata1 and Pongsakron Hongkrai2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครู
อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผูใหขอมูลไดแก ครูอําเภอ
เวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ปฏิบัติหนาที่ในปการศึกษา
2557 จํานวน 261 คน และสุมตัวอยางโดยใชการสุมตัวอยางแบบงายไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 155 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ โดยใชคําถาม แบงออกเปน 3 ตอน คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาตอความพึงพอใจของครู และขอเสนอแนะ สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน จังหวัด
เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ทั้ง 5 ดาน คือ ภาวะผูนําดานเทคนิค ภาวะผูนําดานมนุษย ภาวะผูนํา ดา นทางการศึก ษา ภาวะผูนําดานเชิงสัญลักษณ
ภาวะผูนําดานการมีสวนรวม
คําสําคัญ : ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา, ความพึงพอใจของครู

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) กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา
โดยการปฏิรูปการศึกษา แลวกําหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไว 4 ดาน คือ การปฏิรูปโรงเรียนหรือสถานศึกษา
การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตร และการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนโรงเรียนซึ่งเปน
หนวยงานทางการศึกษาที่สําคัญที่สุด ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะเปนผูนําที่มีบทบาทในการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา
ผลจากการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2544 ที่มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ
และประกอบอาชีพขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาจะ
ประสบความสําเร็จตองอาศัย ความรู ความสามารถ คุณลักษณะที่ดี และคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา
ซึ่งเปนผูนําของบุคลากรในสถานศึกษา
ชัยเสฎฐ พรหมศรี (2551, หนา 41-48) การบริหารการศึกษาในสถานศึกษามีอิทธิพลตอการศึกษาของชุมชน
ซึ่งการบริหารจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยูกับผูบริหารสถานศึกษา เนื่องจากมีความใกลชิดกับคณะครู และชุมชนมากที่สุด
ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญมากในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสถานศึกษาเพื่อนําไปสูความสําเร็จซึ่งไมใชเรื่องงาย
ดังนั้น สิ่งสําคัญที่ผูบริหารจะตองระลึกไวเสมอ คือการใชความอดทนในการแกปญหา และสรางมนุษยสัมพันธที่ดีใหเกิดในการ
ทํางาน ความสํา คัญของการปฏิรูป การศึ กษาในโรงเรียน จะเนนคุณ ภาพของผูบ ริหารโรงเรียนเปนสํา คัญและปจจั ย
คุณภาพของผูบริหารโรงเรียนที่สําคัญมากปจจัยหนึ่ง คือ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถ
ฝกฝน พัฒนา และเรียนรูได
Owen,1981 p. 45 และ McCorkle and Others (1982, p.190 อางถึงใน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, 2549, หนา 21) การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยผูบริหารสถานศึกษา และครูที่มี
ความรู ความสามารถ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนทั้งผูอํานวยการ นักจัดการ และเปนผูนํา ซึ่งผูบริหาร
ในยุคโลกาภิวัต น ตอ งใชภ าวะผูนํา ใหเหมาะสมกับ การเปลี่ย นแปลงตา ง ๆ โดยสามารถปรับ ตัว ใหเหมาะสมกับ ทุก
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สภาพการณได และใชความรูความสามารถของตนใหเกิดประโยชนตอการบริหารงานอยางมี ประสิทธิผล การที่โรงเรียน
จะจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพไดนั้นถือวา ความสามารถของผูบริหารโรงเรียนเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพราะ
ผูบริหารเปรียบเสมือนหัวใจของโรงเรียน เปนผูสงเสริมความกาวหนาของการเรียนการสอน เปนผูจัดการใหงานดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย เปนผูที่ตองรับผิดชอบงานของโรงเรียนตั้งแตงานสูงสุดมาจนถึงต่ําสุด ซึ่ง ธรินธร นามวรรณ (2548,
หนา 21) กลาววา การบริหารสถานศึกษาเปนเรื่องที่สําคัญและมีความจําเปนตอการจัดการศึกษาอันจะสงผลตอการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษาจะดีไดขึ้นอยูกับความสามารถของการจัด การของผูบ ริห ารที่จ ะเขา ใจหลัก การและ
ทฤษฎีทางการบริหารสามารถประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
อรรณพ พงษวาท (2550, หนา 58) ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา จึงตอง
แสดงออกซึ่งภาวะผูนําใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ คน เวลา สถานที่ ตลอดจนสภาพแวดลอมในบริบทดังกลาว
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาจะสะทอนใหเห็นผลของ การจัดการศึกษาและการบริหารงานในสถานศึกษา คุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนจะเปนเชนไรขึ้นอยูกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในการที่จะนําศักยภาพของบุคลากรใน
โรงเรียนมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร มีความจําเปนตองสรางความสมดุลระหวางภารกิจ
ของโรงเรียนกับบุคลากรผูทํางาน ทําอยางไร จึงจะไดงานที่มีประสิทธิภาพ และครูใหมีความสุขในการทํางาน คือ ไดทั้ง
งานและน้ําใจของผูทํางาน
วริ น ธร กาญจนระวี กุ ล (2551, หน า 1) ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านจึ ง เป น หั ว ใจของการทํา งานที่ มี
ประสิทธิภาพและเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมาในเชิงบวก และมีความมุงมั่นที่จะฟนฝา
อุปสรรคตาง ๆ มีความกระตือรือรนทํากิจกรรมนั้น ๆ อยางทุมเทเต็มกําลังความสามารถ ขณะเดียวกันหากมนุษยไมมี
ความพึงพอใจในงานก็จะทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ในเชิงลบไมเอาใจใสกิจกรรมนั้น ๆ นอกจากนี้พฤติกรรมการบริหาร
ตามแบบภาวะผูนําที่แตกตางกันมีความสัมพันธเกี่ยวของกับความพึงพอใจในงานของสมาชิกและความสําเร็จขององคกร
หรือสถานศึกษา เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของกลุมขึ้นอยูกับแบบของผูนําซึ่งจะสะทอนวิธีปฏิบัติงาน จึงกลาวไดวา
ผูบริหารสถานศึกษาที่ดีควรมีลักษณะเปนผูนําที่เหมาะสมเพื่อใหครูมีความพึงพอใจในการทํางานดวยความเต็มใจและเต็ม
กําลังความสามารถเพื่อใหภาระงานดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ดวยเหตุนี้ทําใหผูวิจัยมีความสนใจและตองการที่จะศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจ
ของครู อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งปจจัยที่
ชี้ใหเห็น ถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการดําเนินงานของหนวยงานหรือองคกรมีหลายปจจัยที่นาสนใจและเห็นวา
มีความสําคัญยิ่งคือ ปจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาไมวาจะเปน
ผูบริหาร ครู นักเรียน ตลอดจนผูปกครองนักเรียน เพราะความพึงพอใจเปนความรูสึกที่ดี ที่ชอบ ที่พอใจตอสิ่งตาง ๆ
อันเปนทัศนคติที่ดี ในการปฏิบัติงานในองคการใดก็ตาม ถาบุคลากรที่เกี่ยวของขาดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือมี
ทัศนคติไมดีตอองคกรแลวปญหาตาง ๆ จะเกิดขึ้นกับองคกรในทุก ๆ ดาน ความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่
วางไวจะไมเกิดขึ้น องคกรก็จะสิ้นเปลืองทั้งทรัพยากรและงบประมาณ โดยเปลาประโยชน ในทางตรงกันขาม ถาหาก
ผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานหรือตอหนวยงาน องคกร ยอม ทําใหหนวยงานหรือองคกรประสบผลสําเร็จ
ตอการปฏิบัติงาน ผูวิจัยในฐานะครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีความตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของภาวะผูนําทางการบริหารของ
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ผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครูผูสอน เพื่อจะเปนขอมูลในการปรับปรุง พัฒนา ลักษณะของผูบริหารที่
ตรงกับความพึงพอใจของครู รวมทั้งเปนประโยชนสําหรับผูบริหาร ในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต 4 เพื่ อ การนํ ามาใชใ นการวางแผนการพัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาทางดา นการ
บริหารงานบุคคล ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ตอการศึกษาตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

กรอบแนวคิด
ในการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดกําหนดกรอบแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา
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) ที่กลาวถึงภาวะผูนําในแตละดานไว ดังกรอบแนวคิดนี้

ตัวแปรอิสระ
สถานภาพทั่วไปดังนี้
- เพศ
- อายุ
- ประสบการณทํางาน
- ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของครูตอภาวะผูน ําของ
ผูบริหารสถานศึกษาใน 5 ดานดังนี้
1.ภาวะผูนําดานเทคนิค
2. ภาวะผูนําดานมนุษย
3. ภาวะผูนําดานทางการศึกษา
4. ภาวะผูนําดานเชิงสัญลักษณ
5. ภาวะผูนําดานการมีสวนรวม

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มุงศึก ษา ภาวะผูนําของผูบริ หารสถานศึกษาที่มีตอความพึง พอใจของครู อํ าเภอเวียงแก น
จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยผูศึกษา นําเสนอวิธีการดําเนินการศึกษา
ตามลําดับดังนี้ กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
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กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครู อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในปการศึกษา 2557 จํานวน 155 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเลือกตอบ (Checklist) จํานวน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ประสบการณ
ทํางานและระดับการศึกษามีลักษณะเปนตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให (Forced choice)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจ
ของครู อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
การสรางเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการสรางเครื่องมือ ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาแนวคิด หลักการ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา ความพึงพอใจ ในการบริหารงาน และ
การสรางเครื่องมือวิจัย
2. สรางกรอบแนวคิด ในการวิจัย และสรางเครื่อ งมือตามขอบเขตของการวิ จัย ศึกษาความหมาย ทฤษฏี
หลักการ แนวคิด องคประกอบ เพื่อทําเปนนิยามเชิงปฏิบัติการ (นิยามศัพทเฉพาะ) และนํานิยามศัพทเชิงปฏิบัติการมาเปน
แนวทางในการสรางขอคําถามโดย ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา
3. นํา เครื่อ งมือ ที่ส รา งเสร็จ แลว ใหอ าจารยที่ป รึก ษาพิจ ารณาความถูก ตอ งพรอ มทั้ง ขอคําแนะนําใหการ
ปรับปรุงแกไข
4. นํารางแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ (Fact Validity) หรือ
หาคา IOC นําขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขและหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective
Congruence )
5. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางใน
การวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาดําเนินการ ดังนี้
1. ผูศึกษาขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปยังผูอํานวยการสถานศึกษาในอําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงรายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูล จากครูผูสอน ที่ใชเปนกลุมตัวอยางเพื่อตอบแบบสอบถาม
2. ผูศึกษานําหนังสือพรอมแบบสอบถาม จัดสงไปยัง ครูผูสอน ในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง
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3. ผู ศึกษาเก็ บรวมรวมข อมู ลแบบสอบถามคืน จากครูผู สอนด วยตนเอง ตามเวลาที่ กํา หนดและดํา เนิ นการ
ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
1. การผูศึกษาในครั้งนี้ใชโรงเรียนในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 เปนหนวยวิเคราะห (Unit of analysis) และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
2. การวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณทํางาน และระดับ
การศึกษา โดยใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
3. การวิเคราะหภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยใช คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย
ใชเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best, 1977:179-187 )
4. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน จังหวัด
เชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ
Percentage)

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครู
อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษา เรื่อง ภาวะผูนาํ ของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครู อําเภอ
เวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะห สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิง มากที่สุด
จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 61.3 เพศชาย จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 38.7 อายุของผูตอบแบบสอบถามมีอายุ
ระหวาง 30-39 ปมากที่สุด ซึ่งมีจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 47.1 รองลงมาอายุระหวาง 40-49 ป จํานวน 37 คน คิดเปน
รอยละ 23.9 อายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 21.3 และอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป มีจํานวน 12 คน คิดเปน
รอยละ 7.7 ประสบการณทํางานของผูตอบแบบสอบถามพบวา มีประสบการณทํางานระหวาง 1-10 ปมากที่สุดจํานวน 95 คน
คิดเปนรอยละ 61.3 รองลงมาคือ ประสบการณทํางาน 11-15 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 19.4 ประสบการณทํางาน
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16-20 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 11.0 และประสบการณทํางาน 20 ปขึ้นไปมีนอยที่สุด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ
8.4 ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม พบวา มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ
63.2 รองลงมาคือระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 34.8 และระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.9
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
จากผลการวิเคราะห ภาวะผูนํา ทั้ง 5 ดานของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.20 ทั้ง 5 ดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ภาวะผูนําดานมนุษย
(Human Leadership) ความพึงพอใจของครูอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.25 อยูลําดับที่ 1 ภาวะผูนําดานเชิงสัญลักษณ
(Symbolic Leadership) ความพึงพอใจของครูอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.20 อยูลําดับที่ 2 และลําดับทายสุด ภาวะ
ผูนําดานเทคนิค (Technical Leadership) ความพึงพอใจของครูอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.16
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครู
อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
จากผลการวิเคราะห ขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครู อําเภอ
เวียงแกน จังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประมวลสรุปไดดังนี้ ครูอําเภอ
เวีย งแก น จังหวัด เชีย งราย สังกั ดสํ านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต 4 ต องการให ผูบริ หาร
สถานศึกษาเปนผูนําทางดานวิชาการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมากที่สุด เปนลําดับที่ 1 เพราะวางานวิชาการคือ
หัวใจสําคัญของการบริหารการศึกษา รองลงมาคือ ผูบริหารควรใหความสําคัญในดานการพัฒนางานวิช าการ และ
นวัตกรรมที่สงเสริมงานวิชาการใหมากยิ่งขึ้น และลําดับทายสุด ควรมีการประเมินผลงานของผูบริหารสถานศึกษาอยาง
จริงจังตอเนื่อง จากผูบังคับบัญชา มีการพิจารณาความดีความชอบ จากผลงานดานวิชาการเปนหลัก ไมแยกวา โรงเรียน
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ
อภิปรายผล
จากผลการศึกษา เรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน จังหวัด
เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา ภาวะผูนําดานมนุษย ภาวะผูนําดานเชิงสัญลักษณ ภาวะผูนําดาน
การมีสวนรวม ภาวะผูนําดานทางการศึกษา ภาวะผูนําดานเทคนิค มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทั้ง 5 ดาน ทั้งนี้
เนื่ อ งจากภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาอํ าเภอเวี ยงแก น จั งหวั ดเชี ยงราย สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีอิทธิพลสามารถจูงใจบุคคลภายในกลุมใหเห็นตาม สามารถทําใหผูใตบังคับบัญชาพึงพอใจ
และใชความพยายามในการทํางานมีความคิดสรางสรรคสมาชิกหรือบุคคลภายในกลุมยอมรับและมอบหมายใหเปนผูนํา
และที่สําคัญเปนบุคคลที่ทําหนาที่นําใหกลุมบรรลุภารกิจหรือเปาหมายไดผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําจะทําให
ผูรวมงานและผูมีสวนที่เกี่ยวของเชื่อถือ ยอมรับ ศรัทธา สงเสริมความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ใหแกผูรวมงานอยาง
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เสมอภาค และรว มปฏิบัติง านจนบรรลุต ามเปา หมายของสถานศึก ษา ซึ่ง สอดคลอ งกับ ผลการวิจัย ของ จิรประภา
เอี่ยวเจริญ (2550, หนา 96) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนนิติบุคคล สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบวาครูมีความพึงพอใจตอภาวะผูนําของผูบริหารอยูใน
ระดับมาก และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปราณี ริ้วทอง (2550, หนา 82-83) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอ
พฤติ ก รรมความเป น ผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาลพบุ รี เขต 2
ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของครูที่มีตอพฤติกรรม ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมมี
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก
สําหรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดเสนอแนะไววา ตองการใหผูบริหาร
สถานศึกษาเปนผูนําทางดานวิชาการประกอบดวยความรูดานพัฒนางานวิชาการ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและ
นวัตกรรม มีความสามารถ ความคิดดี เปนคนดี มีศีลธรรม มีเหตุผล มีความยุติธรรม รับฟงขอคิดเห็นของผูรวมงานและ
สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง สงเสริมดานขวัญกําลังใจ อุทิศตนใหแกราชการ เปนตัวอยางที่ดี
แกผูรวมงาน มีความกลาตัดสินใจในการทํางาน และกลารับผิดชอบ ซึ่งในการบริหารงานจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะเกิด
ปญหาตาง ๆ ตามมาผูบริหารควรใชหลักการบริหารงาน โดยยึดทางสายกลาง มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูบริหารที่ดีรับฟง
ขอคิดเห็นของผูรวมงานและสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผูบริหารควรสงเสริมดานขวัญกําลังใจ ใหแก
คณะครู
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชดังตอไปนี้
1. ครูตองการใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําทางดานวิชาการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ผูบริหารควรใหความสําคัญในดานการพัฒนางานวิชาการ และนวัตกรรมที่สงเสริมงานวิชาการใหมากยิ่งขึ้น
3. ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูที่มีศีลธรรม ปฏิบัติตนตามแบบอยางที่ดีของศาสนา อยูในกฎระเบียบ
4. ควรมีการประเมินผลงานของผูบริหารสถานศึกษาอยางจริงจังตอเนื่อง จากผูบังคับบัญชา มีการพิจารณาความดี
ความชอบ จากผลงานดานวิชาการเปนหลัก ไมแยกวา โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครูในจังหวัดเชียงรายทุกเขตพื้นที่
อยางตอเนื่องเนื่องจากยังอยูในชวงของการปฏิรูปการศึกษา
2. ควรมีการศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครู อําเภอเวียงแกน จังหวัด
เชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เมื่อไดมีการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาไปแลว
ระยะหนึ่ง
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3. ควรวิจัยและพัฒนาแบบสอบถามภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของครูใหครอบคลุม
ทุกเขตพื้นที่ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ที่จะทําใหไดมาซึ่งขอมูลความพึงพอใจที่แทจริงซึ่งจะ
นําไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาตอไป
4. ควรจะไดมีการศึกษาวิจัยภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา
ในอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยสอบความเห็นจาก
กลุมตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของไมวาจะเปนผูปกครอง ชุมชน และ นักการภารโรง นาจะทําใหไดขอเท็จจริงรอบดานมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สาํ เร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความอนุเคราะหชวยเหลือเปนอยางดีจาก
ดร.พงษกร หงษ กราย อาจารย ที่ปรึกษาและคณะผู เชี่ ยวชาญที่ได ให คําแนะนํ า ปรึ กษา ประกอบด วย นายเอกราช ลือชา
ผูอํานวยการโรงเรียนขุนขวากพิทยา นายมานิตย ถูนาแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนขุนขวากพิทยา และนางรัตนา ชินะขาย
ครูวิชาการโรงเรียนขุนขวากพิทยา ซึ่งมีสวนสําคัญที่ทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิศึกษา
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ คณะครูโรงเรียน อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ทุกทาน ที่ไดใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล
หากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ มีคุณคาและมีประโยชน ตอวงการศึกษา ผูวิจัยขออุทิศคุณความดีที่
ไดรับจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ มอบใหแกทานที่ไดชวยเหลือเกื้อกูล สนับสนุนและเปนกําลังใจในการทํางานจนเปน
ผลสําเร็จ
ขอระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา ครู อาจารยที่ไดใหชีวิต ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ใหผูศึกษาไดมีโอกาส
ศึกษา และประสบความสําเร็จในวิชาชีพมาจนถึงทุกวันนี้
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การศึกษาในครั้งนี้เพื่อ ศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีวัตถุประสงคในการศึกษาดังนี้ 1.ศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาในอําเภอพาน 2.ศึกษาระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน จําแนกตาม
ประสบการณในการบริหารงาน ตําแหนงวิทยฐานะ และประเภทโรงเรียน ผลการศึกษา พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน โดยรวมอยูในระดับมาก และรายดานอยูในระดับมาก และมากที่สุด ผลการศึกษา
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน จําแนกตามประสบการณในการบริหารงาน ตําแหนงวิทย
ฐานะ และประเภทของโรงเรียนไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: ภาวะผูนําทางวิชาการ

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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The Academic Leadership Administrators by classified in experience administration, position and type of school,
there were not differences.
Keywords: Academic Leadership

บทนํา
การศึ ก ษาเป น กระบวนการสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาคนให มี คุ ณ ภาพ คนที่ มี คุ ณ ภาพย อ มส ง ผลให สั ง คมและ
ประเทศชาติมีความเจริญกาวหนา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญและความ
จําเป นอยา งยิ่ง การศึ กษาเปนเครื่องมือสํา คัญในการพั ฒนาคน โดยสร างความเสมอภาคและใหโ อกาสทุกคนไดรั บ
การศึกษาอยางทั่วถึง โดยกําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตอง
จัดใหทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังเชนที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนกฎหมายการศึกษาที่
ไดกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาในปจจุบันใหเกิดความชัดเจน โดยไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษา
มากขึ้นในลักษณะการบริหารงานที่ใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งถือไดวาเปนการใหความสําคัญกับสถานศึกษาเพื่อใหการจัด
การศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาและคุณภาพการศึกษาจึงเปนเรื่องเรงดวนที่ตอง
ทําคูขนานกันไป เพราะหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาจึงเปนสิ่งจําเปนและ
สําคัญเพราะเปนกระบวนการในการเสริมสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคคือเกง ดี มีความสุขการทําใหผูเรียนมี
ความรูความสามารถ และมีคุณลักษณะที่ประเทศชาติตองการนั้น เกี่ยวของกับงานวิชาการโดยตรง เพราะลักษณะงาน
วิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผูเรียน การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใหประสบ
ผลสําเร็จไดนั้นถือไดวาเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาโดยตรงในการวางแผนการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ของตนใหมี ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผลการที่จ ะไดผลผลิ ตทางการศึ กษาที่มี คุณ ภาพตรงตามที่ ตองการ ผู บริ หาร
สถานศึกษาจะตองใหความสนใจในการบริหารงานวิชาการ เพราะงานวิชาการเปนหัวใจหลักของสถานศึกษา ฉะนั้นจึงเปน
หนาที่สําคัญของผูบริหารสถานศึกษาจะตองตระหนัก และใหความสนใจอยางจริงจัง
จากการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 ในปการศึกษา 2556 ที่ผานมา จํานวนทั้งสิ้น 65 โรงเรียน พบวาผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติ (O-NET) ของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ( สทศ.) ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา
จํานวน 8 สาระการเรียนรู ดังนี้ 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.วิชาสุขศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ย 59.12 7. วิชาศิลปะ ไดคะแนนเฉลี่ย 43.86 8. วิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ไดคะแนนเฉลี่ย 50.13 ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)ของสถาบัน
การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ( สทศ.) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 8 สาระการเรียนรู ดังนี้1.วิชาภาษาไทย
ไดคะแนนเฉลี่ย 40.53 2.วิชาคณิตศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ย 24.91 3.วิชาวิทยาศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ย 36.76 4.วิชา
ภาษาอังกฤษ ไดคะแนนเฉลี่ย 28.14 5.วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดคะแนนเฉลี่ย 38.37 6.วิชาสุขศึกษา ได
คะแนนเฉลี่ย 56.70 7.วิชาศิลปะ ไดคะแนนเฉลี่ย 42.19 8. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดคะแนนเฉลี่ย 43.45 จาก
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ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ( สทศ.)
ของโรงเรียนในเขตอําเภอพานในปการศึกษาที่ผานมาทําใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉพาะ 5 กลุม
สาระการเรียนรูหลักไดแกสาระภาษาไทย สาระคณิตศาสตร สาระวิทยาศาสตร สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และสาระภาษาตางประเทศมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศและคะแนนเฉลี่ยไมถึงรอยละ 50 ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง
คุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีผลตอคุณภาพของผูเรียน
จากสภาพปญหาและเหตุผลดังกลาวขางตน สะทอนใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยาง
ยิ่งในการแสดงศักยภาพของตนเองโดยเฉพาะความมีภาวะผูนําทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ ดังนั้น
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยศึกษาในดานประสบการณการทํางาน ตําแหนงวิทยฐานะ และประเภทของ
โรงเรียนเพื่อนํ าผลของการศึก ษาไปเปน ขอมู ลในการวางแผนพัฒ นาภาวะผู นําทางวิช าการ และในการปรับปรุ งการ
บริหารงานของผูบริหารใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามประสบการณในการบริหารงานของผูบริหาร ตําแหนงวิทยฐานะ และประเภทของ
โรงเรียน
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรตน
1.ประสบการณในการบริหารงาน
1.1 ต่ํากวา 10 ป
1.2 10 ปขึ้นไป
2.ตําแหนงวิทยฐานะ
2.1 ชํานาญการ
2.2 ชํานาญการพิเศษ
3.ประเภทของโรงเรียน
3.1 ประถมศึกษา
3.2 ขยายโอกาสทางการศึกษา

ตัวแปรตาม
ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามกรอบ
แนวคิดของฮอลลิงเจอร และเมอรฟ
3 องคประกอบ 11 ดาน
1. การกําหนดภารกิจของโรงเรียน
1.1 ดานการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน
1.2 ดานการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน
2. การจัดการดานการเรียนการสอน
2.1 ดานการนิเทศและการประเมินผลดานการสอน
2.2 ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร
2.3 ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน
3. การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน
3.1 ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน
3.2 ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด
3.3 ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจครูใหกับครู
3.4 ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ
3.5 ดานการพัฒนา และสรางมาตรฐานวิชาชีพ
3.6 ดานการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ อ ง ภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในอํ า เภอพาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
ประชากร คือผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ในปการศึกษา 2557 จํานวน 65 คน
การพัฒนาและสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของตางๆเพื่อนํามา
จัดทําเครื่องมือในการสรางสอบถามตามกรอบแนวคิด ฮอลลิงเจอร และเมอรฟ ( Hallinger and Murphy )
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ศึ ก ษาทฤษฎี แนวคิ ด จากเอกสาร ตํ า รา และการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา เพื่ อ นํ า มาเป น แนวทางในการสร า งแบบสอบถามให ส อดคล อ งกั บ ภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา ใหครอบคลุมทั้ง 11 ดาน
2. สรางแบบสอบถามโดยแบงออกเปน 2 ตอน แยกเปน ตอนที่ 1 แบบสอบถามที่เกี่ยวของกับประสบการณใน
การบริหารงาน ตําแหนงวิทยฐานะ และประเภทโรงเรียนของผูตอบมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale )
3. นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาการคนควาดวยตนเองเพื่อตรวจสอบความถูกตองเพื่อให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข
4. นําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานเพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
ความถูกตองและความสอดคลองของขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดโดยนําผลคะแนนที่ไดมา
วิเคราะหหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ในการศึกษาครั้งนี้แบบสอบถามมีคา IOC เทากับ 1
5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช ( Try-out ) กับผูบริหารสถานศึกษาที่ไมใชกลุมประชากร
จํานวน 30 ทานเพื่อหาความเที่ยงของขอคําถามแลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามตามวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha -Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .75
7. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขจนสมบูรณแลวนําเสนอตอประธานและกรรมการที่ปรึกษา
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อตรวจสอบและขอความเห็นชอบกอนนําไปใชในการเก็บขอมูล
8. นําแบบสอบถามฉบับจริงไปใชเก็บขอมูลกับกลุมประชากรที่เปนผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอพาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูศึกษาไดทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหจาก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความ
อนุเคราะหเขาทําการสํารวจขอมูล
2. แจกแบบสอบถามไปยังผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน
3. เก็บแบบสอบถามจากแบบสอบถามที่สงไปจํานวน 65 ฉบับ
4. นํ า แบบสอบถามที่ ไ ด รับ คื น จากประชากรมาตรวจสอบความสมบู ร ณ แ ละความถู ก ต อ งในการตอบ
แบบสอบถาม
5. นําขอมูลที่ไดมาลงรหัส จัดลําดับขอมูล และนําไปประมวลผลตอไป
วิธีการวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย
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2. วิเคราะหภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยการหาคาเฉลี่ย µ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย
3. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาจําแนกตามประสบการณ
ในการทํางาน ตําแหนงวิทยฐานะ และประเภทโรงเรียนของผูบริหารโดยการหาคาเฉลี่ย µ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
σ นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย

ผลการศึกษา

1. ภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในอํ า เภอพาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก และรายดานอยูในระดับมาก และมากที่สุด
2. ภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในอํ า เภอพาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา จําแนกตามประสบการณการบริหารงานไมแตกตางกัน
3. ภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในอํ า เภอพาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา จําแนกตามตําแหนงวิทยฐานะไมแตกตางกัน
4. ภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในอํ า เภอพาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา จําแนกตามประเภทโรงเรียนไมแตกตางกัน

สรุปผลและอธิปรายผล
1. ขอมูลของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
จําแนกตามประสบการณในการบริหารงาน พบวา ประสบการณในการบริหารงานต่ํากวา 10 ปจํานวน 9 คน คิดเปนรอย
ละ 13.8 ประสบการณในการบริหารงาน 10 ปขึ้นไปจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 86.2 จําแนกตามตําแหนงวิทยฐานะ
พบวาตําแหนงวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 12.3 และตําแหนงวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 57
คน คิดเปนรอยละ 87.7 จําแนกตามประเภทโรงเรียน พบวา โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 81.53
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 18.46
2. ภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในอํ า เภอพาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาองคประกอบดานการกําหนดภารกิจของ
โรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก องคประกอบดานการจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก องคประกอบดาน
การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก การพิจารณาเปนรายดาน และรายขอปรากฏผล
ดังนี้
1.1 การกําหนดภารกิจของโรงเรียน
1.1.1 ดานการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใน
อําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
1.1.2 ดานการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใน
อําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก
2884

1.2 การจัดการเรียนการสอน
1.2.1 ด านการนิเทศและการประเมิ นผลดา นการสอน พบวา ภาวะผูนํา ทางวิช าการของผูบริ หาร
สถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการนิเทศและการ
ประเมินผลดานการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก
1.2.2 ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร พบวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใน
อําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร
โดยรวมอยูในระดับมาก
1.2.3 ด า นการตรวจสอบความก า วหน า ของนั ก เรี ย น พบว า ภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ ก าร
สถานศึก ษาในอํ า เภอพาน สั ง กั ด สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 ด า นการตรวจสอบ
ความกาวหนาของนักเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก
1.3 ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน
1.3.1 ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใน
อําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน
โดยรวมอยูในระดับมาก
1.3.2 ดานการดูแลเอาใจใสครู และนักเรียนอยางใกลชิด พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการดูแลเอาใจใสครูและ
นักเรียนอยางใกลชิดโดยรวมอยูในระดับมาก
1.3.3 ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอ
พาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจสําหรับครู โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด
1.3.4 ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใน
อําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ
โดยรวมอยูในระดับมาก
1.3.5 ดานการพัฒนา และสรางมาตรฐานดานวิชาการ พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานการพัฒนาและสราง
มาตรฐานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
1.3.6 ดานการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ดานการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
3. ผลการศึ กษาภาวะผู นํา ทางวิชาการของผูบ ริห ารสถานศึก ษาในอํา เภอพาน สั งกั ดสํา นักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามประสบการณในการบริหารงาน โดยรวม พบวาไมแตกตางกัน
4. ผลการศึ กษาภาวะผูนํ าทางวิช าการของผูบ ริหารสถานศึ กษาในอํ าเภอพาน สั งกัด สํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามตําแหนงวิทยฐานะ โดยรวม พบวาไมแตกตางกัน
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5. ผลการศึกษาภาวะผูนํ าทางวิชาการของผูบ ริหารสถานศึก ษาในอําเภอพาน สัง กัดสํา นักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามประเภทโรงเรียน โดยรวม พบวาไมแตกตางกัน

อภิปรายผล
จากการศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในอํ า เภอพาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาองคประกอบภารกิจของโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากที่สุด และมาก ไดแก ดานการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน ดานการ
สื่อสารเปาหมายของโรงเรียน องคประกอบดานการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร ดานการตรวจสอบความกาวหนาของ
นักเรียน ด านการนิเทศและการประเมินผลดานการสอน องคป ระกอบดา นการสงเสริมบรรยากาศทางวิ ชาการของ
โรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก ไดแกดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู ดานการพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ
ดานการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรู ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียน
อยางใกลชิด ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน ซึ่งในการศึกษาระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก
ทั้งนี้เนื่องมาจากในปจจุบันเปนยุคแหงการปฏิรูปการศึกษาประกอบกับเทคโนโลยีตางๆมีความกาวหนาและเขา
มามีบทบาทในสังคม ผูบริหารจึงตองมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพื่อพัฒนาภาวะผูนําของตนเองใหสอดคลองกับยุคแหง
การปฏิรูปการศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน ( 2550,หนา 17 ) ที่กลาววา การฝกอบรมพัฒนา
ผูบริหารในยุคปจจุบันตองสงเสริมความสามารถ และทักษะภาวะผูนําทางการเรียนการสอนเพื่อเปนการสงเสริมการปฏิรูป
การเรียนรู และคุณภาพนักเรียน โดยเฉพาะผูบริหารควรมีความรู และทักษะในดานการพัฒนาหลักสูตร และการบริหาร
จัดการชั้นเรียน และสอดคลองกับการศึกษาของ Greenwood,1987,หนา 89 อางอิงใน ชัยรัตน หลายวัชรกุล, 2547,หนา 4
ซึ่งไดศึกษาภาวะผูนําทางการเรียนการสอนของผูบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาของอเมริกา พบวา ภาวะผูนํา
ทางการเรียนการสอนของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธโดยตรงกับการทํางานของผูบริหาร การทํางานและคุณภาพ
ของครูและการเรียนรูของนักเรียน
เมื่อพิจารณาเปนรายดานภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
1.1 ดานการกําหนดเปาหมายของโรงเรียนพบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องมาจากหลังจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดประกาศใชเพื่อปฏิรูปการศึกษาใหกาวทันและล้ําหนาการศึกษาของนานา
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 ไดศึกษาโดยการสํารวจความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญผูบริหารโรงเรียน และครูของมลรัฐแคลิฟอรเนียพบวา
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พฤติกรรมของผูบริหารดานภาวะผูนําทางการเรียนการสอนที่สนับสนุนใหเกิดประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งถือวาเปน
พฤติกรรมที่พบของภาวะผูนําทางการเรียนการสอน
1.2 ดานการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก เนื่องมาจากการติดตอสื่อสารเปน
หัวใจสําคัญในการดําเนินการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งความสามารถที่จะถายทอดความคิดเปนคําพูด ผูบริหาร
สถานศึกษาจําเปนตองพัฒนา อภิชาติ ประภาสุชาติ ,2532,หนา 19 อางอิงใน พรสุรีย สุทธนะวัฒน ,2550,หนา 80 ซึ่ง
สอดคล อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ สุ ภ าภรณ ศิ ริ ผั น แก ว ( 2550,หน า 67 ) กล า วว า พฤติ ก รรมผู บ ริ ห ารสตรี โ รงเรี ย น
ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึก ษาระยอง เขต 1 อยูใ นระดั บ มาก เนื่ อ งจากการติ ด ต อ
ประสานงานมีความสําคัญตอกระบวนการบริหาร เพราะจะชวยใหเกิดประโยชนในดานตางๆ อาทิเชน ชวยใหบรรลุ
เปาหมายอยางราบรื่น และรวดเร็ว การประสานงานที่ดีจะชวยกอใหเกิดความเขาใจในหมูคณะ เกิดความสามัคคี และลด
ปญหาความขัดแยงตางๆ ชวยปองกันการทํางานซับซอนของหนวยงานสอคลองกับ Hallinger & Murphy, (1995,pp.221224 ) ที่ไดกลาวไววาการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียนอาจจะทําในรูปแบบที่เปนทางการ เชนการประชุมคณะครู การ
ชี้แจงในหนังสือคูมือการปฏิบัติงานของโรงเรียน หรือโดยรูปแบบที่ไมเปนทางการ เชน การพูดคุยกับครู ผูปกครอง เปนตน
จะทําใหบุคลากรทุกฝายมีการรับรูและเขาใจเปาหมายของโรงเรียนตรงกัน สามารถรวมมือกันปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุ
เปา หมายของโรงเรี ยนได และยั งสอดคล องกับ บุ ญช วย ศิริเกษ ( 2540,หน า 105 ) ที่ ได สรุ ปไวว า กระบวนการ
ติดตอสื่อสารทุกขั้นตอนลวนมีความสําคัญ และจําเปนตอการบริหารทั้งสิ้น เพราะการบริหารเปนการดําเนินงานรวมกัน
ของบุคคลหลายคน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางเดียวกัน ทุกคนจึงตองปฏิบัติงานในหนาที่ของตนใหสอดคลองกับ
บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในกลุมหรือองคการ ดังนั้นจึงจําเปนจะตองติดตอสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกันและ
กันอยูตลอดเวลา เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีตอกันในโรงเรียนหรือสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษาจะตองแจงนโยบาย
เปาหมาย และแนวทางปฏิบัติงานใหครู และเจาหนาที่ทราบ ครูผูสอนทุกคนจะตองเขาใจหลักสูตรตรงกัน แปลงหลักสูตร
ไปสูการเรียนการสอนไดในทางเดียวกัน ทําการวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทางอยางเดียวกัน ทั้งนี้
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา และทําใหนักเรียนไดรับประสบการณ
1.3 ดานการนิเทศและการประเมินผลดานการสอน พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผูบริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของงานวิชาการซึ่งเปนหัวใจหลักของโรงเรียนผูบริหารสถานศึกษาจะตอง
จัดการงานดานวิชาการใหเกิดประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนเปรียบเสมือนบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ผลิตสินคาออก
มา คือนักเรียนตองเกง ดี มีความสุข สิ่งที่จะทําใหงานวิชาการสําเร็จไดนั้นคือ การนิเทศการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ
สุรศักดิ์ ปาเฮ ( 2550,หนา 28 ) ซึ่งกลาววา การดําเนินงานนิเทศภายในเปนงานที่อยูในความรับผิดชอบโดยตรงของ
ผูบริหารสถานศึกษา และเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดตอผลสําเร็จของการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งผูบริหารสถานศึกษา
จะตองเปนบุคคลที่สามารถแสดงบทบาทในการนิเทศภายในไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุดสอดคลองกับ
สมาน นัยรัมย,2547,หนา 34 อางอิงใน ปริฉัตร เล็กดวง ,2554, หนา 110 ที่กลาววา การจัดกระบวนการเรียนรูตองอาศัย
ความรูความสามารถที่หลากหลายรอบดาน รูเทคนิควิธีการตางๆ และตองรูจักเลือกใชใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน
แตการปฏิบัติโรงเรียนยังขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถรวมถึงผูบริหารโรงเรียนยังขาดทักษะกระบวนการเรียนรูจึง
ทําใหการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนการสอนมีปญหา
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1.4 ด านการประสานงานด านการใชห ลักสู ตร พบว าโดยรวมอยูในระดั บมากทั้ งนี้อ าจเนื่องมาจากมี การ
ประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เพื่อใหสถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบ และทิศทางในการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชนไทยทุกคนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี
คุณภาพดานความรู และทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและเสาะแสวงหาความรูเพื่อ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ฉะนั้นครูผูสอน และผูจัดการศึกษาจะเปลี่ยนแปลงบทบาทจากเปนผูชี้นําผูถายทอด
ความรูไปเปนผูชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุนในการแสวงหาความรูจากสื่อแหลงการเรียนรูและใหขอมูลที่ถูกตองแกนักเรียน
เพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปใชสรางสรรคความรูของตน ซึ่ง สมแพน จําปาหวาย ( 2550, หนา 28 ) ไดศึกษาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน พบวา สภาพการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียน 7 ดาน คือดานบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานวัสดุอุปกรณ และสื่อการ
เรียนการสอน ดานหองสมุด ดานการนิเทศ และดานการประชุมอบรมทางวิชาการ โดยรวมมีสภาพการบริหารอยูในระดับ
มาก สมหวัง พิธิยานุวัฒน ( 2550,หนา 22 ) กลาววาผูบริหารที่เปนผูนําทางวิชาการ หรือมีภาวะผูนําทางวิชาการควรมี
ความรูเรื่องหลักสูตร และการบริหารการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน
1.5 ดานการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากในปจจุบัน
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูมีสวนเกี่ยวของตางๆมีมากขึ้นเชนผูปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้นการตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาตอ
ผูมีสวนไดสวนเสีย จึงมีความจําเปนอยางมาก วีรชาติ วิลาศรี ( 2551,หนา 81 ) ทั้งนี้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดมุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งทางดานรางกาย ความรู คุณธรรมมี
จิตใตสํานึกในความเปนพลเมืองไทย และเปนพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มีความรู และทักษะบนพื้นฐานความเชื่อมั่นวาทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนาคนเองไดเต็มตามศักยภาพ
การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังไดทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งระดับชาติ
ชุม ชน ครอบครัว และบุ คคลต องรว มรั บผิ ดชอบ โดยรว มกั น ทํา งานอยา งเปน ระบบ และตอ เนื่ องในการวางแผนการ
ดําเนินการสงเสริมสนับสนุนตรวจสอบตลอดจนปรับปรุงแกไขไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว
1.6 ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนสวน
ใหญไดมีการวางแผนหรือมาตรการในการควบคุมการใชเวลาในการสอนไวลวงหนา เพื่อใหการดําเนินการจัดการเรียน
การสอนเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เชนจัดทําคําสั่งแตงตั้ง หรือหนังสือมอบหมายงานสอนแทนกรณีที่
ครูผูสอนไมสามารถมาทําการสอนไดกําหนดการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนของผูบริหาร และแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมตางๆ
ที่อาจสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนได ซึ่งสอดคลองกับ Davis & Thomas (1989,pp.149-153 ) ไดให
ขอเสนอแนะวา การใชเวลาในหองเรียนของครูโดยทําใหเกิดประโยชนสูงสุดควรใชเวลาในกับนักเรียนเปนกลุมจะดีกวาเปน
รายบุคคลมีการสอนและการควบคุมอยางใกลชิดรวมทั้งการจัดระเบียบในหองเรียน ซึ่ง วีรชาติ วิลาศรี (2551,หนา 28 )
ได ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของข า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ดานการควบคุมเวลาในการสอนมีคาเฉลี่ยสูงสุด
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1.7 ดานการดูแลเอาใจใสครูและนักเรียนพบวา โดยรวมอยูในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษา
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการสรางปฏิสัมพันธกับครูและนักเรียนเพื่อสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน และศึกษาปญหาความ
ตองการของครู และนักเรียนเพื่อจะไดนําขอมูลไปใชในการพัฒนาโรงเรียนซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของวิชัย บุญ
บันดาล ,2538,หนา 35 อางอิงใน วีรชาติ วิลาศรี, 2551,หนา 43 ที่ไดศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สรุปไดวาการที่ผูบริหารสถานศึกษาสรางปฏิสัมพันธ
อยางไมเปนทางการกับครู และนักเรียนจะทําใหผูบริหารไดรับขอมูลในการพัฒนาโรงเรียน และกอใหเกิดการสื่อสารที่มี
ความหมายระหวางผูบริหารสถานศึกษากับครูซึ่งจะกอใหเกิดความเขาใจอันดีที่จะนําไปสูการพัฒนาโรงเรียนตอไป
1.8 ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครูพบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เนื่องมาจากภาพรวมอาจเนื่องมาจาก
ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญในการใหสิ่งจูงใจแกบุคลากรทั้งนี้เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทํางาน เพราะการจูง
ใจคนในการทํางานก็เพื่อตองการใหไดผลงานที่ดี และสูงขึ้น องคกรจะไดรับประโยชนจากความมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานของบุคลากรเปาหมายของการจูงใจจึงตองเนนใหคนทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเทาที่จะทําได ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ อุกฤษณ ฟุงขจร 2539, หนา 45 อางอิงใน พะโยม ชิณวงศ, 2550,หนา 163 ไดศึกษาปจจัยดาน
แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน พบวาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน พบวา
ป จ จั ย จู ง ใจที่ ส ง ผลต อ การปฏิ บั ติ ง านวิ ช าการในโรงเรี ย นได แ ก นโยบาย และการบริ ห ารสภาพการทํ า งาน ความ
เจริญเติบโต การยอมรับนับถือ เงินเดือน และความมั่นคงในงาน และยังสอดคลองกับ Stoner,1978 p.134 อางอิงใน
บุญชวย ศิริเกษ, 2540,หนา 97 ไดชี้ใหเห็นวาการจูงใจมีความสําคัญตอผูบริหารเพราะวา ผูบริหารจะตองทํางานกับคน
และใชบุคคลอื่นจึงจําเปนจะตองรู และเขาใจพฤติกรรมของผูรวมงาน และรูวาจะตองสรางอิทธิพล หรือชักจูงใหคน
ปฏิบัติงานตามที่พึงปรารถนาไดอยางไร
1.9 ด า นการส ง เสริ ม ให มี ก ารพั ฒ นาวิ ช าชี พ พบว า โดยรวมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากครู มี
ความสามารถจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพไดรับการ
พัฒนาตรงตามความตองการสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบนั้น เปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในการ
พัฒนาสูความเปนโรงเรียนสมบูรณแบบ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Jucius, ( 1971,p.76 ) กลาววา การพัฒนาบุคลากร
เปนกระบวนการที่จะชวยเพิ่มพูนความถนัด ทักษะ และความสามารถ ของบุคคลในองคกรใหปฏิบัติงานใหดีขึ้น และ
สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น
1.10 ดานการพัฒนา และสรางมาตรฐานดานวิชาการพบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
งานวิชาการเปนภารกิจที่สําคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียนซึ่งเปนบทบาทและภาระหนาที่หลักของผูบริหารไดกําหนด
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไววา ผูบริหารสถานศึกษามี
บทบาทในการสงเสริมและพัฒนาจัดทําหลักสูตร สงเสริมการจัดการเรียนสอน สงเสริมการใชเทคโนโลยีภูมิปญญา
ทองถิ่นมารวมจัดการเรียนการสอน สนับสนุนใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียน สงเสริมการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอมให
เอื้อตอการเรียนการสอนพัฒนาครูและบุคลากรใหรูและเขาใจในการจัดการเรียนการสอน ประชาสัมพันธสรางความเขาใจ
กับชุมชนในการจัดการเรียนการสอนประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาเครือขายการเรียนรู ซึ่ง สรพงษ
จันพรหมณ (2550, หนา 67 ) ไดศึกษาผูบริหารสถานศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด เขต 2 พบวา ดานการวางแผนดาน
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วิชาการของผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เนื่องมาจากการวางแผนถือเปนหนาที่ทางการบริหารที่มีความสําคัญ
ที่สุดผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนตองประสานสัมพันธ และรวมมือกันวางแผนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
การจัดทําแผนและรวมมือกันวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงรวมทั้งตองประสาน
สัมพันธความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.11 ดานการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรูพบวา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในยุค
ปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาไดใหความสําคัญกับปจจัยที่จะหลอหลอมความเปนคนดีมีปญญา และมีความสุขใหกับผูเรียน
ดังที่กรมวิชาการโดยกองวิจัยทางการศึกษาไดทําการวิจัยเรื่องวัฒนธรรมสภาพแวดลอม และคานิยมที่เอื้อตอการเรียนรู
ความดี ความสุขของผูเรียนไดผลสรุปวา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลใหเปนผูมีความรูความสามารถมีคุณธรรม
จริยธรรม และพฤติกรรมที่พึงประสงค สถานศึกษาตองและมีวัฒนธรรมที่เขมแข็งมีการจัดสภาพแวดลอมที่รมรื่นเปน
กันเองมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู และมีการปลูกฝงคานิยมที่ถูกตอง และสอดคลองกับสภาพของสังคม ซึ่งจะ
ทําใหเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพเปนคนดี และอยูรวมกันอยางมีความสุข พิกุล สีหาพงษ (2550,หนา 25-28 ) ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ Squires, ( 1999,p.78 ) ที่ไดสังเคราะหผลการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ และ
ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญที่สุดที่จะเปนผูนํานาการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอมที่ดีใหเกิดขึ้ นภายใน
โรงเรียน
2. ภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในอํ า เภอพาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการบริหารงาน พบวาไมมีความแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ผูบริหารแตละสถานศึกษาไดผานการอบรมกอนเขาสูตําแหนงทําใหมีประสบการณ และเห็นความสําคัญของการพัฒนา
บุคลากรใหมีคุณภาพ จึงสนับสนุนใหครูทุกคนเขารับการอบรมทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น เพื่อนําความรู ความสามารถ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สงผลใหคุณภาพการศึกษาอยูในระดับใกลเคียงกัน
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศิรินทิพย ปอมบุบผา ( 2550, หนา 55 ) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาแบบ
พฤติ กรรมภาวะผูนํา ของผูบริ หารสถานศึ กษาประถมศึกษาสัง กัด สํานั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึกษาจัง หวั ด
สระแก ว พบว า ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ ต า งกั น มี พ ฤติ ก รรมแตกต า งกั น เล็ ก น อ ย ซึ่ ง อาจกล า วได ว า
ประสบการณไมสงผลตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษามากนัก ซึ่งในปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาตองมี
วุฒิทางการบริหารการศึกษาหากไมมีวุฒิทางการบริหารการศึกษาก็ตองศึกษาเพิ่มเติม จึงทําใหระดับภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามประสบการณในการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน
3. ภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในอํ า เภอพาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามตําแหนงวิทยฐานะ พบวา ไมแตกตางกัน เนื่องจากวาตําแหนงวิทยฐานะนั้นเปน
เพียงตําแหนงทางวิชาการไมมีผลตองานดานการบริหาร
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อารีย บุญเชิด ( 2549,หนา 45 ) ไดศึกษาพบวาผลการศึกษาภาวะผูนําทาง
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระหวางผูบริหารโรงเรียนที่มี
ตําแหนงวิทยฐานะชํานาญการกับผูบริหารโรงเรียนที่มีตําแหนงวิทยฐานะชํานาญการพิเศษพบวา ทั้งสองตําแหนงไมมีผล
ตอภาวะผูนําทางวิชาการ
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4. ภาวะผู นํ า ทางวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในอํ า เภอพาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามประเภทโรงเรียน พบวาไมแตกตางกัน เนื่องจากยุคปจจุบันเปนยุคแหงการปฏิรูป
การศึกษาซึ่งหนวยงานตนสังกัดไดจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และพัฒนาวิสัยทัศนใหแกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาอยูเสมอ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิภาภรณ พิณเมืองทอง, 2548 ,หนา 85 อางอิงใน สารัตน พวงเงิน และอาคม
มหามาตย ,2551,หนา 96 ศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผูนําทางวิชาการไมแตกตางกัน ทั้งนี้
เปนเพราะว าสถานศึกษาขนาดแตกตา งกันได รับแนวคิด หลักการ กระบวนการบริ หารตามนโยบายและเปา หมายที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวเปนแนวเดียวกัน ขนาดของสถานเปนเพียงการกําหนดขอบเขตการ
บริหารงานในสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จได และปจจุบันสถานศึกษามีการจัดรวมเปนกลุมประสิทธิภาพการศึกษา
รวมถึ ง ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาก็ มี ส ว นสํ า คั ญ ยิ่ ง ในการพั ฒ นางานวิ ช าการให ป ระสบความสํ า เร็ จ ตามเป า หมายของ
สถานศึกษา
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึ กษาภาวะผู นําทางวิชาการของผูบริ หารสถานศึก ษาในอําเภอพาน สังกัด สํานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวาผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาระดับภาวะผูนําทางวิชาการเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะดังนี้
1.องคประกอบดาน การกําหนดภารกิจของโรงเรียน
1.1 ดานการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรประเมินความตองการของครูโดยใช
แบบสอบถามเพื่อนําไปใชในการพัฒนาเปาหมายดานวิชาการของโรงเรียน
1.2 ดานการสื่อสารเปาหมายของโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
ครูในการพัฒนางานวิชาการ เพื่อใหงานวิชาการบรรลุตามเปาหมายของโรงเรียน
2.องคประกอบดาน การจัดการเรียนการสอน
2.1 ดานการนิเทศ และการประเมินผลดานการสอน ผูบริหารสถานศึกษาควรนิเทศและประเมินดานการ
สอนโดยใหเห็นถึงจุดที่ควรพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนของครู
2.2 ดานการประสานงานดานการใชหลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการกํากับดูแล การสราง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหตรงตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของแตละสาระการเรียนรู
เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปตามหลักสูตรการศึกษา
2.3 ด านการตรวจสอบความก าวหนา ของนัก เรี ยนผูบริ หารสถานศึก ษาควรใหค รูมี การวิเคราะห
แบบทดสอบเพื่อตรวจสอบจุดเดนจุดดอยทางการเรียนของนักเรียนเพื่อเปนการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน
3. องคประกอบดาน การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน
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3.1 ดานการควบคุมการใชเวลาในการสอน ผูบริหารสถานศึกษาควรกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช
เครื่องเสียงหรือการจัดกิจกรรมตางๆที่อาจเปนการรบกวน หรือขัดจังหวะในขณะที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อควบคุมการใชเวลาในการสอนของครูใหตรงตามตารางสอน
3.2 ดานการเอาใจใสครูและนักเรียนอยางใกลชิด ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหครูสอนซอมเสริมเพื่อ
สงเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียน
3.3 ดานการจัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครู ผูบริหารสถานศึกษาควรมีรางวัลตอบแทนครูที่ผลงานดีเดนเปนที่
ยอมรับของสังคม ใหขวัญและกําลังใจครูในการปฏิบัติงาน
3.4 ดานการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ สงเสริมใหครูเขารับการอบรมในสาระที่ตนเองรับผิดชอบ
สงเสริมใหครูเรียนตอและสนับสนุนในการทําผลงานทางวิชาการ
3.5 ดานการพัฒ นา และสรางมาตรฐานดานวิชาการ โรงเรียนควรประกาศเกณฑตางๆ ทางดา น
วิชาการใหแกนักเรียน ครู ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของทราบ เพื่อเปนการพัฒนาและสรางมาตรฐานทางวิชาการ
3.6 ดานการจัดใหมีสิ่งสงเสริมสภาพการเรียนรูโรงเรียนควรมีการปรับปรุงภูมิทัศนในบริเวณโรงเรียน
สงเสริมการสรางแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน และควรมีการจัดประชาสัมพันธใหผูปกครองทราบถึงพัฒนาการดานการ
เรียนการสอนของนักเรียนอยางสม่ําเสมอเพื่อเปนการสงเสริมสภาพการเรียนรูของนักเรียน
ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป
1. ศึกษาภาวะผูนําที่สงผลตอการพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการเพื่อนําไปใชในการพัฒนาผู บริหาร
สถานศึกษา
2. ศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการระหวางผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลมีความแตกตาง
กันหรือไม

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.ฐิติชัย รักบํารุง ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการทุกทาน ที่ไดใหคําแนะนํา ปรึกษา พรอมทั้งตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเปน
อยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได รวมทั้งคณาจารยที่ไดกรุณาสงเสริม สนับสนุนใหความรูแกผู
ศึกษาและเปนกําลังใจใหจนสําเร็จการศึกษา ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
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ภาวะผูนําและแนวทางพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
Leadership and Guidelines for the development leadership of School Administators under
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office1
วีรวัลย สิริบุญยะพร 1* และเทอดชาติ ชัยพงษ 2
13

14

Werawan Siriboonyaporn1* and Terdchart Chaipong2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําและแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ประชากร ไดแก ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จํานวน 108 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย
คาความถี่ คา รอยละ คาเฉลี่ย และคา เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน 2. แนวทางการ
พัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 พบวา 1. ดานการ
กระตุนทางปญญา พัฒนาผูบริหารเกี่ยวกับกระตุนปญญาของครูและบุคลากรทางการศึกษาสงเสริมสนับสนุน ความ
คิดเห็นใหม ๆและแกปญหาตาง ๆในองคการอยางเปนระบบ 2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ พัฒนาผูบริหารเกี่ยวกับการ
สรางแรงจูงใจ สรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกัน เพื่อการบรรลุเปาหมายภารกิจขององคการ 3. ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ พัฒนาผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. ดานการคํานึงถึงปจเจก
บุคคล พัฒนาผูบริหารใหเปนผูนําที่ดูแลเอาใจใสครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนรายบุคคลใหรูสึกมีคุณคาและมี
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
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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 จําเปนตองอาศัยผูนําองคกรที่มีคุณภาพและผูที่มีภาวะผูนํา การใชภาวะผูนํา
เปนศิลปะของแตละบุคคลและจะรับรูไดจากการใชภาวะผูนําจากการปฏิบัติงาน ผลแหงความสําเร็จของงาน ประสิทธิภาพ
และคุณภาพเกิดจากตัวผูนําและการสรางแรงจูงใจปลูกจิตสํานึกใหผูอื่นเกิดความคิดและแสดงออก การสรางสิ่งเราแก
บุคคลอื่นใหเกิดความรวมมือและทําใหเกิดการพัฒนาองคกรไปสูเปาหมายที่ตองการ ในดานการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
ประโยชนสู ง สุ ด ต อองค ก ร ภาวะผูนํ า มี ค วามสํ า คั ญ ตอ การบริห ารสถานศึ ก ษาในฐานะผูนํ า องค กร ต อ งใช ค วามรู
ความสามารถและภาวะผูนําของผูบริหาร ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญตอการบริหารโรงเรียนศึกษาใน
ฐานะผูนําองคกรตองใชความรูความสามารถและภาวะผูนําของผูบริหาร ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
ความสัมพันธอยางยิ่งกับผูบริหารดวยกันเองและครูผูสอนตลอดจนผูรวมงานในองคกร ภาวะผูนําของผูบริหารจะมีความ
แตกตางกันตามธรรมชาติของมนุษย ภาวะผูนําของผูบริหารที่เหมาะสมกับสถานการณของสถานศึกษาทําใหเกิดผลดีกับ
ทุกฝาย มีความพึงพอใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความรวมมือตัวผูบริหารก็ตองใชภาวะผูนําที่เหมาะสมไม
ยึดติดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถทําใหสงผลใหการบริหารและจัดการในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและตรงตาม
เปาหมายของการศึกษาชาติ ซึ่งแรมเซยและคลาค (กอบศักดิ์ มูลมัย 2554 หนา 2 อางในอิง Ramay and Clark 1990 p 1)
กลาวไววาไมมีโรงเรียนใดสรางสรรคใหเจริญได หากปราศจากผูบริหารที่มีวิสัยทัศน ผูบริหารจํานวนมากไดบริหารงาน
ตามความรับผิดชอบโดยปราศจากการเปนผูนํา แตผูบริหารทุกคนมีโอกาสเปนผูนําได ถาสามารถเรียนรูและปฏิบัติ
ทักษะผูนําไดอยางมีประสิทธิผลความสามารถที่ทําไดอยางมีประสิทธิผลจะแยกผูบริหารที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางเปน
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เลิศ การบริหารองคการใหประสบผลสําเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขึ้นอยูกับการบริหารทรัพยากร ทรัพยากรมนุษย
ซึ่งถือไดวาเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะในสวนของการบริหารโรงเรียนผูบริหารมีความสําคัญตอผลความสําเร็จของ
โรงเรียน
ภาวะผูนําและแบบภาวะผูนําของผูบริหารมีอิทธิพลตอประสิทธิผลผูบริหารเปนอยางมาก กลาวกันวา ผูบริหาร
ตองมีความรูความสามารถเหนือคนอื่น และมีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับกลุมคนได ตองมีเสนห มีบารมี
และมีคุณธรรมอันเปนตัวอยางได รูปแบบการเปนผูนํายังเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอพฤติกรรมการบริหารงานและ
พฤติกรรมในการทํางานของผูรวมงานอยางมากดวย ผูบริหารที่มุงงานมากเกินไปอาจตองใชพลังเพื่อสรางสัมพันธและสื่อ
ความหมายมาก ไมคุมกับผลงานที่ไดรับ (นิกร สุขใจ 2549 หนา 81)ผูนําเปรียบเสมือนหลักชัยในการดําเนินงาน
ความสําเร็จความกาวหนาขององคการเปนภารกิจที่ผูนําจะตองรับผิดชอบเพราะความสามารถของผูนําและแบบของผูน าํ มี
สวนใกลชิดกับคุณภาพและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตลอดจนใกลชิดกับผลผลิตนั้น ๆดวย(ถวัลย มาศเลี่ยม 2547
หน า 115) ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก ารขึ้ น อยู กั บ แบบภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารให ป ฏิ บั ติ ง านอย า งมี
ประสิทธิภาพไดมากนอยเพียงใด แบบผูนําของผูบริหารแตละคนมีความแตกตางกัน ทั้งในดานความรูความสามารถ
บุคลิกสวนตัวหรือความเชื่อถือจากสาเหตุเหลานี้อาจเปนปจจัยสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานแตละองคการแตกตาง
กันไป
ในการบริหารจัดการองคการ โดยเฉพาะหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานั้น ปจจัยหนึ่งที่จะทําให
ประสบความสําเร็ จในการดําเนินงานภายในองค การ คือ การมีผู บริหารที่มีความรู ความสามารถและทักษะในการ
บริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีภาวะผูนําของผูบริหารที่จะสามารถนําพาองคการใหมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่
ปฏิบัติงานเพื่อมุงไปสูเปาหมายที่ตั้งไวรวมกันได ภาวะผูนําเปรียบเสมือนอาวุธประจํากายของผูบริหารและผูนําที่เปนนัก
บริหารมืออาชีพ ที่จะสามารถสรางอํานาจชักนําและมีอิทธิพลไดเหนือผูอื่น ตัวชี้วัดการนําของผูบริหารจัดการที่ไดชื่อวา
มืออาชีพ คือ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน ภาวะผูนําจึงเปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน (สุ
ภัททรา ปณฑะแพทย, 2557,สื่อออนไลน)
ป 2555 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 โดยกลุมนิเทศการศึกษา ไดศึกษา
สภาพปญหาการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ปญหาในการบริหารสถานศึกษาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรม
ผูบ ริห ารสถานศึก ษาที่ ยัง ทํา งานไมส อดคลอ งสั ม พัน ธกั บ ผูป ฏิ บัติ งานในสถานศึ กษา จึ ง สง ผลกระทบถึ งการบริห าร
สถานศึกษาตลอดจนเกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือหนวยงานในสังกัด ซึ่งปญหาสวนใหญเกิด
จากพฤติ ก รรมของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาและจากสภาพการณ
เปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบันการบริหารสถานศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวนั้น ยอมมีผลมา
จากพฤติกรรมของผูนําซึ่งปจจุบันภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงภายใตการเปลี่ยนแปลงในระบบทางสังคมการเมือง การ
ปกครองและเศรษฐกิจ ในปจจุบันการใชภาวะผูนําในการบริหารโรงเรียนอยางแทจริงและหากเกิดสถานการณหรื อ
เหตุการณใด ผูบริหารควรเลือกวิธีการบริหารสถานศึกษาแบบใดและภาวะผูนําของผูบริหารที่จะสามารถจูงใจและสราง
ความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาใหสามารถทํางานทั้งหมดมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน โดยใชความพยายามจะนําไปสู
ความสําเร็จในองคการสถานศึกษาเปนสําคัญ และเกิดประโยชนสูงสุด
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1 ซึ่งมี
วิธีดําเนินการดังนี้
1. ประชากร
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 108 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา 2557
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับมี 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับอายุ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ
ทํางาน
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 4 ดาน ไดแก ดานที่ 1 การมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ ดานที่ 2 การสรางแรงบันดาลใจ ดานที่ 3 การกระตุนทางปญญา ดานที่ 4 การคํานึงถึงปจเจกบุคคล
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด
วิธีสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาทฤษฎีจากตําราหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําและไดพิจาณายึดหลักการ โดยใชทฤษฎี
ของบาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994 หนา 124-125) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transfomation leadership)
นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิด กําหนดเปนคํานิยามศัพทเฉพาะและสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนําโดยครอบคลุม
นิยามศัพทเฉพาะที่กําหนด
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2. สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยสรางแบบสอบถามกําหนดประเด็นใหครอบคลุมขอบเขตที่กําหนดเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับเพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล
3. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับขอบเขตของเนื้อหาที่กําหนด
4. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คนตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
และตรวจสอบความถูกตองของภาษาที่ใช และวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของเนื้อหา (Index of Objective
Congruence : IOC เทากับ 0.5
5. ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
6. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับผูบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย เขต 3 ที่ไมใชกลุมประชากร จํานวน 30 คน
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การหาคุณภาพของแบบสอบถามเครื่องมือ ผูวิจัยไดหาคุณภาพโดยการหาคาดัชนีความสอดคลองของ
แบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้ ระหวางเนื้อหากับวัตถุประสงค (IOC= Index of Item Objective Congruence) และการหา
คา IOC ของแบบสอบถาม ปรากฏวาไดคา IOC อยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล
2. ขอหนังสือจาก ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ทําหนังสือถึง
ผูบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1เพื่อขอความอนุเคราะหและแจงให
ทราบถึง กําหนดการเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลของผูวิจัย
3. ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามดวยตนเอง พรอมชี้แจงการตอบแบบสอบถามโดยเก็บแบบสอบถามคืนหลังจาก
แจกแบบสอบถามไป 1 เดือนแลวไดแบบสอบถามคืนมาครบทุกฉบับ
4. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใช ความถี่และรอยละ
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูน ําของผูบริหารโรงเรียน ประกอบดวย 4 ดานไดแก ดานที่ 1) การมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ ดานที่ 2) การสรางแรงบันดาลใจ ดานที่ 3) การกระตุนทางปญญา ดานที่ 4) การคํานึงถึงปจเจกบุคคล ให
คะแนนตามเกณฑ ดังนี้
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ระดับการปฏิบัติ
5 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับนอย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 วิเคราะหโดยใชความถีโ่ ดยเรียงตามลําดับความถี่และนําเสนอดวยการบรรยาย

ผลการศึกษา
การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแกผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จํานวน 108 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยใชทฤษฎีของบาสและอโวลิโอ
(Bass and Avolio, 1990) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transfomation leadership ประกอบดวย 4 ดานไดแก ดานที่ 1 การมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ ดานที่ 2 การสรางแรงบันดาลใจ ดานที่ 3 การกระตุนทางปญญา ดานที่ 4 การคํานึงถึงปจเจก
บุคคล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐานคารอยละ ความถี่ คาเฉลี่ยของกลุมประชากร ( µ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของกลุมประชากร (σ) ในแตละดาน

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต1 สรุปไดดังนี้
1. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
1.1 ดานการกระตุนทางปญญา ผลการวิจัยพบวาเปนดานที่มีคามากที่สุดเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุก
ขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ทานกระตุนใหผูรวมงานตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นในองคการ ขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ทานแสดงความคิดเห็นและแกปญหาตาง ๆ อยางเปนระบบ
1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ ผลการวิจัยพบวาโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ทุกขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ทานแสดงออกถึงความเชื่อมั่นและความตั้งใจอยางแนวแนเพื่อใหงาน
บรรลุเปาหมายที่วางไว ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ทานสรางและสงเสริมใหผูรวมงานมองเห็นเปาหมายในการพัฒนา
องคกรรวมกันและ ทานสงเสริมใหผูรวมงานรวมกันอุทิศตนเพื่อบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติงาน
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1.3 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ผลการวิจัยพบวา โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกทานเปนแบบอยางที่ดีแกครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแกทานสรางความเคารพนับถือ ศรัทธาและทําใหผูรวมงานเกิดความภาคภูมิใจ
เมื่อไดรวมงานกัน
1.4 ดานความคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล พบวาเปนดานที่มีคานอยที่สุดผลการวิจัยพบวา โดยรวมอยูใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแกขอที่ทานไดใหโอกาสอยางเทา
เทียมกันและเสมอภาคโดยใสใจรับฟงเรื่องราวตาง ๆ อยางตั้งใจ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ทานใหการดูแลเอาใจใสและ
ปฏิบัติตอผูรวมงานเปนรายบุคคลทําใหรูสึกวาตนมีคุณคา
2. ผลการศึ ก ษาแนวทางพั ฒ นาภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สรุปไดดังนี้
2.1. ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ไดแกพัฒนาผูบริหารใหเปนแบบอยางหรือเปนตัวอยางสําหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีวิสัยทัศนและสามารถถายทอดไปยังครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีวุฒิภาวะทาง
อารมณ เมื่อมีผูแสดงความคิดเห็นขัดแยง ใหมีความแนวแนในอุดมการณ ความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความ
ตั้งใจ การเชื่อมั่นในตนเอง ความเชื่อและคานิยมของเขา ใหเปนผูที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ใหผูบริหารหลีกเลี่ยงการ
ใชอํานาจเพื่อผลประโยชนสวนตน แตจะประพฤติตนเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอื่นและเพื่อประโยชนของกลุม
2.2. ดานการสรางแรงบันดาลใจ ไดแก พัฒนาผูบริหารสรางแรงจูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับบุคลากร
ทางการศึกษา โดยการสรางแรงจูงใจภายในชวยสรางความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกัน เพื่อการบรรลุเปาหมายที่ตองการ ให
เปนผูบริหารตระหนักถึงการอุทิศตนตอเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกันกับบุคลากรทางการศึกษา ใหผูบริหารแสดงความ
เชื่อมั่นและแสดงใหเห็นความตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได ใหเปนผูบริหารที่มองขามผลประโยชนของ
ตนเพื่อวิสัยทัศนและภารกิจขององคการ
2.3. ดานการกระตุนทางปญญา ไดแก พัฒนาผูบริหารใหกระตุนบุคลากรทางการศึกษาใหตระหนักถึง
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในองคการ ทําใหบุคลากรทางการศึกษามีความตองการหาแนวทางใหม ๆ มาแกปญหาในองคการ
เพื่ อ หาข อ สรุ ป ใหม ที่ดี ก ว า เดิ ม ให รูจั ก ให เกี ย รติ แ ละไว ว างใจบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในการปฏิ บั ติ ง านอย า งเต็ ม
ความสามารถ ใหผูบริหารมีสรางแรงกระตุนจูงใจบุคลากรทางการศึกษาและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหม ๆ เพื่อนํามา
พัฒนางานและองคการใหพัฒนาขึ้น
2.4. ดานการคํานึงถึงปจเจกบุคคล ไดแก พัฒนาผูบริหารใหเปนผูนําที่ดูแลเอาใจใสบุคลากรทางการศึกษา
เปนรายบุคคลและทําใหบุคลากรทางการศึกษารูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ ใหผูบริหารดูแลเอาใจใสบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางเทาเทียมกัน
อธิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 พบวาประเด็นที่สําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
2901

1. การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ผลการวิจัยพบวา
1.1 ดานการกระตุนทางปญญา โดยรวมอยูในระดับมากและรายดานเปนดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด โดยขอที่
มีคาเฉลี่ยในดานการกระตุนทางปญญาระดับ สูงสุดคือ ทานกระตุนใหผูรวมงานตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นในองคการ
สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของบาสและอโวลิ โ อ (Bass&Avolio,1990:19)ที่ ก ล า วว า การกระตุ น เชาว ป ญ ญา (Intellectual
Stimulation)ผูนําจะเปนผูกระตุนใหผูตามใชสติปญญาในการแกปญหา กระตุนใหเกิดการคิดการเรียนรู วิธีการแกปญหา
อย า งสร างสรรค ส ง เสริ มให ผูต ามเกิ ดความคิ ดในการวิ เคราะห ปญ หาสอดคล องกั บ งานวิ จัย ของนพพงษ เกิด แจ ง
(2545:บทคัดยอ) ที่พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนตามการรั บรูของผูบริหารและครูผูสอนใน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.สระแกว ดานกระตุนใหใชสติปญญาอยูในระดับมากและ
สอดคลองกับขวั ญชัย พูล เจริญ (2548)ที่พบวา ภาวะความเปน ผูนํา การเปลี่ย นแปลงของผูบ ริหารโรงเรีย นบา นโพธิ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานกระตุนการใชสติปญญาอยูในระดับมากรวมทั้งสอดคลองกับ
งานวิจัยของสรินรัตน มุสิการยกุล (2548)ที่พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามรับรู
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการกระตุนใหเกิดปญญาอยูในระดับมาก
1.2 ดานการสรางแรงบันดาลใจ พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและอยูในลําดับที่ 2 เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมาก
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยในดานการสรางแรงบันดาลใจ ระดับสูงสุด คือ ทานแสดงออกถึงความเชื่อมั่นและความตั้งใจอยางแนว
แน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายที่วางไว และทานบุคลากรในสถานศึกษาใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาหรือชวยใหโรงเรียนฝาฝน
อุปสรรคได แสดงใหเห็นวา หากผูบริหารไดกลาวถึง แผนงานที่วางไวตองการทําใหสําเร็จดวยความตั้งใจที่แนวแนมุงมั่น
เพื่อบรรลุเปาหมายของงานใหสํ าเร็จ โดยตั้งมาตรฐานของการทํางานจะเปนแรงบัน ดาลใจในการทํ างานทําให งานมี
ประสิทธิภาพสูง สอดคลองกับแนวคิดของบาสและอโวลิโอ (Bass&Avolio,1990:19)ที่กลาววาการดลใจ(Inspiration)เปน
วิธีการที่ผูนําอธิบายเปาหมายในอนาคตขององคการซึ่งผูปฏิบัติงานมีสวนรวมรับทราบถึงภารกิจที่จะปฏิบัติใหสําเร็จได
ผูนําจะสรางแรงบันดาลใจใหผูตามหรือผูปฏิบัติงานไดใชความพยายามเพิ่มขึ้นเพื่อใหงานสําเร็จสอดคลองกับงานวิจัยของ
นิกร สุขใจ (2548) ที่พบวา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอนดานการสราง
แรงดลใจอยูในระดับมากและสอดคลองกับขวัญชัย พูลเจริญ (2548) ที่พบวาภาวะความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารโรงเรียนบานโพธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการดลใจอยูในระดับมาก
1.3 ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ พบวาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมากและอยูเปนลําดับที่ 3 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับ
มากโดยขอที่มีคาเฉลี่ยในการสรางบารมีมีระดับสูงสุด คือ ทานเปนแบบอยางที่ดีแกครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา แสดงใหเห็นวา การที่ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่นาเคารพนับถือทําใหคนอื่นเกิดการยอมรับ ศรัทธา
รวมทั้งทําใหผูรวมงานเกิดความเชื่อถือและไววางใจ สอดคลองกับแนวคิดของบาสและ อโวลิโอ (Bass&Avolio,1990:19)ที่
กลาววาการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ เปนองคประกอบที่สําคัญของภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเปนความสามารถที่
ทําใหคนอื่นเกิดการยอมรับเกิดศรัทธาสามารถโนมนาวใจใหผูอื่นเห็นคลอยตามได สอดคลองกับงานวิจัยของ อารีย บุญ
เชิด(2549: บทคัดยอ)ที่พบวาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่นครศรีธรรมราช เขต 3 ดาน
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การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณอยูในระดับมาก สอดคลองกับขวัญชัย พูลเจริญ (2548) ที่พบวาภาวะความเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนบานโพธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทราเขต 1 ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุ ด มการณ อ ยู ใ นระดั บ มาก รวมทั้ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ นิ ก ร สุ ข ใจ (2548)ที่ พ บว า ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอขุนยวม จังหวัดแมอองสอนดานการมีอิทธิพลอยูในระดับมาก
1.4 ดานความคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลพบวา โดยรวมอยูในระดับมากและอยูเปนลําดับที่ 4 เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยในดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล คือทานไดใหโอกาสอยางเทาเทียมกัน
และเสมอภาคโดยใสใจรับฟงเรื่องราวตาง ๆ อยางตั้งใจแสดงใหเห็นวาผูบริหารโรงเรียนเปนผูเอาใจใสตอผูรวมงานแตละ
คนซึ่งเปนการสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารผูบริหารกับผูรวมงานแตละคนเปนการแสดงความสนใจเขาใจความ
ตองการของผูตาม พัฒนาความรูความเขาใจรายบุคคล (Individual Consideration)ผูนําจะแสดงความสนใจและสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคลเขาใจปญหาและความตองการของผูตามการพัฒนารายบุคคลใหเกิดความรูความเขาใจเพื่อ
ยกระดับการปฏิบัติงานใหเกิดความสําเร็จมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของกอบศักดิ์ มูลมัย (2554 หนา 96) ที่พบวา
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสํานักเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดานการสรางความสัมพันธกับผูตามเปนรายบุคคลอยูในระดับมากและสอดคลองกับขวัญ
ชัย พลูเจริญ (2548) ที่พบวา ภาวะการณเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนบานโพธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 ดานการมุงความสัมพันธเปนรายบุคคลอยูในระดับมาก รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สรินรัตน มุสิการยกุล(2548) ที่พบวาภาวะความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามการ
รับรูของครูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการคํานึงถึงการเปนเอกบุคคลอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูบริหารระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับผูบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดใหเกิดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
2. ผูบริหารสถานศึกษาจะพัฒนาตนเองใหมีภาวะผูนําจะตองศึกษาคนควาหาความรูเกี่ยวกับภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผูนําทางการศึกษา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยในการสรางความเคารพ ศรัทธาของผูรวมงานตอผูบริหารโรงเรียน
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยในการสงเสริมใหผูรวมงานเห็นเปาหมายในการพัฒนาองคการ

กิตติกรรมประกาศ
การคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาชวยเหลือแนะนําจากอาจารยดร.เทอดชาติ ชัยพงษ
อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตางๆในการวิจัยตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ อันเปนประโยชนอยาง
ยิ่งจนเสร็จสมบูรณผูวิจัยกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
ขอขอบพระคุณผู เชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่อ งมือ นายอดิศั กดิ์ พงษ พิษ ณุ ข าราชการบํ านาญศึ กษานิเทศก
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เชี่ยวชาญ,ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการโรงเรียนโรงเรียนดอยแสนใจ และดร.สราวุธ สุตตะวงษ ผูอํานวยการโรงเรียน
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ไดกรุณาตรวจตรวจสอบเครื่องมือ รวมทั้งผูบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและ
การเก็บขอมูลในครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ประโยชนและคุณคาของงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอมอบแดบิดา มารดา ครู อาจารยและผูมีพระคุณทุกทาน
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู และศึกษาขอเสนอแนะในการ
สรางแรงจูงใจการปฏิบัติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียง
คํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน 203 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามประกอบดวย 3 ตอน จําแนกเปน 7 ดาน ไดแก ดานการยอมรับนับถือ ดานการปกครอง
บังคับบัญชา ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานลักษณะงาน ดานความสําเร็จของงาน
และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน สถิติที่ใชในการวิจัยคือ คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ขอเสนอแนะดานการยอมรับนับถือ
ขา ราชการครู ส ว นใหญ เห็ น ว า ผู บัง คั บบั ญ ชา เพื่ อ นร ว มงาน ควรให ก ารสนั บสนุ น ช ว ยเหลื อ ยกย อ ง ชมเชย ด า น
ความกาวหนาในงานขาราชการครูสวนใหญ เห็นวา ขาราชการครูควรไดรับการสงเสริมจากโรงเรียนใหเปนวิทยากร
บรรยายในโรงเรียนหรือหนวยงานราชการอื่น ๆ ในโอกาสตาง ๆ ดานนโยบายและการบริหารงานขาราชการครูสวนใหญ
เห็นวาโรงเรียนควรมีเกณฑการพิจารณาความดี ความชอบที่ชัดเจน ยุติธรรม และเปนมาตรฐาน ดานการปกครองบังคับ
บัญชาขาราชการครูสวนใหญ เห็นวา ผูบังคับบัญชาควรมีทักษะดานวาทศิลปในการจูงใจผูใตบังคับบัญชา ดานลักษณะ
งานขาราชการครูสวนใหญ เห็นวา ผูบังคับบัญชามอบหมายงานที่สําคัญและทาทายความรูความสามารถ ดานความสําเร็จ
1
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ของงานขาราชการครูสวนใหญ เห็นวา ขาราชการครูควรปฏิบัติการสอนใหตรงตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว และ
ดานสภาพแวดลอมในการทํางานขาราชการครูสวนใหญ เห็นวา โรงเรียนควรมีหองพักครูที่สะดวกสบายเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีหองศูนยการการเรียนรูครบทุกกลุมสาระและมีเครื่องใชสํานักงานไวคอยอํานวยความสะดวก
คําสําคัญ:

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

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
ในการบริหารงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพนั้น มีทรัพยากรที่จําเปนตอการบริหารหลายประการ ไดแก คน ทุน
วัสดุ และการจัดการ ซึ่งการที่จะบริหารองคกรใหประสบผลสําเร็จไดนั้น ลวนจําเปนตองมีคนเปนผูดําเนินการทั้งสิ้น
ดังนั้นคนจึงเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติ เนื่องจากคนเปนผูที่มีบทบาทในการจัดสรร
การใชประโยชนจากทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อใหการดําเนินการในองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สถาบันทางการศึกษาจึงมี
บทบาทสําคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพอยางสมบูรณ นั่นคือ เปนคนดี คนเกง และมีชีวิตอยูใน
สังคมอยางมีความสุข ครูเปนบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ในการเปนกลไกสําคัญที่มีสวนรวมในการ
ผลิตเยาวชนของชาติใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงผูบริหารสถานศึกษาที่มีหนาที่บริหารสถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน
ผลักดันใหครูผูสอนปฏิบัติหนาที่อยางเต็มเวลา เต็มหนาที่ เต็มความรูความสามารถและเต็มใจ ปจจัยที่สงเสริมใหครูผูสอน
ในสถานศึกษาปฏิบัติงานดวยกําลังความสามารถของตนเอง จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
แรงจูงใจเปนปจจัยหนึ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความสามารถในการจูงใจใหบุคลากรในองคกรรวมมือ
รวมใจกันในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว โรงเรียนถือเปนสถาบันทางสังคม มีหนาที่ใหการศึกษาแกเยาวชน
ทามกลางความกาวหนาของเทคโนโลยี และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วยอมสงผลใหพฤติ
กรรมการบริ ห าร และการปฏิ บัติ ง านในโรงเรี ย นต อ งปรั บ เปลี่ ย นตามไปด ว ย โดยเฉพาะการปฏิ รูป การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมุงเนนปฏิรูปการศึกษา
ทั้งระบบ การพัฒนาครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจะตองใชภาวะผูนําในการสงเสริม
สนับสนุน ผลักดัน ใหขาราชการครูปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถโดยวิธีการที่หลากหลายเพื่อสรางแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน
กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 ตั้งอยูในเขตของอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา หางจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประมาณ 35 กิโลเมตร สํานักงานกลุมตั้งอยูที่โรงเรียนบานหยวน (เชียงคํานาคโรวาท) มีนาย
สําราญ จันตะ ผูอํานวยการโรงเรียน บานสบสา ดํารงตําแหนงประธานกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 มีโรงเรียนที่อยูในกลุม
โรงเรียนเชียงคํา 1 ทั้งหมด 18 โรงเรียน ประกอบดวย ไดแก โรงเรียนบานไชยพรม โรงเรียนบานป โรงเรียนบานวังเค็มใหม
โรงเรียนบานดอนลาว โรงเรียนบานรองคอม โรงเรียนบานโจโก โรงเรียนบานใหมรมเย็น โรงเรียนบานตนผึ้ง โรงเรียนบาน
ทุงมอก โรงเรียนบานปางวัว โรงเรียนบานหยวน โรงเรียนบานพระนั่งดิน โรงเรียนปวพิทยา โรงเรียนบานสบสา โรงเรียน
บา นปางถ้ํ า โรงเรีย นชุ ม ชนบ านเชี ย งบาน โรงเรี ยนอนุบ าลเชีย งคํา (วั ดพระธาตุ ส บแวน) และโรงเรีย นบา นร อ งส า น
มีขาราชการครูทั้งหมด 203 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557, ฝายนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2) แตละโรงเรียนจะมีโครงสรางการบริหารงาน 4 กลุมงาน ดังนี้ งานวิชาการ งานแผนและ
งบประมาณ งานบุคคล งานบริหารทั่วไป ซึ่งทุกกลุมงานจะดําเนินการตามวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธของโรงเรียน
การดํ าเนิ นงานของขาราชการครูจะบรรลุ ผลสํ าเร็ จได มากน อยเพียงใดย อมขึ้น อยูกั บแรงจูง ใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูในโรงเรียน (ธงชัย สันติวงษ. 2543, หนา 388)
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนขอเสนอแนะ และแนวทางในการสราง
แรงจูงใจการปฏิบัติงานของขาราชการครูกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพะเยา เขต 2 ซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถนําไปใชในการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
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ขาราชการครู และจะเปนประโยชนตอผูบริหารโรงเรียน ในการบริหารงานดานบุคลากร ซึ่งเปนสวนสําคัญของการบริหาร
โรงเรียนเพื่อนําองคกรไปสูความสําเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการสรางแรงจูงใจการปฏิบัติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอ
เชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครู 7 ดาน ไดแก
1.ดานการยอมรับนับถือ
2.ดานความกาวหนาในงาน
3.ดานนโยบายและการบริหารงาน
4.ดานการปกครองบังคับบัญชา
5.ดานลักษณะงาน
6.ความสําเร็จของงาน
7.ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน

1.แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
2.ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
3.งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนด
พื้นที่ที่ทําการศึกษาไดแก กลุม โรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากร การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากรที่ ใชใ นการวิ จัย ไดแ ก ขาราชการครู กลุ มโรงเรีย นเชี ยงคํา 1 อํ าเภอเชียงคํา จัง หวั ดพะเยา สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน 203 คน
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การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนํามาจัดทํา
เครื่องมือในการสอบถาม เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เกี่ยวกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานการปกครอง
บังคับบัญชา ดานลักษณะงาน ดานความสําเร็จของงาน และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2. ศึกษา ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการสรางเครื่องมือ ดําเนินการสรางเครื่องมือ โดยผูวิจัยสราง
แบบสอบถมใหครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย
3. วิเคราะหเนื้อหาของแนวคิด และทฤษฎี มาประมวลเปนกรอบแนวคิด เพื่อกําหนดขอบเขตในการสราง
แบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามเสนอที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ และพิจารณาแกไขใหสมบูรณยิ่งขน
5. นําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก
5.1 นายอดุลย
ออนนวล
5.2 นางสมพิศ
ไชยลังกา
5.3 นางสาววราภรณ
วงศใหญ
ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพิจารณาใหขอเสนอแนะ
6. นําเครื่องมือที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมีคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.00
7. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ แลวนําเสนอประธาน และกรรมการ
ควบคุมการศึกษาคนควาดวยตัวเอง
8. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมขาราชการครูกลุมโรงเรียนเชียงคํา 2 จํานวน
30 คน
9. หาค า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ โดยวิ ธี ห าค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.80
10. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ และมีความสมบูรณไปใชในการเก็บขอมูลจาก
ประชากรตอไป
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู
กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 แบง
ออกเปน 3 ตอนดังนี้
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการ
ทํางานโดยใชคําถามแบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Ratig Scale) โดยแบงระดับการวัดเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Lilert) จําแนกเปน 7
ดาน ไดแก ดานการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานการปกครองบังคับ
บัญชา ดานลักษณะงาน ดานความสําเร็จของงาน และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน แลวนําคะแนนที่ไดมาหา
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลโดยใชเกณฑระดับคาคะแนนเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด. 2545, หนา 106)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะและแนวทาง ในการสรางแรงจูงใจการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 เปนคําถามลักษณะปลายเปด (Open Ended Questionnaire) เพื่อแสดงความคิดเห็นเปนประโยค หรือ
ขอความ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือแนะนําตัวจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาถึงผูอํานวยการโรงเรียนกลุมโรงเรียน
เชียงคํา 1 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล จากขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ทั้ง 18 โรงเรียน จํานวน 203 คน
2. ชี้แจงวัตถุประสงคการศึกษาตอขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2ทั้ง 18 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามจํานวน 203 ชุด ใหแกกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 ทั้ง 18 โรงเรียน ตามจํานวน
ของขาราชการครู กระทําโดย 2 วิธี ดังนี้
3.1 แจกแบบสอบถามดวยตนเอง
3.2 แจกแบบสอบถามทางชองเมลของแตละโรงเรียน ซึ่งตั้งอยูที่โรงเรียนบานหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา
4. ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามคืนจากขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา ทั้ง 18 โรงเรียน
ตามชวงเวลาที่กําหนด
5. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมประชากรเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ตรวจสอบความครบถวน และ
ความถูกตองของขอมูลในแบบสอบถาม และนําขอมูลที่ไดไปทําการวิเคราะหขอมูลตอไป
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร สํ า เร็ จ รู ป ผู วิ จั ย นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ าก
แบบสอบถามมาแยกวิเคราะหดังนี้
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1. ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
1.1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ
การทํางาน คิดเปนรอยละ (Percentage)
1.2 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) โดยแบงระดับการวัดเปน 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545, หนา 106)
2. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จําแนกเปนรายขอและรายดาน วิเคราะหโดยหา คาเฉลี่ย
ประชากร (μ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
3. ขอเสนอแนะในการสรางแรงจูงใจการปฏิบัติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วิเคราะหโดยหาคาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentages)

ผลการศึกษา
การวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการสรางแรงจูงใจการปฏิบัติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
1. ผลการศึกษาขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ขาราชการครูเปนเพศหญิงมากที่สุด มีจํานวน
137 คน คิดเปนรอยละ 77.40 และรองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 22.60 อายุ 50 ปขึ้นไปมากที่สุด
จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 40.70 รองลงมามีอายุ 41-50 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 34.50 และนอยที่สุดมีอายุ
20-30 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 9.60 มีระดับการศึกษา อยูในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 149 คน คิดเปน
รอยละ 84.20 รองลงมาคือระดับปริญญาโท จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 15.80 มีประสบการณการทํางาน 21-30 ป
และมีประสบการณการทํางาน 31 ปขึ้นไป ซึ่งมีจํานวนเทากันมากที่สุด จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 29.40 รองลงมา
มีประสบการณการทํางาน 1-10ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 22.60 และนอยที่สุดคือมีประสบการณการทํางาน
21-30ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 18.60
2. ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูกลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัด
พะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู
กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (μ=4.30,σ=0.47) เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานการยอมรับนับถือ ขาราชการครูมีระดับ
แรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุด (μ=4.38,σ=0.48) รองลงมาดานการปกครองบังคับบัญชา (μ=4.36,
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σ=0.66) และพบว า ด า นสภาพแวดล อ มในการปฏิ บั ติ ง าน ข า ราชการครู มี ร ะดั บ แรงจู ง ใจอยู ใ นระดั บ ต่ํ า สุ ด
(μ=4.15,σ=0.62) ตามลําดับ
3. ผลการศึกษาขอเสนอแนะในการสรางแรงจูงใจการปฏิบัติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1
อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 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 เห็นวาโรงเรียนควรมีเกณฑการพิจารณาความดี ความชอบที่ชัดเจน ยุติธรรม และเปนมาตรฐาน ดานการปกครอง
บังคับบัญชา ขาราชการครูรอยละ 62.50 เห็นวา ผูบังคับบัญชาควรมีทักษะดานวาทศิลปในการจูงใจผูใตบังคับบัญชา
ด า นลั ก ษณะงาน ข า ราชการครู ร อ ยละ 56.67เห็ น ว า ผู บั ง คั บ บั ญ ชามอบหมายงานที่ สํ า คั ญ และท า ทายความรู
ความสามารถ ดานความสําเร็จ ขาราชการครูรอยละ 60.83 เห็นวา ขาราชการครูควรปฏิบัติการสอนใหตรงตามแผนการ
จัดการเรียนรูที่กําหนดไว และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ขาราชการครูรอยละ 59.17 เห็นวา โรงเรียนควรมี
หองพักครูที่สะดวกสบายเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

สรุปผลและอธิปรายผล
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดาน
มี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มาก ได แ ก ด า นการยอมรั บ นั บ ถื อ ด า นการปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา ด า นความสํ า เร็ จ ของงาน
ดานลักษณะงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานความกาวหนาในงาน และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
สอดคลองกับผลการวิจัยของ สมเกียรติ จอมราชคม (2552, หนา 57-60) ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานหางหุนสวนจํากัด เอส.วี.ที.แมชชีนเนอรี่ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ผลการวิจัยพบวาพนักงานที่ทํางานในหาง
หุนสวนจํากัดเอส.วี.ที.แมชชีนเนอรี่ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตอปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน
อยูในระดับมาก และสอดคลองกับ เมธาพร ฝอยทอง (2557, หน า 68) ไดศึกษาปจจัยที่มี ผลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู กศน.ตําบล สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู กศน. ตําบล สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา ตามทฤษฏีการจูงใจของเฮิรซเบิรกหรือทฤษฏีสองปจจัย ซึ่งประกอบดวย
2 ปจจัย คือ ปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขศาสตร ทั้งหมด 14 ดาน ภาพโดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยพบขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเพื่อการวิจัยในครั้ง
ไปดังนี้
1. ดานการยอมรับนับถือ ผูบริหาร และเพื่อนรวมงานควรใหการสนับสนุน ชวยเหลือ ยกยอง ชมเชย และให
กําลังใจเพื่อนรวมปฏิบัติงานดวยความจริงใจ ตลอดจนผูบังคับบัญชาควรเปดโอกาสใหขาราชการครูเขารวมกิจกรรมตาง ๆ
ของชุมชน
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2. ดานความกาวหนาในงาน ผูบังคับบัญชาควรใหการสงเสริมและผลักดันขาราชการครูใหเปนวิทยากรบรรยาย
ในโรงเรียนหรือหนวยงานราชการอื่น ๆ ในโอกาสตาง ๆ ไดรับการพิจารณาเลื่อนตําแหนง หรือระดับใหสูงขึ้นตามผลงาน
และความสามารถ ตลอดจนไดรับการสงเสริมใหจัดทําผลงานทางวิชาการ
3. ดานนโยบายและการบริหารงาน โรงเรียนควรสงเสริมและพัฒนาเกณฑการพิจารณาความดี ความชอบที่
ชัดเจน ยุติธรรมและเปนมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลง เรียนรูอยางมีคุณภาพ และพัฒนาระบบการ
ติดตอสื่อสารภายในดวยวิธีการที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ
4. ด า นการปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา ผู บั ง คั บ บั ญ ชาควรมี ทั ก ษะด า นวาทศิ ล ป ใ นการจู ง ใจผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา
ตลอดจนใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดแกไขขอผิดพลาด และมีความยุติธรรม มีความซื่อสัตย
5. ด า นลั ก ษณะงาน ผู บั ง คั บ บั ญ ชาควรมอบหมายงานที่ สํ า คั ญ และท า ทายความรู ความสามารถให กั บ
ขาราชการครู ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีหลักเกณฑที่แนนอน และเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
6. ดานความสําเร็จ ขาราชการครูควรปฏิบัติการสอนใหตรงตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว ตลอดจน
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สงผลใหผูเรียนมีความรู ทักษะชีวิต และความประพฤติดีตามความมุงหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติอยางมีคุณภาพ
7. ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน โรงเรียนควรมีหองพักครูที่สะดวกสบายเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
ตลอดจนมีหองศูนยการการเรียนรูครบทุกกลุมสาระและมีเครื่องใชสํานักงานไวคอยอํานวยความสะดวก และมีสวัสดิการ
ชวยเหลือขาราชการครู เชน น้ําดื่มที่สะอาด
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาแตละ
กลุมโรงเรียน ของจังหวัดพะเยา
2. ควรมีการศึกษาลักษณะของผูบริหารที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู ในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาแตละกลุมโรงเรียน ของจังหวัดพะเยา

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู กลุมโรงเรียนเชียงคํา 1 อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในครั้งนี้ สําเร็จได โดยไดรับความกรุณาชวยเหลื อ
ขอขอบคุณ ดร.น้ําฝน กันมา ที่ไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําในการทํางานในครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอกราบ
ขอบพระคุณ ผู เชี่ ย วชาญทุ ก ทา น ที่ ไ ดใ ห ความกรุ ณาในการตรวจสอบเครื่ อ งมื อ และให คํา แนะนํ า คํ าปรึ กษาตา ง ๆ
ขอขอบพระคุณผูอํานวยการอดุลย ออนนวล ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคํา (วัดพระธาตุสบแวน) ที่นางสมพิศ
ไชยลังกา ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา (วัดพระธาตุสบแวน) และนางสาววราภรณ วงศใหญ ศึกษานิเทศก
ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ที่มีสวนสนับสนุนและใหกําลังใจในการวิจัยใน
ครั้งนี้ ขอขอบคุณเจาหนาที่ ผูประสานงานวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทานที่ไดอํานวยความสะดวกในดาน
การประสานงานเกี่ยวกับเอกสารและขอมูลตาง ๆ ตลอดจนผูที่มิไดเอยนามที่ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการวิจัยในครั้งนี้
2913

เอกสารอางอิง
บุญชม ศรีสะอาด . (2545). การวิจัยเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.
ธงชัย สันติวงษ. (2543). องคการและการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2533.
เมธาพร ฝอยทอง. (2557). ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู กศน.ตําบล
สังกัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา. การศึกษาคนควาดวยตัวเอง กศ.ม.,
มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา.
สมเกียรติ จอมราชคม. (2552). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานหางหุน สวนจํากัด เอส.วี.ที.
แมชชีนเนอรี่ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน. งานนิพนธ ศศ.บ., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พะเยา

2914

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงราย
The Motivation in Job Performance of Teachers in the Non-Formal and informal
Education Chaingrai Province
อรวรรณ ศรีใจ 1* และฐิติชัย รักบํารุง2
17

Orawan Srijai1* and Thitichai Luckbumrung2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย และ เพื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจของครูสังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และ
ประสบการณในการทํางาน
ผลการศึ ก ษาพบว า แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านของครู ใ นสั ง กั ด สํ า นั ก งานส ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงรายโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจของครู
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ และตําแหนง
งานในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สวนกลุมตัวอยางที่มี อายุ วุฒิ
การศึ ก ษาและ ระยะเวลาในการปฏิ บัติง านต า งกั น มี ความคิ ด เห็ นต อ แรงจูง ใจในการปฏิ บัติ ง านแตกตา งกัน อยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
คําสําคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

Abstract
The objective of this study were to investigate the motivations in Job Performance of teachers in the NonFormal 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
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว คือ “คนไทยไดรับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานทําที่มีคุณภาพ ไดทุกที่ ทุกเวลา อยางทั่วถึง และเทาเทียมกัน เพื่อใหเกิดสังคมฐานความรู และการมีอาชีพอยาง
ยั่งยืน” (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 2556 หนา 1)การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
นั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน ในสังกัด ใหมีความรับผิดชอบในหนาที่ เต็มความสามารถ
โดยเฉพาะครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีหลายประเภทเชน ครู กศน.
ตําบล ครูอาสาสมัครพื้นที่ปกติ ครูอาสาสมัครพื้นที่สูง ครูศูนยการเรียนชุมชน
ครู ในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น มีขอบเขตของงานที่กวาง
และหลากหลาย เทาที่ผานมาการปฏิบัติงานไมสามารถเปนไปตามเปาหมายที่วางไวปญหาประการแรก คือ ครู ขาด
ความรู ความสามารถในการสอน สวนมากไมไดจบการศึกษาทางดานวิชาการศึกษา หรือวิชาชีพครู ทําใหครูมีความพรอม
นอยในการสอนวิชาพื้นฐาน โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร หรือวิชาภาษาอังกฤษ(สถาบันพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก, 2554) นอกจากนี้จากการสัมภาษณผูบริหาร (ผูบริหารสานักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอําเภอ) มีความเห็นวา ครู ยังไมมีความรูเรื่องของจิตวิทยาผูใหญ
หรือเทคนิค วิธีการเขาถึงผูเรียนและชุมชน ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของชุมชนขาดทักษะในการ
วางแผน การประสานงานกับชาวบาน ไมเขาใจหนาที่ของตนเอง อีกทั้งเรื่องสื่อ วัสดุ อุปกรณครุภัณฑ หรือแมแตสถานที่
ยังเปนอุปสรรคอยางมากตอการปฏิบัติงานเพราะยังขาดแคลน ชํารุด และไมไดคุณภาพภารกิจสําคัญที่เสมือนเปนหัวใจ
ของงาน กศน. ลวนแลวแตจําเปนตองเขาไปคลุกคลีกับชุมชนครูกศน. จึงตองรับภาระงานที่มาก นอกเหนือไปจากงานสอน
ทําใหครูเกิ ดความเครี ยด ทอแท ใจ บางครั้ งถึงกับตัดสิ นใจลาออก (สมใจ เกิดพูลผล 2554 หน า 3) แสดงใหเห็นว า
ครูกศน. ตองการกําลังใจ และความมั่นคงในอาชีพของตน
ดังนั้นผูบริหารจึงตองใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรของตน พยายามสรางความพึงพอใจ ความผูกพัน
ความตระหนักในหนาที่และความสําคัญของอาชีพแกบุคลากรของตนผลักดันใหพวกเขาปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ
และมีการพัฒนาการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เนื่องจาก ครูเปนบุคลากรที่สําคัญ จึง
ตองไดรับการเอาใจใส เพื่อใหการเรียนการสอนมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุด และการที่ครูจะปฏิบัติงานไดผลดีมาก
นอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับขวัญและกําลังใจที่ดีของครูที่สงผลตอทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สงผลใหเกิดประสิทธิภาพการ
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เรียนการสอนอาจกลาวไดวาการจูงใจครูใหมีความทุมเทในการปฏิบัติงานเปนวิธีสรางความสําเร็จของการเรียนการสอน
นั้นเอง
จากเหตุผลและปญหาดังกลาว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่มีตอการปฏิบัติงานของครูในสังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงรายวาอยูในระดับใดและแรงจูงใจใดที่ครู
ใหความสําคัญมากที่สุดทั้งนี้ เพื่อนําผลของการศึกษาไปใชเปนขอมูลในการนําไปวางแผนปรับปรุงพัฒนา ใหสอดคลองกับ
นโยบายขององคกร และสรางเสริมแรงจูงใจตอบสนองความตองการในการปฏิบัติงานของครูใหเกิดความเต็มใจในการ
ทํางานใหไดมากที่สุด

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และประสบการณ ในการทํางาน

กรอบแนวคิด
ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดแนวคิดในการศึกษา เพื่อใหไดตัวแปรที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดย
กําหนดกรอบแนวคิดไวดังนี้
ตัวแปรอิสระ(Independent Variables)
ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 5 ดาน
1 ดานความสําเร็จในการทํางาน
2 ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน
3 ดานการยอมรับนับถือ
4 ดานลักษณะงานที่ทํา
5 ดานความรับผิดชอบ

2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตําแหนง
5. ประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative) ในประเภทของการวิจัยแบบสํารวจ (Survey Research)
โดยจะทําการประมวลและวิเคราะหความคิดเห็นของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดเชียงรายจํานวน 216 คนซึ่งเปนความคิดเห็นหรือทัศนคติที่เกิดขึ้น ณ ในชวงเวลาที่ศึกษา
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น จํานวน 410 คน

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้นจํานวน 216 คน โดยใชการสุมอยางงาย(Simple Random Sampling)
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตาราง Krejcie andMorgan (1970 : 607 - 610, อางถึงใน ทองใบ สุดชารี 2549 : 129)
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะใช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การเพื่ อ ใช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ลั ก ษณะเป น แบบสอบถาม
(Questionnaire) เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ที่ผูศึกษาสรางขึ้นแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) ขอคําถาม 5 ดาน ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงและประสบการณการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ประกอบดวย
1 ดานความสําเร็จในการทํางาน
2 ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน
3 ดานการยอมรับนับถือ
4 ดานลักษณะงานที่ทํา
5 ดานความรับผิดชอบ
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรการสวนประมาณคา (Rating Scales) ประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของ
ลิเคอรท (Likert Scales) ทั้งสิ้นจํานวน 40 ขอ ซึ่งครอบคลุมงานทั้งหมด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามคําถามปลายเปด (opened end questionnaire) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการสรางเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ศึกษาแนวทฤษฎีและผลงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู จากเอกสารงานวิจัยตาง ๆ
เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดและนิยามศัพทเฉพาะ
2. นํานิยามศัพทที่ไดมาจากกรอบแนวคิดมาสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและขอคําถามให
มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
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4. นําเครื่องมือที่ไดปรับปรุงและผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา เสนอผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบความตรง (validity) ดานเนื้อหาและความเหมาะสม โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางกระทงคําถามกับ
จุดประสงค (index of item-objectivescongruence : IOC) ซึ่งคําถามมีคาคะแนนของทุกขอมากกวา 0.67 ขึ้นไป
5. ปรับปรุงเครื่องมือที่ไดรับการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒินําเสนออาจารยทปี่ รึกษาแลวจึงจัดพิมพใหถูกตอง
ตามขอเสนอแนะ
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลอง ใชกับกลุมประชากร จํานวน 30 คน จากครู กศน. อําเภอแมสาย
และ กศน.อําเภอเชียงแสน ซึ่งอยูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
เชียงราย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Realiability)และนําแบบสอบถามที่ไดทดลองใชมาหาคาความ
เชื่อมั่น (reliability) ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alphacoefficient) ซึ่งแบบสอบถามมีคา
ความเชื่อมั่น 0.95
7. นําแบบสอบถามที่หาคาความเชื่อมั่นแลวไปจัดพิมพเปนแบบสอบถามที่สมบูรณและนําไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1 นําหนังสือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายถึงผูอํานวยการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะหใหครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ตอบแบบสอบถาม
2 สงแบบสอบถามไปยังครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
เชียงราย ที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม
3 การสงและการติดตามแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ดังนี้
3.1 ลงรหัสของแบบสอบถามเพื่องายตอการตรวจสอบและติดตามคืน
3.2 กลุมตัวอยาง ผูศึกษาดําเนินการจัดสงดวยตนเอง
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลกลับ ผูศึกษาดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง
3.4 ไดรับแบบสอบถามกลับคืนทั้งหมด จํานวน 216 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.43
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งผูศึกษาไดแยก
การวิเคราะหขอมูล ตามลักษณะของแบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยนําขอคําถามตอนที่ 1 มาแจกแจงความถี่และหาคา
รอยละ และนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียงทายตาราง
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย โดยวิเคราะหขอมูลที่ไดในตอนที่ 2 หาคาเฉลี่ย ( �
𝑥 ) และคาสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับของความคิ ดเห็นที่แสดงออกของครูในแตละดานจากการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตามมาตราสวนการประมาณคาจาก 1-5 (นอยที่สุด-มากที่สุด) (วิเชียร เกตุสิงห, 2541)
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 วิเคราะหเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย โดยนํามาทดสอบความแตกตางดวยคาสถิติ t-test และ F-test
เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงและประสบการณการปฏิบัติงาน แลวรายงาน
เปนความเรียง
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ใชการวิเคราะหเนื้อหาและคาของความถี่ โดยใช
วิธีการนําเสนอในรูปแบบความถี่ประกอบความเรียง

ผลการศึกษา
จากผลการศึกษา พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงรายทั้ง 5 ดานประกอบดวย ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานความกาวหนาใน
ตําแหนงงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ทํา และดานความรับผิดชอบ โดยภาพรวมมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ประสงค ภาเรือง (2551) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก อาจ
เปนเพราะวานโยบายในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการการ
ทํางานในองคกร กศน.ตองมีปฏิสัมพันธกัน ทั้งระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและภาคีเครือขายที่
เขามาสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเห็นวา ครู กศน. มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
โดยการอบรม สัมมนา อยางตอเนื่อง
เมื่อ เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจของครูสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามเพศ และตําแหนงงานในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม
แตกตางกัน สวนกลุมตัวอยางที่มี อายุ วุฒิการศึกษาและ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
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สรุปผลและอธิปรายผล
เมื่อพิจารณาจากองคประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเปนรายดาน ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ดาน
ความสําเร็จในการทํางาน( 𝑥̅ =4.13 ) ดานความรับผิดชอบ ( 𝑥̅ =4.08 ) ดานการยอมรับนับถือและดานลักษณะงานที่ทํา
มีคะแนนเฉลี่ยเทากันคือ( 𝑥̅ =4.06 ) และดานความกาวหนาในตําแหนงงาน( 𝑥̅ =3.96 )ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงราย ที่มีตอองคประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในแตละดาน ดังนี้
1. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในสังกัดสํานักสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงราย ที่มีตอองคประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 ดาน จําแนกตาม เพศ ในภาพรวมและรายดาน มี
ความคิดเห็นไมแตกตางกันสอดคลองกับงานวิจัย ของวราภรณ คําเพชรดี (2552 ) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของบุคลากร
สํานัก งานสรรพากรพื้น ที่อุบลราชธานี ที่มี เพศ ตางกัน มีความคิ ดเห็ นตอแรงจู งใจในการปฏิบัติง านโดยภาพรวมไม
แตกตางกัน อาจเปนเพราะวา งานที่ปฏิบัตินั้นเปนงานที่ตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง และมีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ ตามภาระ
งานของตน แตมีเปาหมายและความสําเร็จเหมือนกัน จึงทําใหครูในสังกัดสํานักสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงรายทั้งเพศชายและเพศหญิงมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
2. เปรี ยบเที ยบความคิดเห็นของครูในสํานักงานสง เสริมการศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศั ย
จังหวัดเชียงราย ที่มีตอองคประกอบของแรงจูงในในการปฏิบัติงานจําแนกตามอายุ โดยภาพรวมดานความสําเร็จในการ
ทํางาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานการยอมรับนับถือ และ ดานความรับผิดชอบ มีความคิดเห็นไมแตกตาง
กัน สวนดานลักษณะงานที่ทํา มีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัย
ของ นางวันเพ็ญ เลี้ยงถนอม(2553)ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจการปฏิบัติงานครูโรงเรียนเอกชนผลการวิจัย พบวา ครูที่มี
สถานภาพสมรส ประสบการณในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษาและรายไดที่ตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไม
แตกตางกัน ยกเวนครูที่มีเพศและอายุตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 อาจเปนเพราะวาบุคคลที่มีอายุนอยหรือมีอายุมาก เมื่อเขามาทํางานแลวลวนมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติที่เหมือนกัน
ลักษณะงานที่เหมือนกัน สวนในดานความกาวหนาในตําแหนง ดานการยอมรับนับถือ และดานความรับผิดชอบ เมื่อตน
ปฏิบัติหนาที่หลักของตนดีแลว ก็จะมีแรงจูงใจดานอื่นตามมา
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จั ง หวั ด เชี ย งราย ที่ มี ต อ องค ป ระกอบของแรงจู ง ในในการปฏิ บั ติ ง านจํ า แนกตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา โดยภาพรวมด า น
ความสําเร็จในการทํางาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และ ดานการยอมรับนับ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวน
ดานลักษณะงานที่ทําถือ และ ดานความรับผิดชอบ มีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคลองกับงานวิจัยของ นัทธพงศ ดัดถุยาวัตร ( 2553 ) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูสาย
ผูสอนในอําเภออรัญประเทศ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูสายผูสอนในอําเภออรัญประเทศ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามระดับ
การศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูสายผูสอนใน
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อําเภออรัญประเทศ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเปนเพราะวาครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีโอกาสกาวหนาในตําแหนงงาน
ไมตางกัน เพราะตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีตําแหนงเปนพนักงานราชการ สวนในดานลักษณะงานและ
ดานความรับผิดชอบ มีความคิดเห็นที่ตางกัน อาจเปนเพราะวา ครูที่มีระดับการศึกษาที่สูงกวาระดับปริญญาตรีนั้นตอง
รับภาระงานที่ยาก มีความรับผิดชอบมาก สงผลใหระดับแรงจูงใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความคิดเห็นของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
เชียงราย ที่มีตอองคประกอบของแรงจูงในในการปฏิบัติงานจําแนกตาม ตําแหนงงาน ในภาพรวมและรายดาน มีความ
คิดเห็นไมแตกตางกันกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ นายประสงค ภาเรือง ( 2551 ) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และพนักงานครูที่มีตําแหนงตางกัน เพศตางกัน อายุตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน
และมีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะวา หนาที่หลักโดยทั่วไปของครูมีหนาที่ ที่เหมือนกันแตครูในสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงรายยังตองรับหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเติมจาก
หนาที่หลักตางกัน ตามภารกิจของแตละฝาย ซึ่งลักษณะงานอาจจะมีความยากงายตางกัน ซึ่งครู ทุกคนตางมีหนาที่
เพิ่มเติมทั้งสิ้น ทําใหแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จําแนกตามตําแหนงงาน ไมแตกตาง
5. ความคิดเห็นของครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
เชียงราย ที่มีตอองคประกอบของแรงจูงในในการปฏิบัติงานจําแนกตาม ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมและราย
ดาน มีความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05สอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชลี มันตะรักษ,สุ
รางค ณรงคศักดิ์สกุล (บทความวิจัย เสนอในการประชุมหาดใหญวิชาการ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556) ปจจัยที่
มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษาองคการมหาชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบวา พนักงานที่
มี เพศ อายุ ประสบการณในการทํางาน และรายได ตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนพนักงานที่มีวุฒิการศึกษา และสถานภาพการสมรสตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
อาจเปนเพราะวาครูที่มีประสบการณในการทํางานมาก เปนครูที่มีความรูความสามารถ มีความชํานาญมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานรอบรูขอบขายของงานที่ชัดเจนจากประสบการณที่สะสมมาเปนเวลานาน จากการปฏิบัติจริง จากการฝกอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถซึ่งแตกตางกับครูที่มีประสบการณในการทํางาน นอย ที่มีความรูความสามารถแตยังขาด
ความชํานาญและประสบการณในการปฏิบัติงาน จึงสงผลใหมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1.ควรมีนโยบายแผนงาน และกําหนดมาตรฐานของหนวยงานสงเสริมใหครูมีโอกาสพัฒนาตนเองดวยการเรียน
ตอทางดานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและสงเสริมใหมีการอบรม เฉพาะฝายงานที่รับผิดชอบ เพื่อเปนการพัฒนาความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานและปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2.ควรมีนโยบาย ที่จะชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมศักยภาพของครูใหมีตําแหนงที่สูงขึ้นมีเงินเดือนตอบแทนคา
ตําแหนง มีกองทุนสวัสดิการดานตาง ๆ เพื่อใหครูมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและมีความเปนอยูที่สอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจปจจุบัน
3.ควรมีการวางแผนการทํางาน ใหมีความชัดเจนเหมาะสม ทั้งทางดานงบประมาณ และบุคลากร
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษา แรงจูงในกับปจจัยดานอื่น ๆ เชน ความเครียด ความพึงพอใจ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการศึกษาการสรางรูปแบบในการปฏิบัติงาน ที่จะเพิ่ มความสามารถ ในการปฏิบัติของครูในสังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ
2.ควรทําการศึกษาแรงจูง ใจในการปฏิ บัติงานของครูในสัง กัดสํา นักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานวามีมากนอยเพียงใด
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The study of the academic administration of primary schools with the higher
national scores in the academic year of 2556 in Wiangchiangrung District
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอ
เวียงเชียงรุงที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติป 2556 ประชากรคือ ผูบริหาร
โรงเรี ย น ครู วิ ช าการโรเรี ย น ครู ผู ส อนสาระการเรี ย นรู จํ า นวน 46 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการรวบรวมข อ มู ล เป น
แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ หาคาเฉลี่ยรอยละและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ(ONET)สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติป 2556 ในเขต อําเภอเวียงเชียงรุงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.11 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการบริหารหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด
4.39 รองลงมาดานการจัดทําแผน และดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีคาเฉลี่ย 4.14
คําสําคัญ : การบริหารงานวิชาการ

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
นับตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนตนมา เปนจุดเริ่มตนของการปฏิรูป
การศึกษานั้นผานมาได 12 ปแลว โดยเนนใหจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาขีดความสามารถ ของตน
ไดอยางเต็มศักยภาพ จากขอกําหนดที่ไดกลาวมาแลวขางตนนี้ ทําใหสถานศึกษาตองจัดใหการศึกษาเปนไปตามมาตรฐาน
ในการวัดวาสถานศึกษาสามารถพัฒนานักเรียนใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไมนั้น จึงไดมีการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานขึ้น หรือที่เรียกวา O-NET (Ordinary National Education Test) โดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ซึ่งในการทดสอบนี้ เปนการทดสอบความรูพื้นฐานทั่วไปใน 8 กลุมสาระการเรียนรู
ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ โดยมีขอบขายเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เปนการ
วัดผลรอบดานโดยเฉพาะการคิดวิเคราะหเปนหลัก จากการประกาศผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ ONET ชั้น ป.6 และ ม.3 ประจําปการศึกษา 2556 พบวาผลการทดสอบใน 5 สาระการเรียนรูหลัก ไดแก ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนทั้ง 2 ชวงชั้นไดคะแนนเฉลี่ยไมถึง
รอยละ 50 ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของโรงเรียนได เพราะผลการทดสอบดังกลาวเปนผลพวงมา
จากการจัดการศึกษากอนหนานี้
จากปญหาที่กลาวมาแลวขางตน ทําใหมองเห็นไดวาการบริหารวิชาการมีสวนสําคัญตอผลสัมฤทธิ์ที่สุด ผูทํา
การศึกษา จึงมีความสนใจศึกษาการบริหารวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (ONET) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติป 2556ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 ซึ่งมีทั้งหมด 13 โรงเรียน มี 9 โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์มีคาที่สูงขึ้นและเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว ในการศึกษา
ครั้งนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอหนวยงาน ที่เกี่ยวของ และขอมูล ที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนในการ
ดําเนินงานดานการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไป
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วัตถุประสงคในการศึกษา
เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุงที่มีผลคะแนนการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติป 2556
ขอบเขตของการวิจัย
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอเวียงเชียงรุงที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติป 2556 นั้นตองประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญตอการเรียนรูและเปนภาระงานหลัก
ของฝายงานวิชาการที่มีความสัมพันธกัน 7 ดานคือ
-ดานการบริหารหลักสูตร
-ดานการพัฒนาครู-จัดครูเขาสอน
-ดานการจัดทําแผน
-ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
-ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
-ดานการจัดการสื่อการเรียนรู
-ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชศึกษาครั้งนี้ เปนบุคคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเวียงเชียงรุงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 จํานวน 9 โรงเรียน โดยศึกษาจากกลุมประชากรไดแก
ผูบริหารโรงเรียน
จํานวน
9
คน
ครูวิชาการ
จํานวน
9
คน
ครูผูสอนตามกลุมสาระการเรียนรู จํานวน
28
คน
รวมทั้งสิ้น
จํานวน
46
คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการและแบบสอบถามมาตร
ตราสวนประมาณคา (Rating scale) ในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อ ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติป 2556 ในเขตอําเภอเวียงเชียง
รุงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง หนาที่
ประสบการณในการทํางาน มีลักษณะเปนการเลือกตอบ(Check list)
ตอนที่ 2 เปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติป 2556 ในเขตอําเภอเวียงเชียง
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รุงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 มี 7 ดาน ดานที่ 1 การบริหารหลักสูตร ดานที่ 2 การพัฒนา
ครู-จัดครูเขาสอน ดานที่ 3 การจัดทําแผน ตอบแบบสอบถามโดยผูบริหาร และครูวิชาการ ดานที่ 4 การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู ดานที่ 5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานที่ 6 การจัดการสื่อการเรียนรู ดานที่ 7การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ตอบแบบสอบถามโดยครูวิชาการและครูสอนสาระการเรียนรู
ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
การสรางแบบสอบถาม ผูศึกษาไดดําเนินการสรางดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและตัวอยางแบบสอบถาม แบบสัมภาษณเรื่อง การบริหารวิชาการที่เกี่ยวของกับการ
ยกระดับผลสมฤทธิ์ การทดสอบระดับชาติ จากภาคผนวกของงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดขอบเขตของเรื่องที่ศึกษาและ
ขอบเขตของเครื่องมือ
2. การสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย
3. นําเสนอแบบสอบถามฉบับรางที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบความ
เหมาะสมและความครอบคลุมของคําถามกับเนื้อหา
4. นําแบบสอบถามที่แกไขมาปรับปรุงแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบหาความตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) เปนรายขอ และใหขอเสนอแนะในการแกไขที่เหมาะสม
5. นําผลการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค
โดยใชสูตร IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนการพิจารณา ดังตอไปนี้
+1 หมายถึง เมื่อแนใจวาสอดคลองสัมพันธกับวัตถุประสงคในการศึกษา
0 หมายถึง เมื่อไมแนใจวาสอดคลองสัมพันธกับวัตถุประสงคในการศึกษา
-1 หมายถึง เมื่อแนใจวาไมสอดคลองสัมพันธกับวัตถุประสงคในการศึกษา
สูตรการหาคา IOC
IOC =
IOC
R
ΣR

คือ
คือ
คือ
คือ

ΣR
Ν

ดัชนีความสอดคลอง
คะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ
ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ
จํานวนผูเชี่ยวชาญ

N
เกณฑการตัดสิน
ถาคา IOC มีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไป แสดงวารายการขอนั้นมีเนื้อหาสาระตรงตามวัตถุประสงคของนวัตกรรมหรือ
เครื่องมือที่สรางสามารถนําไปใชได
ถาคา IOC มีคานอยกวา 0.50 แสดงวารายการขอนั้นมีสาระไมตรงตามวัตถุประสงคของของนวัตกรรมหรือ
เครื่องมือที่สราง ซึ่งอาจตัดรายการขอนั้นทิ้ง หรือนําไปปรับปรุงแกไขตามผูเชี่ยวชาญแนะนําจะนําไปใชทันทียังไมได
6. นําคา IOC มาหาคาเฉลี่ย และเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้ง แต 0.67 ขึ้นไปถือวาเปนขอคําถาม
ที่อยูในเกณฑความตรงเชิงเนื้อหาที่ใชได
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7. นําเครื่องมือที่ไดไปใชเก็บขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการ ดังนี้
1. ผูศึกษาไดขอหนังสือจาก มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เพื่อขอความรวมมือจาก
ผูอํานวยการ ครูวิชาการเพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติป 2556 ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ในการตอบแบบสอบถาม
2. นําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต
เชียงรายไปใหประชากรที่ศึกษา โดยมีการประสานขอนัดหมายวัน เวลา ในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
3. อธิบายใหประชากรที่ศึกษาเขาใจถึงวัตถุประสงคและผลประโยชนที่จะไดรับจากการตอบ
แบบสอบถาม
4. แจกแบบสอบถามใหประชากรที่ศึกษา แลวนัดหมายการเก็บแบบสอบถามกลับคืน
5. เก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณ นําขอมูลที่ได ไปวิเคราะหผล
การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม นํามาหาคารอยละโดยจําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา
ประสบการณ
ตอนที่ 2 ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับ
ชาติ(O-NET)สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติป 2556 อําเภอเวียงเชียงรุงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย( µ )และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) โดยแบงออกเปน 7 ดาน คือ ดานที่ 1 การ
บริหารหลักสูตร ดานที่ 2 การพัฒนาครู-จัดครูเขาสอน ดานที่ 3 การจัดทําแผน สอบถาม ผูบริหารโรงเรียน และ ครู
วิชาการโรงเรียน ดานที่ 4 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ดานที่ 5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานที่ 6 การจัดการสื่อ
การเรียนรู และ ดานที่ 7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู สอบถามครูวิชาการโรงเรียน และ ครูผูสอนกลุมสาระการ
เรียนรู นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
ลักษณะแบบสอบถามตอนที่ 2 เปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของ กานดา, 2530 หนา
210; เพ็ญแข, 2541 หนา 205 = ชวงกวางละ {(5-1)/5} = 0.8ซึ่งกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
5 หมายถึง ปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ปฏิบัติอยูในระดับมาก
3 หมายถึง ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ปฏิบัติอยูในระดับนอย
1 หมายถึง ปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
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จากนั้นกําหนดเกณฑในการแปลคาของคะแนนดังนี้
4.21 – 5.00 หมายถึง ปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายถึง ปฏิบัติอยูในระดับมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง ปฏิบัติอยูในระดับนอย
1.00 – 1.80 หมายถึง ปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
สถิติทใี่ ชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิเคราะห ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติ ดังนี้
1. คารอยละ (Percentage)
2. คาเฉลี่ย ( µ )
3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวา
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 50 ปขึ้นไป
ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี ตําแหนงหนาที่ในปจจุบันเปนผูบริหารโรงเรียน และครูวิชาการโรงเรียน
ครูที่สอนสาระการเรียนรู มีระยะเวลา ประสบการณ มากกวา 15 ป
2. การบริหารวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกวาคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติป 2556 ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในภาพรวม
อยูในระดับมาก( µ = 4.11) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ลําดับที่ 1 คือ ดานการบริหารหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด (
µ = 4.39) ลําดับที่ 2 คือ ดานการจัดทําแผน และดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งสองดานมีคาเฉลี่ยเทากันคือ ( µ =
4.14) ลําดับที่ 3 คือ ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูมีคาเฉลี่ย ( µ = 4.08) ลําดับที่ 4 คือ ดานการจัดการสื่อการ
เรียนรูมีคาเฉลี่ย( µ = 4.05)ลําดับที่ 5 คือดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ย( µ = 4.03) สวนลําดับที่ 6 คือ
ดานการพัฒนาครู-จัดครูเขาสอน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( µ = 3.99)
อภิปรายผลการวิจัย
การบริหารวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติป 2556 ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการบริหารหลักสูตร มีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เปนเพราะวาสถานศึกษาไดนํา
หลักสูตรไปใชใหเกิดผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร การบริหารหลักสูตรของแตละสถาบันยอมแตกตางกันไปตาม
สภาพของบุคลากร งบประมาณ การบริหารและการจัดการ และความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ผล
การศึกษาในดานนี้ พบวา โรงเรียนในอําเภอเวียงเชียงรุง ไดปฏิบัติคลองกันในการจัดการการบริหารหลักสูตร คือ
วิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง เพื่อใหมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน จัดทําตารางวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาให
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สอดคลองทั้งตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู เพื่อวางแผนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหตรงกับสภาพจริง โดยใหเปนไป
ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไดประชาสัมพันธหลักสูตรใหกับผูปกครอง
นักเรียนใหรับทราบหลังจากนั้นไดนําหลักสูตรไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีการประเมินผลปรับปรุงหลักสูตร
อยางตอเนื่อง สรุปผลการใชหลักสูตรเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย นําผลการวิเคราะหที่
ไดเปนแนวทางในการจัดการศึกษาตอไปและเปนขอมูลในการพิจารณาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพและมีความ
เหมาะสมกับสถานศึกษามากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ อํานาจ จันทรแปน (2532, หนา 111-118) ไดแบงขั้นตอนในการ
บริหารหลักสูตรไว 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะหสถานการณ คือการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ผูเรียน
บุคลากร อาคารสถานที่ งบประมาณ และการจัดการเรียน การสอน 2) การวางแผน คือ การใชขอมูลจากการวิเคราะห
สถานการณมาจัดวางแผนหรือจัดโครงการตาง ๆ 3) การดําเนินการ คือ การดําเนินงานตามแผนหรือโครงการที่วางไว
โดยแบงเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะเตรียมการและระยะดําเนินการ 4) การประเมินผลและรายงานผล คือ การประเมินการ
ดําเนินการวาเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไวหรือไม เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาตอไป
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ดานการบริหารหลักสูตร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ 2 โรงเรียนจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เปนเพราะวา เปนการนําเอาหลักสูตรระดับชาติมาใชโดยพิจารณาถึงลักษณะ
ของทองถิ่นเพิ่มเติมทั้งนี้เพื่อเนนใหเหมาะสมกับลักษณะพิเศษของแตละทองถิ่น และลักษณะของผูเรียน และเปนการ
เรียนรูที่นําไปใชในชีวิตจริง กระบวนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่นําหลักสูตรไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน สามารถ
พัฒนาความรู เจตคติ และทักษะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูเรียนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ดังนั้นผูบริหารทุกระดับ
จําเปนตองใหความสําคัญกับการ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกแกครูผูสอนในชั้นเรียน รายวิชา หมวดวิชาหรือกลุม
ประสบการณ การบริหารหลักสูตรประกอบดวย การวางแผนหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินผลหลักสูตร
กิจกรรมตาง ๆ ไดแก การจัดชั้นเรียน การจัดครูเขาสอน การจัดกลุม ผูเรียน การจัดตารางสอน ตารางสอบ รวมทั้งการ
จัดทําแผนการสอน เอกสารประกอบ การสอน สื่อการเรียนการสอน และการประชาสัมพันธการใชหลักสูตรดังที่ สงัด
อุทรานันท (2528, หนา 263-265) ไดเสนอไว ดังนี้ งานเตรียมบุคลากร เปนงานที่สําคัญมาก กอนที่จะนําหลักสูตรไปใช
ควรประชุมชี้แจง อบรม สัมมนา เผยแพรเอกสาร ประชาสัมพันธหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรใหม การจัดครูเขาสอน
ตามหลักสูตร จะตองคํานึงถึงความรู ความสามารถตลอดจนความสมัครใจของครูแตละคน เพื่อใหผูใชหลักสูตรแตละคน
มีโอกาสไดใชศักยภาพของตนใหเปนประโยชนมากที่สุด การบริหารและการบริการวัสดุหลักสูตร เปนหนาที่ของหนวยงาน
กลาง ซึ่งตองจัดบริการสื่อหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ ทันเวลาที่นําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งดูแลรักษาสื่อ
หลักสูตรใชอยูในสภาพใชสอนได งานบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก การบริการหองสอนเฉพาะวิชาหองสมุด
เครื่องมือวัดผลและประเมินผล บริการแนะแนว และใหคําปรึกษา หองทะเบียน ตองจัดใหพรอมที่จะบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการบริหารหลักสูตรจึงตองคํานึงถึงองคประกอบดานบุคลากร งบประมาณวัสดุและสื่ออุปกรณ เวลา
สถานที่ กระบวนการ และเปาหมายของผลผลิต รวมทั้งการนิเทศและการควบคุมคุณภาพ
ดานการพัฒนาครู-จัดครูเขาสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ 6 โรงเรียนจัด
ครูเขาสอนตามความถนัด ความสนใจ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เปนเพราะวาครูมีความ
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พรอมความสามารถความถนัดตามสาขาวิชาของกลุมสาระการเรียนรูที่สอนรวมทั้งเทคนิควิธีการสอนตาง ๆ เพื่อนํา
ความรูประสบการณนั้นมาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว การจัดครูเขาสอน เปนหนาที่สําคัญ
อยางหนึ่งของผูบริหารสถานศึกษาที่จะเลือกจัดครูเขาสอนใหเหมาะสมกับแตละรายวิชา ชั้นเรียนในแตละชวงชั้น เพื่อใหมี
การจัดการเรียนรูมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535, หนา 156) กลาววา
ดําเนินการจัดครูเขาสอนมีการสํารวจความพรอมของบุคลากรดานครูกอนเปดหลักสูตรใหมหรือเปดแผนการสอนเพิ่ม
สํารวจภาระงานของครู คุณสมบัติของครู เชน วุฒิ ประสบการณ ความชํานาญดานการสอนแตละวิชาจัดตามความพรอม
ของครูผูสอน ดานความถนัดและความตองการในการสอนจัดตามวุฒิทางการศึกษา ความถนัด ความสนใจ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ
ดานการจัดทําแผน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ 1 โรงเรียนวิเคราะหผลทดสอบ
o-net ของนักเรียน คาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เปนเพราะวาการสอบวัดผลระดับชาตินั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่งและเปน
ภารกิจหลักของโรงเรียนที่จะตองวางแผนและเตรียมพรอมสําหรับการทดสอบระดับชาติในแตละปการศึกษาเพื่อประเมิน
ระดับความรูความเขาใจและความสามารถของผูเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนวามีความรูตามเกณฑคุณภาพที่กระทรวงได
กําหนดไวหรือไม สงผลใหโรงเรียนทุกโรงเรียนตองศึกษาและหาวิธีการการจัดแผนการเรียน โรงเรียนจะตองจัดแผนการ
เรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามถนัด ความรู ความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับ
รุจิร ภูสาระ และ จันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 78) กลาววา แผนการเรียน คือ การจัดลําดับรายวิชาเปนการวางแผน
หลักสูตร เปนการเตรียมการใหโอกาสกับผูเรียน
ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ 4 ทานจัดทํา
แผนการเรียนรูเปนไปตามจุดประสงคครอบคลุมเนื้อหาสาระวิชาและขอ6 ทานมีแผนการเรียนรูที่มีเนื้อหาเหมาะสม
สอดคลองกับเวลาคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เปนเพราะวาการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเปนการจัดทํารายละเอียดการจัด
กิจกรรมการเรียนรูนําเอากิจกรรม เนื้อหา จุดประสงค หรือผลการเรียนรูที่คาดหวังแตละหนวยการเรียนรูมาจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู ใหเหมาะสมสอดคลองกับเวลา การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเปนการนําหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีมาตรฐานการเรียนรู
ตามที่กําหนดไว ครูผูสอนและสถานศึกษาจะตองจัดแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับถวัลย มาศจรัส (2546, หนา
33) กลาววา แผนการจัดการเรียนรูคือ การนํามวลประสบการณสําหรับการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรมากําหนดเปน
สาระการเรียนรูที่สอดคลองกับระเวลาในการจัดการเรียนรูที่เปนลายลักษณอักษรลวงหนาอยางเปนระบบ
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอ 7 ทานใชเทคนิคการสอนอยาง
หลากหลาย และขอ 13 ทานอุทิศเวลาใหกับการเรียนการสอน คาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เปนเพราะวาบุคคลหรือผูเรียนมีความ
แตกตางกันและทุกคนสามารถเรียนรูไดกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อทําใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดการเรียนรูตาม
จุดประสงคตาง ๆ ที่กําหนดไวในแผนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนจัดวาเปนหัวใจของการนําหลักสูตรไปใชและ
นําไปสูความสําเร็จโดยการอุทิศเวลา ใชเทคนิคและวิธีการตางๆในการจัดกิจกรรมการเรียน ซึ่งสอดคลองกับนวลจิตต
เชาวกีรติพงศ, เบญจลักษณ น้ําฟา และชัดเจน ไทยแท (2545, หนา 11-18) ไดกลาววาครูจําเปนที่จะตองรูจักผูเรียนอยาง
รอบดาน สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อนําไปเปนหลักฐานการออกแบบหรือการวางแผนการเรียนรูไดสอดคลองกับผูเรียน
ในการจัดกิจกรรมหรือการออกแบบเทคนิคการจัดการเรียนรู ทําไดหลายวิธี
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ดา นการจัด การสื่ อการเรี ยนรู โดยภาพรวมอยูใ นระดับ มาก เมื่ อพิ จารณารายขอ พบวา ขอ 2 ท านใช ตํา รา
เอกสาร สื่อการเรียนรูที่เหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและชวยใหเกิดการเรียนรูคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เปนเพราะวาสื่อ
การเรียนรูเปนสวนประกอบที่สําคัญที่จะชวยใหการเรียนการสอนของครูดําเนินไปดวยดี ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี
ตามกระบานการตาง ๆ ที่หลักสูตรตองการ ในปจจุบันตองยอมรับวาผูเรียนทุกคนตางก็มีประสบการณเดิมอยูแลว ความรู
ใหม ที่ผูเรียนจะไดรับมีมาไดหลายทางนอกจากครูและสื่อตาง ๆ ดังกลาว เชน วิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพ คอมพิวเตอรและ
ภูมิปญญาทองถิ่นทั้งนี้ขึ้นอยูกับศักยภาพและความสามารถของครูที่จะสามารถจัดหามาใช และศักยภาพการเรียนรูของ
ผูเรียนแตละคน ซึ่งหลักสูตรใหมมิไดละทิ้งหนังสือแบบเรียนเกา ๆ โดยสิ้นเชิง องคความรูใหมก็ยังคงตองอาศัยหนังสือเกา
รวมอยูตามความจําเปนและความเหมาะสมการจัดการสื่อการเรียนรู กลาวโดยสรุป คือ การจัดการสื่อการเรียนรู
อุปกรณ และโสตทัศนูปกรณในดานการศึกษา เพื่อมุงสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง เรียนรูอยางตอเนื่อง ใชเวลาอยาง
สรางสรรค ทุกเวลา ทุกสถานที่ เปนการสรางความสนใจ แรงจูงใจการเรียนรู นําสิ่งที่เปนประสบการณไปคิดสรางสรรค
และเขาใจบทเรียนเนื้อหาวิชา มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ ดํารงค
คําภีระปาวงค, 2549,หนา 78-79 กระบวนการเรียนรูที่ครูถือปฏิบัติมาก คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา ทุกชั้นจัดทําแผนการสอน จัดใหครูเตรียมการสอน โดยใชแผนการสอนดานสื่อการเรียนรูที่มีการ
ปฏิบัติมาก คือ สนับสนุนใหบุคลากรของโรงเรียนใชสื่อการเรียนการสอนอยางเหมาะสม โดยทําการศึกษาการบริหาร
วิชาการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
เขต 3
ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอ 6 ทานวัด
ประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริงคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เปนเพราะวาการวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการที่ให
ผูสอนใชพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนาและความสําเร็จ
ทางการเรียนรูของผูเรียน รวมทั้งขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตาม
ศักยภาพ สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษาจะตองจัดทําหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล
การเรี ย นของสถานศึ ก ษา เพื่ อให บุค ลากรที่เกี่ ย วข อ งทุ ก ฝา ยถื อปฏิ บัติ รวมกั นและเป น ไปตามมาตรฐานเดีย วกั น
สถานศึกษาตองมีผลการเรียนรูของผูเรียนจากการวัดและประเมินผลทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับชาติ ตลอดจนการประเมินภายนอกเพื่อใชเปนขอมูลสรางความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียนแก
ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนมีจุดหมายสําคัญของการประเมิน
ระดับชั้นเรียน คือมุงหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการคุณธรรม คานิยมอังพึง
ประสงค อันเปนผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไม/เพียงใด ดังนั้นการวัดและการประเมินผลตองใชวิธีการที่
หลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับพิชัย เสงี่ยมจิตต (2542, หนา 47) กลาววา ครูผูสอนมีหนาที่วัดผลและประเมินผลการเรียน
ของนักเรียนทั้งนี้เพราะประโยชนที่เกิดขึ้นจากการวัดและประเมินผลนั้นมิใชเกิดประโยชนเฉพาะครูผูสอนเทานั้น แตจะ
กอให เกิด ประโยชนตอผู เรีย นการวัด และการประเมินผลเปน สิ่งจํ าเป นในกระบวนการเรียนการสอนมี ทั้งการวั ดและ
ประเมินผลกอนเรียน ระหวางเรียน หลังเรียนหรือปลายภาค โดยใชเทคนิคและวิธีการตาง ๆสถาบันโดยทั่วไปสวนมากจะ
ตั้งสวนงานมีเจาหนาที่วัดผลและประเมินผลรับผิดชอบ ดังนั้นในการบริหารวิชาการ ผูบริหารควรจะตองชัดเจนในบทบาท
หนาที่ของตนเอง บทบาทหนาที่ของจาหนาที่วัดและประเมินผล
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษามีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกวาคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติป 2556 ในเขตอําเภอเวียงเชียงรุงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ซึ่งมี 7 ดาน
ดานที่ 1 การบริหารหลักสูตร จากการศึกษาพบวา ผูบริหาร ครูวิชาการ ไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยการ
วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางและไดนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางจริงจัง ดังนั้นโรงเรียนควรปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
ดานที่ 2 การพัฒนาครู-จัดครูเขาสอน จากการศึกษาพบวา โรงเรียนจัดครูเขาสอนตามความถนัด ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ แสดงวาครูตองเปนผูที่มีความรูความสามารถมีความสําคัญตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ดังนั้นโรงเรียนควรสงเสริมใหครูไดรับการอบรมและศึกษาตอเพื่อครูไดพัฒนาตนเอง
ดานที่ 3 การจัดทําแผน จากการศึกษาพบวา โรงเรียนไดวิเคราะหผลทดสอบ o-net ของนักเรียน เพื่อจัดทํา
หนวยการเรียน แผนการเรียนรู โดยยึดหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนควรจัดตั้งชุมนุมในการฝกปฏิบัติกิจกรรมและทักษะ
การเรียนรูในกลุมสาระหลัก 5 วิชา
ดานที่ 4 การจัด ทํา แผนการจั ดการเรีย นรู จากการศึกษาพบว า ครูไ ดจั ดทํา แผนการเรีย นรู เปน ไปตาม
จุดประสงคครอบคลุมเนื้อหาสาระวิชาสอดคลองกับเวลา จัดทําแผนการเรียนรูอยางมีระบบลําดับขั้นตอนอยางชัดเจนและ
วิเคราะหเนื้อหาสาระที่ปรากฏในขอสอบ O-NET ครูควรวิเคราะหความยากงาย ของเนื้อหาวิชาใหเหมาะสมกับวัย วุฒิ
ภาวะของนักเรียน
ดานที่ 5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู จากการศึกษาพบวา ครูอุทิศเวลาใหกับการเรียนการสอน ใชเทคนิคการ
สอนอยางหลากหลาย ตามเนื้อหาสาระ โดยเนนใหผูเรียนมีสวนรวมปฏิบัติการจากสภาพจริง จัดติวเขมฝกทําแนวขอสอบ
(O-NET) ทบทวนบทเรียนอยูเสมอจนนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู
ดานที่ 6 การจัดการสื่อการเรียนรู จากการศึกษาพบวา ครูใชตํารา เอกสาร สื่อการเรียนรูที่หลากหลาย
เหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหาวิชาชวยใหเกิดการเรียนรู ไดเขาใจชัดเจน โรงเรียนควรสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีที่สามารถ
พัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ดานที่ 7 การวัดและประเมินผลการเรียนรูจากการศึกษาพบวาครูวัดประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง จัดทํา
ขอสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระวิชาตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด ใชรูปแบบขอสอบที่หลากหลาย จัดทําแบบทดสอบที่
ใกลเคียงกับแบบทดสอบของสํานักทดสอบ(O-NET) ครูควร ประเมินการสอนของตนเอง สื่อ และนําผลการประเมินมา
วิเคราะหเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ (O-NET
ควรนําผลการศึกษาดังกลาวไปใชปฏิบัติ หรือนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงจะสามารถทําใหเกิด
ประโยชนอยางแทจริงได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาปจจัยที่สงผลใหผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติสูง ในระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหจากดร.บรรจง ไชยรินคํา อาจารยที่ปรึกษาที่
ไดใหคําแนะนําตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่งจนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จ
สมบูรณไดผูศึกษาคนควาจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ซึ่งประกอบดวย นายชูาติ อุตอิ่นแกว ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลดง
มหาวัน นายประหยัด ทัพธานี ผูอํานวยการโรงเรียนบานรองหวาย นายสุนันท สีสิงห ผูอํานวยการโรงเรียนบานปงเคียน
ที่กรุณาใหคําแนะนํา แกไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณ
ขอขอบพระคุณคณะผูบริหารโรงเรียน และครูวิชาการโรงเรียน และครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู อําเภอเวียง
เชียงรุง สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและ
ใหความรวมมือเปนอยางยิ่งในการเก็บขอมูล และตอบแบบสอบถามอยางดียิ่ง
หากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ มีคุณคาและเปนประโยชนใด ๆ ตอผูที่สนใจ ผูศึกษาขออุทิศคุณความดีที่
ไดรับจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ มอบใหแกทุกทานที่ไดมีสวนรวมในการชวยเหลือ เกื้อกูล สนับสนุน และเปนกําลังใจใน
การทํางานจนเปนผลสําเร็จ ตลอดจนบิดา มารดา บูรพคณาจารยที่ไดชวยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ไดอบรมสั่งสอน
ชี้แนะ ใหแก ผูศึกษาคนควา ณ ที่นี้ดวย ขอขอบพระคุณทุกทาน
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ศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหา ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
สงผลถึงคุณภาพผูเรียน ของโรงเรียนบานสันติคีรี
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
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่สงผลถึงคุณภาพผูเรียน ของโรงเรียนบานสันติคีรี 2 ดาน คือ ดานการเตรียมการดานระบบประกันคุณภาพภาย จําแนก
ตามตําแหนงที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือผูบริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 76 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบ มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
ความถี่และคารอยละคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ผูบริหารครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานสันติคีรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ในภาพรวมทั้ง 2 ดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยดานการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน มีคา เฉลี่ยมากที่สุด และดานการ
เตรียมการมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
คําสําคัญ: 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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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 และที่แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 มีเปาหมายหลัก คือ การพัฒนาคนไทยทั้งมวลใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตใหสามารถอยูรวมกับผูอื่น ไดอยางมีความสุข ให
สั ง คมไทยเป น สั ง คมแห ง การเรี ย นรู ให ทุก ส ว นของสั ง คมมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษา โดยมี ก ารดํ า เนิ น งานด า น
กฎหมาย การกําหนดนโยบายและแผน รวมทั้งการนําแผนไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย ใหเปนรูปธรรมที่ชัดเจน และ
พบวาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบัน อยูในบรรยากาศที่จําเปนตองเรงรัด พัฒนา ปรับปรุงแกไข ทบทวนกลวิธี
และคนหา นวัตกรรมเพื่อการนําไปสูการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อใหคนไทยไดมีการศึกษาที่ทันตอโลกของกระแส
โลกาภิวัฒน ซึ่งสังคมโลกของเรา มีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ อยางรวดเร็ว และมีการแขงขันกันทุก ๆ ดานสูงมาก
ตลอดเวลา ประชาชนคนไทยจําเปนที่จะตองไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพเพียงพอเทานั้น จึงจะสามารถปรับตัวเขากับสังคม
ไดอยางสมดุล กระทรวงศึกษาธิการจึงไดเล็งเห็นและใหความสําคัญตอการศึกษาโดยการปฏิรูปการบริหารและการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาใหมีคุณภาพอยางแทจริง
การประกันคุณภาพที่ไดนํามาใชเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาของไทย ใหมีคุณภาพคือเปนระบบการ
บริหารจัดการที่กํากับขบวนการดําเนินงาน (การผลิตการบริการ) เพื่อใหเกิดความมั่นใจและรับรองไดวาผลและ/หรือ
ผลลัพธจากการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและจุดประสงคที่กําหนดไวการประกันคุณภาพการศึกษา เปนการสรางความ
มั่ น ใจให แ ก ผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง ซึ่ ง ก็ คื อ ผู ป กครอง นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ประชาชนทั่ ว ไปว า ผู จ บการศึ ก ษาจาก
สถานศึ ก ษานั้ น ๆ จะมี คุ ณ ภาพตามที่ ต อ งการ ซึ่ ง ความหมายของ“คุ ณ ภาพ” ก็ คื อ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ มี ม าตรฐานใน
กระบวนการผลิตนักเรียน นิสิต นักศึกษา ใหไดผลผลิตเปนที่นาพอใจและทําใหเกิดความเชื่อมั่นวาเปนสิ่งที่ตองการและ
ความพึงพอใจของผูรับบริการใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางขอกําหนดและมาตรฐานไว
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ไดกําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาอบรมและ
สนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิด “ความรูคูคุณธรรม” และจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ซึ่ง
นํ า ไปสู พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 กํ า หนด
มาตรฐานและการประกันคุณภาพไว โดยกําหนดไวในมาตรฐานที่ 47 คือ ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน ระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก สํ า หรั บ ระบบ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให เ ป น ไปตามกฎกระทรวง และใน
มาตรา 48 กําหนดให หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และถือวาการ
ประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยจัดรายงานประจําปตอ
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หนวยงานสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพเปนไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ ในมาตรา 49 จึงใหมีสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนองคกรมหาชน ทําหนาที่ พัฒนาเกณฑ และวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเรียกโดยยอวา “สมศ.” มีฐานะเปนองคการมหาชน ทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อกระตุนใหหนวยงานที่จัดการศึกษา
ตองมี การประเมินเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องตลอดเวลาเนื่องจากการปรับปรุงงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกําหนดถือวาเปนสิ่งที่ยากยิ่งสําหรับโรงเรียนที่ยัง
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ การปฏิบัติเรื่องการประกันคุณภาพการใชผลจากการประเมิน
และตรวจสอบสืบเนื่องจากโรงเรียนบานสันติคีรีผลจากการประเมินจากสํานักรับรองมาตรฐานการศึกษารอบที่สาม ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเขาตรวจสอบเมื่อตนป 2556 ที่ผานมา ผลการประเมินแจงวา โรงเรียนบานสันติคีรี ไม
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
1. เนื่องจากคะแนนในตัวบงชี้ที่5 อยูในระดับปรับปรุงเรงดวนทุกตัวชี้วัด
2.ระบบการประกั นคุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ไมส ง ผลถึง คุณ ภาพผูเรีย น ซึ่ งมี ผลสั มฤทธิ์ ต่ํา กวา เกณฑ
มาตรฐาน
3. ผลการทดสอบระดับชาติทุกกลุมสาระอยูในระดับปรับปรุงเรงดวนสงผลใหระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ไมสงผลถึงประสิทธิภาพของผูเรียน
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความประสงคจะศึกษาปญหาและแนวทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
สงผลถึงคุณภาพผูเรียน ของโรงเรียนบานสันติคีรีโดยคาดหวังไววาผลการวิจัยครั้งนี้ จะเปนขอมูลในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปญหาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบานสันติคีรี
2. เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ไมสงผลถึงคุณภาพผูเรียน ของ
โรงเรียนบานสันติคีรี

กรอบแนวคิด
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดตามระเบียบของการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ประชากร
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
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2.1 การสรางเครื่องมือ
2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบานสันติคีรี
จํานวน 2 คน
ครูผูสอนโรงเรียนบานสันติคีรี
จํานวน 56 คน
คณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนบานสันติคีรี จํานวน 15 คน
รวมทั้งสิ้น 73 คน
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list) ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับตามแนวความคิดของเบสทและคาหน (Best & Kahn, 1993, หนา 247) ซึ่งแบง
ออกเปน 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบานสันติคีรี
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
โดยกําหนดคาคะแนนดังนี้
5 หมายถึง มีปญหาในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในมากที่สุด
4 หมายถึง มีปญหาในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในมาก
3 หมายถึง มีปญหาในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในปานกลาง
2 หมายถึง มีปญหาในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในนอย
1 หมายถึง มีปญหาในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในนอยที่สุด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึ กษาค นคว าเอกสาร ตํา รา หลั กการ ทฤษฎี แบบสอบถามในวิท ยานิพ นธ และงานวิ จัย ที่เกี่ย วข องกั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. สรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดยการพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
3. นําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตาม
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ขอเสนอแนะ
4. นําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก
4.1 นายสมสวัสดิ์ ทองประวิทย
4.2 นายสุคนธ พันธุรัตน
4.3 นางสาวจรรยา ไชยบุญลือ
ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพิจารณาใหขอเสนอแนะ
5. นําเครื่องมือที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมีคา IOC เทากับ 0.89
6. นําเครื่องมือมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยใช
ความถี่และคารอยละแลวนําเสนอในรูปตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบาน
สันติคีรี วิเคราะหโดยใชคา เฉลี่ย µ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมกับคําบรรยาย
ประกอบโดยเรียงลําดับจากปญหาของระบบประกันคุณภาพภายในมากที่สุดไปหาจนถึงปญหานอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาระบบประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนบานสันติคีรี วิเคราะหโดยคาความถี่ของการตอบแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูศึกษาไดทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหจาก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความ
อนุเคราะหเขาทําการสํารวจขอมูล
2. แจกแบบสอบถามไปยัง ผูบริหาร ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานสันติคีรี
3. เก็บแบบสอบถามคืนตัวตนเองจากแบบสอบถามที่สงไป 73 ฉบับ
4. นําขอมูลที่ไดมาลงรหัส จัดลําดับขอมูล และนําไปประมวลผลตอไป
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะหดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อจัดหมวดหมูและใหทราบลักษณะพื้นฐานทั่วไปของประชากร
โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
1.1 นํ า ข อ มู ล ในแบบสอบถามตอนที่ 1 ของผู ต อบแบบสอบถาม และค า ร อ ยละ นํ า เสนอในรู ป ตาราง
ประกอบการบรรยาย
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1.2 นําขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอ ราย
ดาน และโดยรวม

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเปนรอยละ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบานสันติคีรี
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความถี่และหาคาเฉลี่ยของความถี่

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานสันติคีรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบานสันติคีรี ในภาพรวมทั้ง 2 ดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายด าน พบว า อยูในระดับปานกลางทุ กดาน โดยดานการดําเนิน งาน การประกัน คุณภาพภายในของ
โรงเรียนบานสันติคีรี มีคาเฉลี่ยมากที่สุด และดานการเตรียมการมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการดําเนินการพบวา โรงเรียนบานสันติคีรีมีการดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนั้น ยังขาด
บุคลากรแกนนําที่มีความรูในดานการประกันคุณภาพภายในและไมสามารถถายทอดความรูไดเต็มที่ การสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากรใหผู เปน ผูที่มี บทบาทสํ าคัญใน การดํ าเนิ นการประเมิ นผลการประกั นคุณ ภาพภายใน รวมไปถึ งการ
วิเคราะหขอมูลการนําเสนอผลการประเมินใหกับบุคลากรภายในสถานศึกษา โรงเรียนจึงตองพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมี
ความรูความเขาใจในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถดําเนินการตามนโยบายใหโรงเรียนบานสันติคีรี
มีการประกันคุณภาพไดมาตรฐานพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ฉบับแกไข 2545 หมวด 6 มาตรา 48
ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอ
ตอหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกสาระบัญญัติดังกลาวเปนสิ่งที่สถานศึกษาทุกแหงจะตองนําไป
ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเจตนารมณในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาซึ่งจะเปนการสรางความมั่นใจแกพอแม
และประชาชนวาลูกหลานจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนของ
กระทรวงศึกษาธิการอยูในชวงเริ่มตนของการดําเนินการ และหนวยงานภายนอกที่จะทําหนาที่ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนบานสันติคีรี จึงตองจัดใหมีการประชุมอบรมสัมมนาขาราชการครูและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ใหทราบแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนซึ่งสอดคลองกับงานสอดคลองกับงานวิจัยของ
ประเวศ โพนนอย (2544) ไดทําการวิจัยเรื่องปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษา จังหวัดปราจีนบุรีพบวา การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยรวมมีปญหาระดับ
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ปานกลางสอดคลองกับ ดารณี รัตนพาดี (2544, หนา 157-160) ไดทําการวิจัยเรื่องปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดชลบุรี พบวา ปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งโดยรวมและรายดาน มีปญหาอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ ธัญญาทิพย บูรณพันธวิวัฒน (2544)
ศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนนครนายกวิทยาคมจังหวัดนครนายก ปการศึกษา 2543 ผลการศึกษา พบวาการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ตามความคิดเห็นของบุคลากรฝายบริหารโรงเรียนและฝายปฏิบัติการสอนอยู
ในระดับนอย
ดา นที่ มีค า เฉลี่ย มากที่ สุ ด คื อด า นการดํ า เนิ น งานการประกั นคุ ณ ภาพภายในของโรงเรีย นบ า นสั น ติ คีรี ทั้ ง นี้
เนื่องจาก โรงเรียนบานสันติคีรีมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในไมไดมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยเฉพาะ
การพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติทุกกลุมสาระการเรียนรูใหอยูในเกณฑมาตรฐาน โดยการสอนซอมเสริม
การจัดทําคายวิชาการ ฝกทักษะการทําแบบฝกทักษะกระบวนการคิด สถานศึกษายังไมใหความสําคัญตอการนิเทศภายใน
และนําผลการนิเทศมาใชพัฒนาการสอนของครู ครูยังขาดประสบการณในการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ซึ่งใชตัวชี้วัดหรือวัตถุประสงคของเปาหมายที่ครูผูสอนตองการ ใหผูเรียนไดเรียนรู
ทดสอบหรือใชคําถามหาขอมูลพื้นฐานของผูเรียนกอน ที่จะเขาสูกิจกรรมการเรียนรู เพื่อครูจะไดมีโอกาสปรับกิจกรรม
หรื อ เน น ย้ํ า ประเด็ น ป ญ หา ให ส อดคล อ งกั บ ผู เ รี ย นได ทั น และสะดวกต อ การวั ด ผลประเมิ น ผล ครู ป ระจํ า การย า ย
สถานศึกษาบอย ทําใหกิจกรรมการเรียนการสอนไมตอเนื่อง สอดคลองกับ สุวรรณ วิลารักษ (2542) ไดทําการวิจัยเรื่อง
ความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนศูนยปฏิรูปการศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบวา ปจจัยหลักพื้นฐานที่จะนําไปสูความสําเร็จที่สําคัญที่สุดเนื่องจากการครูปฏิบัติการสอนเพราะมีบทบาท
โดยตรงกับนักเรียนและพบปญหาอุปสรรคคือครูปฏิบัติการสอนไมเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนจากแนวเดิมคือมุงความรู
ความจําจึงมิไดทําใหเด็กมีกระบวนการคิดการแกปญหาอยางแทจริง รวมทั้งการกํากับติดตามนิเทศอยางตอเนื่องและ
มาตรการกําหนดใหมีการประเมินผลจากองคกรภายนอก เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลที่สงผลใหการ
ปฏิบัติการเปนไปตามเปาหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ มาตรฐานดานผูเรียน ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่
จําเปนตามหลักสูตร ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนสวนใหญใชภาษาทองถิ่นของตนเองเปนภาษาหลัก และใชภาษาไทยเปนภาษาที่
สอง ทําใหนักเรียนขาดโอกาสในการใชภาษาไทย (มีเวลาใชภาษาไทย 6 ชั่วโมง หรือเฉพาะในโรงเรียนเทานั้น) ซึ่งเปน
อุปสรรคสําหรับการเรียนการสอน สงผลทําใหกระบวนการอาน การคิด และการวิเคราะห และการเรียนรูใน 8 กลุมสาระ
หลัก ตามที่หลักสูตรการศึกษากําหนดไวไมได ทําใหไมผานเกณฑมาตรฐาน สอดคลองกับ ธนพร ธนสีลังกูร (2554, หนา
1 – 2) จากประสบการณการสอนภาษาไทย พบวา นักเรียนโรงเรียนวัดประชาเกษม (หองเรียนเคลื่อนที่น้ําซุม-หวยกวาง)
อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 เปนนักเรียนชาวเขาชนเผา
มงผูเรียน ใชภาษาประจําเผาในการสื่อสาร นอกจากนี้ทางโรงเรียนไมมีระดับชั้นอนุบาลนักเรียนที่เขาเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 จึงไมไดรับการเตรียมความพรอมมากอน ทําใหผูเรียนมี ปญหาในดานการเรียนรูรวมทั้งการสื่อสารดานการฟง การ
พูด ผูเรียนไมเขาใจความหมายจากสิ่งที่ฟง เพราะมักจะคุนเคยกับภาษาประจําเผาที่ใชในการสื่อสาร จากที่ผูวิจัยไดศึกษา
ขอมูลทําใหเกิดปญหาดานการเรียนการสอนกระทบถึงผลการประเมินจากการทดสอบดานการฟง การพูด การอานและ
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การเขียนการศึกษาผลการประเมินอยูในระดับที่ต่ํากวาเกณฑ นอกจากนี้ยังพบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (Nation test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 4
ประจําปการศึกษา 2552 มีรายงานผลการทดสอบดานกลุมสาระภาษาไทย มีคาเฉลี่ยรอยละ 28.38 ซึ่งอยูในระดับต่ํา
กวาเกณฑมาก สอดคลองกับดวงหทัย คําวัง (2554, หนา 2) พบวา นักเรียนสวนใหญมีปญหาในดานการใชประโยค
ภาษาไทย จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2552 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดานการพูดและการ
เขียนพบวา มีผลสัมฤทธิ์อยูในเกณฑต่ํา คือรอยละ 57.68 (โรงเรียนบานตุงลอย, 2552) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนทุก
คน ในโรงเรียนบานตุงลอยเปนชาวเขาเผากะเหรี่ยงโปว ใชภาษากะเหรี่ยงโปว เปนภาษาพูดของตนเอง และเรียนภาษาไทย
เปนภาษาที่สองจึงทําใหเกิดปญหาในการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรูภาษาไทย สงผลกระทบ ตอเนื่องไปถึง
การเรียนรูสาระอื่น ๆ ดวย
มาตรฐานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มารตฐานดานการจัดการศึกษา ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือสถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้เนื่องจากการจัดใหมีการประเมินคุณภาพทั้ง
ระบบ เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนตามเปาหมายพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหมีความรูความเขาใจใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถดําเนิน การตามนโยบาย ใหทุกโรงเรียนมีการประกันคุณภาพได
มาตรฐานพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ฉบับแกไข 2545 หมวด 6 มาตรา 48 ใหหนวยงานตน
สังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวน
หนึ่ง ของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ ตอ งดํา เนิ นการอยา งต อเนื่องเพื่ อนํ าไปสูก ารพัฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกสาระบัญญัติดังกลาวเปนสิ่งที่สถานศึกษาทุกแหงจะตองนําไป
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให บ รรลุ เจตนารมณ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาซึ่ ง จะเป น การสร า งความมั่ น ใจแก พ อ แม แ ละ
ประชาชนว า ลู ก หลานจะได รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและนโยบายการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในโรงเรี ย นของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “เกี่ยวกับปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่สงผลถึงผูเรียนของโรงเรียนบาน
สันติคีรี” ผูศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา มีความพึงพอใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน ผูบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา ควรมีการสงเสริมและใหความสําคัญและมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม คือ
1. บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนตองรวมกันทํางานเปนทีมสรางความตระหนักมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในควรจัดหาบุคลากรใหเพียงพอและมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อการเตรียมพรอมของบุคลากร ตองสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหผูเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
2. ควรมีการกําหนดกรอบวางแผนการประเมิน มีการชี้แจงใหบุคลากรทราบถึงภาพรวมของกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในและภาพรวมของกระบวนการบริหารคุณภาพ
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3. ควรมีการวิเคราะหขอมูลการนําเสนอผลการประเมินใหกับบุคลากร การสรางเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
การติดตามควบคุมบุคลากรใหปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในและมีการประเมินตนเองตามแผน
4. ครูควรจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมถึงการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะห สังเคราะห
5. ผูปกครอง ชุมชนควรใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพภายในเพื่อใหสถานศึกษามีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
6. ไมควรใหบุคลากรมีการโยกยายบอยและควรลดภาระงานหรือกิจกรรตามนโยบายหรืองานพิเศษที่ไมได
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนหรือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากงานและกิจกรรมดังกลาว
มีมากเกินไปจนไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องทําใหเกิดภาวการณไมตอเนื่องเกิดความยอทอตอการปฏิบัติงาน
ดานการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
7. ครูควรจัดกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมการใหนักเรียนใชภาษาไทยใน
โรงเรียนอยางจริงจัง
8. ควรสงเสริมใหผูปกครอง และชุมชนใชภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจําวันเนื่องจากนักเรียนขาดโอกาส
ในการใชภาษาไทย(มีเวลาใชภาษาไทย 6 ชั่วโมง หรือเฉพาะในโรงเรียนเทานั้น)
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการสอนของครูที่มีผลตอผูเรียน
2. ควรศึกษาปจจัยจูงใจที่มีผลตอการยายของขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน

กิตติกรรมประกาศ
งานศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาใหคําปรึกษาและชวยแกไขขอบกพรองตาง ๆ อยางดี
ยิ่งจากดร.บรรจง ไชยรินคําซึ่งเปนประธานกรรมการที่ปรึกษาที่ไดกรุณาแนะนําใหผูวิจัยไดรับแนวทางในการศึกษาคนควา
หาความรูและประสบการณอยางกวางขวางผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่งและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ
โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ นายสมสวัสดิ์ ทองประวิทย ผูอํานวยการโรงเรียนบานสันติคีรี
นางสาวจรรยา ชัยบุญลือ ผูอํานวยการโรงเรียนบานพนาสวรรค นายสุคนธ พันธุรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหมสันติ
ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
คุณคาและประโยชนของงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญุตาแดบิดามารดาครู
อาจารยตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน
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ศึกษาปญหาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา
A Study of Problems and Guidelines to Solve Teaching and Learning of General
Education Courses of The University of Phayao
สุกัญญา เสมอเชื้อ 1* และบรรจง ไชยรินคํา2
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Sukunya Samerchur 1* and Banjong Chairinkham2
บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอนหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปของ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา และเพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนอาจารยผูสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา
ปการศึกษา 2556 จํานวน 74 คน โดยใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ประกอบดวย 2 ตอน คือ ขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม และปญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดานผูสอน วิธีการสอน การ
วัดและประเมินผล และสภาพแวดลอม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาพบวา 1) ปญหาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามทัศนะของอาจารยผูสอนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ดานการวัดและประเมินผลรองลงมาไดแก ดานวิธีการสอน ดานผูสอน และดานสภาพแวดลอม ตามลําดับ 2) แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยาแตละดาน
คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

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
จากการที่เครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย ไดจัดโครงการสัมมนาทบทวนปรัชญาการศึกษาทั่วไป ซึ่ง
ไดสรุปสาระสําคัญวาสถาบันอุดมศึกษาจึงตองสรางคนรุนใหมใหมีความสามารถในการวิเคราะห สรางสรรค ผลิตภาพ
และมีความรับผิดชอบ มีทักษะกระบวนการเรียนรูที่จะตองอยูในอนาคต มีความชํานาญและสามารถปรับเปลี่ยนแปลงได
สําหรับดานผูสอน ตองปรับแนวคิดจากครูผูใหทุกอยางมาเปนครูผูเอื้อการเรียนรู จากการใหความรูเดิมมาเปนใหความรู
ใหม ความคิดใหม จากที่เนนวิชาการมาเปนเนนชีวิตจริง จากเนนเนื้อหา มาเปนเนนกระบวนการ จากการเนนความจํามา
เปนเนนการคิด จากเนนความคงที่มาสูความเปลี่ยนแปลง จากเนนแตอดีต มาสูการกาวไปสูอนาคต และปรับบทบาท
ผูเรียนใหสามารถกําหนดจุดมุงหมาย สามารถแสวงหาความรู เลือกและคัดสรรความรู สรางองคความรู สรุปความรูได
และประยุกตใชได สําหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปญหาของวิชาศึกษาทั่วไปในปจจุบันคือ สอนใหจํามากกวา
เขาใจ สอนใหจดมากกวาคิดสอนใหเชื่อฟงมากกวาตั้งคําถาม สอนใหสืบทอดอดีตมากกวาเปลี่ยนแปลงอนาคตอีกทั้ง
ปญหาหองเรียนใหญ มหาวิทยาลัยจะปรับหองเรียนอยางไรใหเอื้อตอการเรียนรูและกิจกรรม การเนนเนื้อหามากกวาวิธี
คิด วิธีเรียนรู ปญหาของการศึกษาทั่วไปอีกดานหนึ่งคือ การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพ การวัดผลผูเรียน
ควรวัดเนื้อหาเทาที่จําเปน วัดการคิด การแสดงออก และปญหา TQF และการประกันคุณภาพที่เนนแตปริมาณมากกวา
คุณภาพ และเอื้อตอการควบคุมมากกวาการทํางานรวมกัน ทําใหปดกั้นความคิดสรางสรรค การจัดทํา มคอ.5 ควรให
อาจารยมารวมกันประชุมสัมมนามากกวาการกรอกขอมูล (เครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย, 2556)
จากสาเหตุและความสําคัญปญหาขางตน ทําใหผูศึกษาตองการศึกษาถึงปญหา และแนวทางการจัดการการ
สอนกระบวนวิ ช าในหมวดวิ ชาศึ กษาทั่ ว ไปของมหาวิท ยาลั ย พะเยา ตลอดจนรวบรวมข อเสนอแนะตา งๆ เพื่อ ใชเป น
ประโยชนทางวิชาการ และเพื่อเปนแนวทางใหมหาวิทยาลัยพะเยาแกปญหาในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปตอไป
วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อศึกษาแนวทางจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา
2947

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ขอมูลผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปการศึกษา 2556
ประกอบ ดวย
1. เพศ
2. อายุ
3. คุณวุฒิทางการศึกษา
4. สังกัด

แนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา

5. ประสบการณสอน
ปญหาและขอเสนอแนะผูส อนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4
ดาน
1. ดานผูสอน
2. ดานวิธีการสอน
3. ดานการวัดและประเมินผล
4. ดานสภาพแวดลอม

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาปญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
พะเยา ซึ่งมีวิธีดําเนินการศึกษาตามลําดับขั้นตอนดังนี้ กําหนดประชากร สรางเครื่องมือ ตรวจสอบเครื่องมือ เก็บรวบรวม
ขอมูล และวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ คื อ อาจารย ผู ส อนในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
ปการศึกษา 2556 จํานวน 74 คน
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
1. ศึกษารายงานการวิจัย รายงานการสัมมนา ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อใช
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการสรางแบบสอบถามประเภทตางๆ
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3. กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ข องสร า งแบบสอบถามด า นผู ส อน วิ ธี ก ารสอน การวั ด และประเมิ น ผล และ
สภาพแวดลอม
4. สรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาซึ่งเปนรางแบบสอบถามสําหรับอาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5. นํารางแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก
5.1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
5.2. รองศาสตราจารยเปรมวิทย วิวัฒนเศรษฐ อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา
5.3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา เกาะวัฒนากุล อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
ตรวจสอบเพื่อพิจาณาใหคําแนะนําดานตาง ๆ เพื่อความครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไดคา Index of item objective
congruence (IOC) เทากับ 0.67
6. ปรับปรุงรางแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
7. นําไปเก็บขอมูลจากประชากรกลุมเปาหมาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบ แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบและปลายเปด ประกอบดวย เพศ
อายุ คุณวุฒิการศึกษา คณะที่สังกัด และประสบการณในการสอน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดานผูสอน วิธีการ
สอน การวัดและประเมินผล และสภาพแวดลอม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของ Likert
แบบ 5 ระดับ คือ ระดับปญหา มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืน
2. ตรวจใหคะแนนแบบสอบถามเปนรายขอตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้
ระดับปญหามากที่สุด
ใหน้ําหนักคะแนน
5
ระดับปญหามาก
ใหน้ําหนักคะแนน
4
ระดับปญหาปานกลาง
ใหน้ําหนักคะแนน
3
ระดับปญหานอย
ใหน้ําหนักคะแนน
2
ระดับปญหานอยที่สุด
ใหน้ําหนักคะแนน
1
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คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะห ข อมู ล ผูศึ ก ษาดํา เนิน การวิ เคราะหข อ มูล โดยใช โ ปรแกรมสํา เร็ จ รูป การวิเคราะห ข อมู ล มี
รายละเอียด ดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยคารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอใน
รูปตารางประกอบการบรรยาย
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช
คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งมีเกณฑในการแปลความหมายของ
คาเฉลี่ยระดับปญหาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา (กานดา พูลลาภทวี, 2530
หนา 210) ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21-5.00
หมายถึง
มีปญหามากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41-4.20
หมายถึง
มีปญหามาก
คาเฉลี่ย 2.61-3.40
หมายถึง
มีปญหาปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81-2.60
หมายถึง
มีปญหานอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.80
หมายถึง
มีปญหานอยที่สุด
3. แนวทางที่ไดจากการตอบแบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาแลวสรุปความ

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ผลการศึกษาปญหาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา สรุป
ผลไดดังนี้
ตอนที่ 1 อาจารยผูสอนมหาวิทยาลัยพะเยาที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 74 คน สวนมากเปนเพศชาย และมี
อายุระหวาง 30-41 ป มีการศึกษาระดับปริญญาโท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีประสบการณ
สอนต่ํากวา 5 ป
ตอนที่ 2 ปญหาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามทัศนะของอาจารยผูสอน
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการวัดและประเมินผล
รองลงมาเปนดานวิธีการสอน ดานผูสอน และดานสภาพแวดลอม ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาในแตละดานเปนรายขอ
ปรากฏผลดังนี้
1. ดานผูสอน พบวา ปญหาการเรียนการสอนดานผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา อยูใน
ระดับมากเพียง 1 ขอ ระดับปานกลาง 2 ขอ และระดับนอย 7 ขอ โดยเรียงลําดับความคิดเห็นจากมากไปหานอย ดังนี้
จํานวนผูเรียนที่มากเกินไปตอหมูเรียนทําใหยากตอการจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย เชน การทํางานกลุม หรืองาน
รายบุคคล มีปญหามาก รองลงมาเปนความเหมาะสมของจํานวนผูสอนตอจํานวนนิสิต มีปญหาปานกลาง ขาดเอกสาร
ตําราเพื่อใชในการสอน ระดับปญหาปานกลาง ไมมีเวลาเตรียมการสอนเนื่องจากมีจํานวนชั่วโมงสอนหรือภาระงานอื่น
มาก มีปญหานอย ไมมีเวลาทบทวนเนื้อหาวิชาที่สอนไปแลวใหกับนิสิต มีปญหานอย ขาดประสบการณในการสอนหรือ
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การถายทอดความรู มีปญหานอย ขาดเทคนิคในการถายทอดความรู มีปญหานอย อาจารยผูสอนไมไดรับการอบรมใน
การใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีปญหานอย ขาดความรูและประสบการณในการใชหรือผลิตสื่อการสอนใหม
มีปญหานอย และ เนื้อหาที่รับผิดชอบไมตรงกับสาขาที่เรียนมา มีปญหานอย ตามลําดับ
2. ดานวิธีการสอน พบวา ปญหาการเรียนการสอนดานวิธีการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลาง 3 ขอ และอยูในระดับนอย 3 ขอ โดย
เรียงลําดับความคิดเห็นจากมากไปหานอย ดังนี้ การสอนของแตละคนไมมีความตอเนื่องและสัมพันธกัน มีปญหาปาน
กลาง รองลงมาเป น รู ป แบบการสอนยั ง เน น เรื่ อ งการบรรยายเป น หลั ก ขาดการปฏิ บัติ มี ปญ หาปานกลาง ขาดการ
ประสานงานที่ดีระหวางผูสอนกับเจาหนาที่ประสานงานมีปญหานอยไมมีความรูในการเขียนแผนการสอนใหครบตาม
องคประกอบของแผนทั้ง 5 ดาน (วัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรมการสอน สื่อการสอน การวัดและประเมินผล) มีปญหา
นอย และการสอนไมเปนไปตามแผนการสอน มีปญหานอย ตามลําดับ
3. ดานการวัดและประเมินผล พบวา ปญหาการเรียนการสอนดานการวัดและประเมินผลหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 1 ขอ ระดับปาน
กลาง 4 ขอ และระดับนอย 3 ขอ โดยเรียงลําดับความคิดเห็นจากมากไปหานอย ดังนี้ มหาวิทยาลัยกําหนดระยะเวลาใน
การสงรายงานผลการเรียนของนิสิตเร็วเกินไป มี มีปญหาในระดับมาก รองลงมาเปน ระยะเวลาในการรวบรวมคะแนน
(การสอบยอย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค) นอยเกินไป กระชั้นเกินไป เปนปญหาปานกลาง การทดสอบ
เก็บคะแนนสอบยอย สอบกลางภาค และปลายภาค มีปญหาปานกลาง การใชงานในระบบรายงานผลการเรียนออนไลนมี
ขั้นตอนซับซอนยุงยากและไมมีความเที่ยงตรง (ขาดความเสถียร) มีปญหาปานกลาง ไมสามารถใชวิธีการวัดผลที่หลาย
หลายได เชน การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจงาน มีปญหาปานกลาง ไมมีขอสอบที่เปนมาตรฐานที่ใชใน
การวัดผลและประเมิน ผลแตละรายวิช า มีปญ หานอย อาจารยผูสอนขาดทักษะในการสรางและใชเครื่องมื อวัดและ
ประเมินผล มีปญหานอย และ การวัดและประเมินผลไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีปญหานอย ตามลําดับ
4. ด า นสภาพแวดล อ ม พบว า ป ญ หาการเรี ย นการสอนด า นสภาพแวดล อ มหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ตามความคิดเห็นของอาจารยผูสอนที่ตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา อยูในระดับปานกลาง 3 ขอ และระดับนอย 4 ขอ โดยเรียงลําดับความคิดเห็นจากมากไปหานอย ดังนี้
หองเรียนไมเพียงพอตอจํานวนผูเรียน มีปญหาปานกลาง รองลงมาเปน สภาพหองเรียนไมเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน มีปญหาปานกลาง บรรยากาศในหองเรียนไมเอื้ออํานวยตอการเรียนรูของผูเรียน มีปญหาปานกลาง
อุณหภูมิในหองเรียนรอนจนเกินไปไมเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน มีปญหานอย แสงสวางในหองเรียนเพียงพอตอการ
มองเห็นไดอยางชัดเจน มีปญหานอย อุปกรณในหองเรียนไมมีคุณภาพ รุนเกาใชงานยากหรืออยูในสภาพที่ไมเอื้อตอการ
รียนการสอน มีปญหานอย และขาดอุปกรณชวยสอนประจําหองเรียน เชน เครื่องฉายแผนทึบ ไมโครโฟน ฯลฯ มีปญหา
นอย ตามลําดับ

อธิปรายผล
ผลการศึกษาครั้งนี้ ทําใหทราบถึงปญหาในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัย
พะเยา ซึ่งมีประเด็นที่คนพบและขออภิปราย ดังนี้
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1. ดานผูสอน จากการศึกษาพบวา อาจารยผูสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา ปการศึกษา
2556 มีความเห็นสอดคลองกันวาปญหาดานผูสอน ภาพรวมมีปญหานอย ทั้งนี้ถึงแมจํานวนผูเรียนที่มากเกินไปตอหมู
เรียนทําใหยากตอการจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย แตอาจารยผูสอนไดมอบหมายงานใหนิสิตทํางานกลุม หรืองาน
รายบุคคล และนัดพบนิสิตเปนครั้ง ๆ ซึ่งการเรียนการสอน ครูเปนองคประกอบที่สําคัญขาดไมได บุคลิกภาพและ
ความสามารถของผูสอนมีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียน ผูสอนควรมีบุคลิกภาพที่ดีและรูจักเลือกใชวิธีการสอนที่
เหมาะสมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรู (สุพิน บุญชูวงศ, 2532 หนา 4-5) รวมถึงการจัดการเรียน
การสอน และการจัดกิจกรรมเสริมผูสอนควรทําหนาที่สงเสริม สนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ
2. ด านวิ ธีการสอน จากการศึกษาพบว า อาจารยผูสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา
ปการศึกษา 2556 มีความเห็นสอดคลองกันวาปญหาวิธีการสอนของอาจารยผูสอนแตละคนไมมีความตอเนื่องและ
สัมพันธกัน รูปแบบการสอนยังเนนเรื่องการบรรยายเปนหลักขาดการปฏิบัติ ซึ่งดานรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนควร
ใชเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยประกอบการเรียนการสอนใหดูมีชีวิตชีวา นาสนใจนาเรียนมากขึ้น รวมทั้งการ
จัดกลุมแบงชั้นเรียน ไมควรเปนกลุมใหญหองเรียนรวมอยางเดียว ถาเปนไดควรสอนเปนกลุมยอยหรือขนาดกลาง วิธีการ
สอนจะตองเหมาะสมกับเนื้อหาผูสอนจะตองระลึกอยูเสมอวาเนื้อหาวิชาแตละเรื่องแตละตอนนั้นยอมมีวิธีการสอนที่
แตกตางกันไปจึงจะทําใหผูเรียนเขาใจได และตองเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน วิธีการสอนบางอยางเหมาะสมกับการสอน
นักเรียนที่มีจํานวนมาก เชน การสอนโดยการบรรยาย บางอยางจะสอนไดเฉพาะนักเรียนกลุมนอย ๆ (อาภรณ ใจเที่ยง,
2553 หนา 173-174)
3. ดานการวัดและประเมินผล จากการศึกษาพบวา อาจารยผูสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
พะเยา ปการศึกษา 2556 มีความเห็นสอดคลองกันวา มหาวิทยาลัยกําหนดระยะเวลาในการสงรายงานผลการเรียนของ
นิสิตเร็วเกินไป และ ระยะเวลาในการรวบรวมคะแนน (การสอบยอย การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค) นอย
เกินไป กระชั้นเกินไป รวมไปถึงการใชงานในระบบรายงานผลการเรียนออนไลนมีขั้นตอนซับซอนยุงยาก และไมสามารถใช
วิธีการวัดผลที่หลากหลายได ทั้งนี้เนื่องจากการประเมินการประเมินเปนกระบวนการที่มีการเก็บรวบรวมขอมูล และตัดสิน
คุ ณ ค า ของสิ่ ง ต า ง ๆ โดยเที ย บกั บ เกณฑ ที่ กํ า หนด หากการประเมิ น ใดมี ค วามครบถ ว นสมบู ร ณ ใ นด า นการวั ด
(Measurement) และดานเกณฑการตัดสินคุณคา จะสงผลใหการประเมินมีความถูกตองและนาเชื่อถือมากขึ้น (สุพักตร
พิบูลย, 2548 หนา 7)
4. ดานสภาพแวดลอม จากการศึกษาพบวา อาจารยผูสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา
ปการศึกษา 2556 มีความเห็นสอดคลองกันวา ปญหาในภาพแวดลอมโดยรวมอยูในระดับนอย ทั้งในเรื่องหองเรียน สภาพ
หองเรียน บรรยากาศ อุณหภูมิ แสงสวาง รวมไปถึงอุปกรณในหองเรียน นั่นแสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญ
หากมหาวิทยาลัยมุงใหการเรียนการสอนบรรลุผลอยางสมบูรณแลว ก็จําเปนตองจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมให
อยูในสภาพที่ดีถูกหลักวิชา เอื้อตอกิจกรรมการเรียนการสอนใหมากที่สุด (อรพันธ ประสิทธิรัตน, 2533 หนา 10) ที่ได
กลาววาสภาพแวดลอมที่เปนรูปธรรมและสภาพแวดลอมที่เปนนามธรรม สภาพตางๆเหลานี้สามารถสัมผัสไดตลอดเวลา
เชน โตะ เกาอี้ อุปกรณตางๆ สภาพอุณหภูมิภายในหองเรียนเพื่อนรวมชั้น ครู กฎ ระเบียบของชั้น ของโรงเรียน คานิยม
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ความรูสึก ซึ่งสิ่ง ตางๆเหลานี้จะมี สวนรวมในการกําหนดพฤติกรรมของผูเรียน เป นตัวกระตุนใหผูเรียนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาปญหาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อใหเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา ผูศึกษาขอเสนอแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
ดานผูสอน
ความเหมาะสมของจํานวนผูสอนตอจํานวนตอจํานวนนิสิต ซึ่งจํานวนผูเรียนที่มากเกินไปตอหมูเรียนทําใหยาก
ตอการจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย เชน การทํางานกลุม หรืองานรายบุคคล อีกทั้งผูสอนไมไดรับการสอนอบรมใน
การใชสื่อการเรียนการสอน ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรทําการสํารวจผูเรียนทั้งนี้เพื่อทราบขอมูลเตรียมความพรอมในการ
จัดหาอาจารยผูสอนเพิ่ม หรือเพิ่มกลุมเรียนใหมากขึ้น และควรจัดใหมีผูเรียน ≤ 50 คน ตอ 1 กลุมเรียนตอหองเรียน รวม
ไปถึงมหาวิทยาลัยควรจัดอบรมการใชสื่อการเรียนการใหแกอาจารยผูสอนกอนเปดภาคเรียน
ดานวิธีการสอน
รูปแบบการสอนยังเนนเรื่องการบรรยายเปนหลักขาดการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหปรับรูปแบบการ
สอนในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยาจากการบรรยายเปนใหเนนการปฏิบัติมากขึ้น
ดานการวัดประเมินผล
ผูสอนไมสามารถใชวิธีการวัดผลที่หลากหลายได เชนการทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจผลงาน
อีกทั้งไมมีขอสอบที่เปนมาตรฐานที่ใชในการวัดผลและประเมินผลแตละรายวิชารวมไปถึงมีปญหาในการทดสอบเก็บ
คะแนนสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค เนื่องจากมีผูสอนหลายคน การรายงานผลการเรียนออนไลนก็เชนกัน
มีขั้นตอนซับซอนยุงยากและระบบไมมีความเที่ยงตรง (ขาดความเสถียร) มหาวิทยาลัยพะเยา จึงควรจัดใหมีการอบรม
อาจารยผูสอนและนิสิต หรือมีคูมือการใชงานการประเมินออนไลน และควรจัดสรรงบประมาณเพื่อทําขอสอบกลาง รวม
ไปถึงควรจัดใหมีอบรมอาจารยผูสอนเรื่องการออกขอสอบใหไดมาตรฐาน รวมไปถึงกอนที่อาจารยผูสอนจะรายงานผล
การเรียนในระบบรายงานผลการเรียนออนไลน สาขา/คณะ ควรมีการประชุมเพื่อวิพากษผลการเรียน และเนื่องจากผูเรียน
ตอกลุมเรียนมีจํานวนมาก อาจจะตองพิจารณาในเรื่องการยกเลิกเก็บคะแนนยอยในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ดานสภาพแวดลอม
บรรยากาศในหองเรียนไมเอื้ออํานวยตอการเรียนรูของผูเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อุปกรณ
ในหองเรียนก็ไมมีคุณภาพ ยังเปนรุนเกาใชงานยาก อยูในสภาพที่ไมเอื้อตอการเรียนการสอน จํานวนที่นั่งไมเพียงพอตอ
จํานวนผูเรียน ซึ่งผูเรียนมีจํานวนมาก สงผลใหอุณหภูมิในหองเรียนรอนขึ้นตามจํานวนนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาควรจัด
หองเรียนใหมีความเหมาะสมกับสัดสวนของจํานวนนิสิต รวมถึงมหาวิทยาลัยควรหาจัดโตะและเกาอี้ใหเพียงพอตอจํานวน
นิสิต และปรับปรุงหองเรียนใหมีเครื่องปรับอากาศทุกหอง และควรเปลี่ยนอุปกรณในหองเรียนที่ยังเปนรุนเกาใหเปนรุน
ใหมมีความทันสมัยและใชงานไดงาย
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาปญหาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา
จากผูเรียนเพื่อใหไดทราบปญหาและแนวทางการแกไขที่แทจริง
2. ควรมีการศึกษาปญหาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในหมวดอื่นๆ ของหลักสูตรปริญญาตรี

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางสูงจาก ดร.บรรจง ไชยรินคํา ที่ไดใหความ
ชวยเหลือใหคําแนะนํา และตรวจสอบแกไข ผูวิจัยมีความซาบซึ้งและถือเปนพระคุณอยางยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณ
รองศาสตราจารยพูนพงษ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไดใหความกรุณาชี้แนะหัวขอเรื่องใน
การศึกษาครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยเปรมวิทย วิวัฒนเศรษฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมกฤช ตาชม และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญาเกาะ วิวัฒนากุลที่ไดกรุณาใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาการบริหารการศึกษาทุกทาน รวมไปถึง ดร.สุนทร คลายอ่ํา ที่ไดกรุณาให
ความรูและใหคําแนะนําดวยดีเสมอมา และขอขอบคุณอาจารยผูสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปการศึกษา 2556 ทุกทาน
ที่ไดกรุณาตอบแบบสอบถาม ใหความคิดเห็น ทําใหไดขอมูลครบถวนในการศึกษาครั้งนี้
คุณงามความดีอันพึงมีจากการศึกษาฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบแดบิดา มารดา อันเปนที่เคารพยิ่ง และคณาจารย
ผูประสาทวิชาความรู ตลอดจนทุก ๆ ทานที่ใหกําลังใจชวยเหลือจนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี
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สภาพการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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Kanjana Sutjarot1 and Nanthima Nakaphong2
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความรูของโรงเรียน
ในกลุมเครือขา ยตําบลสั นสลี สั งกัดสํา นักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุม ตัวอยา งคือ ครู
โรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปการศึกษา 2557
จํานวน 76 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับจํานวน 46
ขอ วิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย ( xˉ ) และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ผลการศึกษาพบวาสภาพการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคา
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ดานองคกร ดานคณะทํางาน ดานการเรียนรู ดานเทคโนโลยีการเรียนรู และดานสิ่งเอื้อ
อํานวยการเรียนรู แนวทางการจัดการความรูคือ ควรจัดหางบประมาณ วัสดุอุปกรณจากองคกรภายนอก จัดหาที่ปรึกษา
ที่มีความรูความสามารถเพื่อมาสนับสนุนการจัดการความรู ควรจัดเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน จัดใหมีสวนรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชนและ สงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีม จัดหาอุปกรณทางดาน
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู จัดหาผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถเขามาเปนที่ปรึกษาหรือทํางานใน
โรงเรียน
คําสําคัญ: การจัดการความรู
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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 ( xˉ ), 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
เศรษฐกิจที่สามารถขับเคลื่อนดวยการใชความรู (Drucker, 2007, หนา 451) สําหรับความเจริญตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นมาจาก
การใชนวัตกรรมที่พัฒนาดวยปญญาและความรูเปนฐานอันสําคัญยิ่งโดยเฉพาะองคกรทางการศึกษาสามารถนําความรู
มาพัฒนาการดําเนินงานหรือนวัตกรรมตาง ๆ เพื่อยกระดับการเรียนรูของผูเรียนสําหรับการจัดการความรู (Knowledge
Management)
สําหรับการจัดการความรูในองคกรทางการศึกษาถือวาเปนปจจัยสําคัญที่สถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุน
ใหเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นวาผูบริหารมีความตระหนักถึงความสําคัญของ “ความรู” ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญสําหรับ
องคกรที่เรียกไดวา “ทรัพยสินทางปญญา” ทั้งนี้เพราะการจัดการความรูเปนการเรียนรูที่เรียนจากการปฏิบัติเปนตัวนํา
เพราะการปฏิบัติทําใหเกิดประสบการณและเกิดวิธีการที่เปนตัวอยางดี (Best-Practice) เพื่อใหครูรุนหลังนําไปศึกษา
นําไปใชประโยชนและนําไปตอยอดความรูที่แตกฉานตอไป (สถาบันพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา, 2548, หนา 3)
ดังนั้นโรงเรียนจําเปนตองเขาใจถึงแนวทางการนําการจัดการความรูที่เหมาะสมสําหรับองคกรและพัฒนาการ
จัดการความรูขององคกรทั้ง 5 ดาน ไดแก 1)ดานองคกร 2)ดานการเรียนรู 3)ดานคณะทํางาน 4)ดานเทคโนโลยีการเรียนรู
และ 5) ดานสิ่งเอื้ออํานวยการเรียนรู(พรพิมล หรรษาภิรมยโชค, 2554, หนา 20)โดยขั้นตอนที่สําคัญคือการวิเคราะห
สภาพการดําเนินการจัดการความรูตลอดจนปญหาและอุปสรรคเนื่องจากขอมูลดังกลาวจะทําใหสถานศึกษาสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการสามารถนําไปใชในการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการความรูใหเกิดขึ้นใน
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โรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอไปสิ่งเหลานี้ลวนทําใหเปนสาเหตุของการทําวิจัยเรื่องสภาพการ
จัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
โรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลีเปนกลุมโรงเรียนที่อยูในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย มีทั้งหมด 7 คน โรงเรียน
เปนโรงเรียนที่อยูในเขตพื้นที่สูง3โรงเรียน พื้นที่ราบ 4 โรงเรียนทั้งหมดเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งหมด 1,120 คน
ครู 76 คน
ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาขางตน จากปญหาที่เกิดขึ้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการจัดการความรูของ
โรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในดานองคกร ดาน
การเรียนรู ดานคณะทํางาน ดานเทคโนโลยีการเรียนรูและดานสิ่งเอื้ออํานวยการเรียนรู เพื่อนําขอมูลและผลการวิจัยไปใช
เปนแนวทางการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา สนับสนุนและสงเสริม ในการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบล
สันสลี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการจั ด การความรู ข องโรงเรี ย นในกลุ ม เครื อ ขา ยตํ า บลสั น สลี สั ง กั ด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร ไดจาก ครูโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
กลุมตัวอยาง ไดจาก ครูโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 76 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย
เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 46 ขอ แบงออกเปน 3 ตอน
คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของครูไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน
มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลี สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบล
สันสลี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ผูดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติมีรายละเอียดดังนี้
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1. ตอนที่ 1 สถานภาพขอมูลทั่วไปของครู ซึ่งวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคา รอยละ
2. ตอนที่ 2 เปนขอมูลสภาพการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( ˉx ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และแปรผล
ตามเกณฑการวิเคราะหของ Best (1993, หนา 247) ในการศึกษาครั้งนี้ใชเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ย แบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ
3. ตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม เกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรู จากแบบสอบถาม
ปลายเปด ดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษา
การสรุปผลการศึกษาสภาพการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้
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 คิดเปนรอยละ 13.2 และนอยที่สุดอายุมากกวา 50 ป คิดเปนรอยละ 10.5 ระดับวุฒิการศึกษาสวน
ใหญเปนระดับปริ ญญาตรี คิดเปนร อยละ 76.3 รองลงมาคือระดับปริญญาโท คิ ดเปนรอยละ 21.1 น อยที่สุ ดคือสู งกว า
ปริญญาโท คิดเปน รอยละ 2.6 ในสวนของของประสบการณในการทํางานของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณ
ในการทํางาน 6-10 ป คิดเปนรอยละ 38.2 รองลงมามีประสบการณในการทํางาน นอยกวา 6 ปและมากกวา 15 ปขึ้นไป คิด
เปนรอยละ 26.3 นอยที่สุดมีประสบการณในการทํางาน 11 – 15 ป คิดเปนรอยละ 9.21
2. สภาพการจั ดการความรู ของโรงเรี ยนในกลุ มเครื อข ายตํ าบลสั นสลี สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความเหมาะสมทุกดานอยูในระดับมาก ซึ่งเรียงลําดับจากคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้
ดานองคกร ดานคณะทํางาน ดานการเรียนรู ดานเทคโนโลยีการเรียนรู และดานสิ่งเอื้ออํานวยการเรียนรู ผลการวิเคราะหเปน
รายดานสรุปไดดังนี้
ดา นองค กรโดยภาพรวมสภาพการจั ดการความรูด า นองค กร ตามความคิด เห็น ของครูอ ยูใ นระดั บมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.53 – 4.33 คาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียน
มีวิสัยทัศนการจัดการความรูที่ชัดเจน คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ โรงเรียนมีการใหของขวัญรางวัลสําหรับบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
การจัดการความรู
ดานการเรียนรูโดยภาพรวมสภาพการจัดการความรูดานการเรียนรู ตามความคิดเห็นของครูอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.91 – 4.25 คาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียน
เปดโอกาสใหบุคลากรไดเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลายตามความแตกตางและความถนัดของแตละบุคคล คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ
โรงเรียนมีการเยี่ยมชมหนวยงานที่มีความเปนเลิศดานการจัดการความรู
ดานคณะทํางานโดยภาพรวมสภาพการจัดการความรูดานคณะทํางาน ตามความคิดเห็นของครูอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.86 – 4.26 คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความ
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ใฝรูกระตือรือรนในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและการทํางาน (Personal Mastery) คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีทักษะการทํางานเปน
ทีมที่ดี
ดานเทคโนโลยีการเรียนรูโดยภาพรวมสภาพการจัดการความรูเทคโนโลยี ตามความคิดเห็นของครูอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.34 – 4.18 คาเฉลี่ยสูงสุด คือ
มีเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารเชนอีเมลกระดานขาวหองสนทนาสําหรับการสื่อสารและแบงปนความรู คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการ
นําสื่อการเรียนรูแบบมัลติมีเดียมาชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของบุคลากรในโรงเรียน
ดานสิ่งเอื้ออํานวยการเรียนรูโดยภาพรวมสภาพการจั ดการความรู ดานสิ่งเอื้ออํานวยการเรียนรู ตามความ
คิดเห็นของครูอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.41 –
3.88 คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินการจัดการความรู คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ โรงเรียนมี
การจางผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความเชี่ยวชาญเขามาเปนที่ปรึกษาหรือทํางานในโรงเรียน
3. แนวทางการการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสรุปได 5 ดาน ดังนี้
ดานองคกร มีแนวทางการจัดการความรู ไดแก ควรจัดหางบประมาณจากองคกรภายนอก จัดหาวัสดุอุปกรณ
จากองค กรภายนอกเพื่ อมาสนั บสนุ น จั ดหาที่ ปรึ กษาที่มี ความรู ความสามารถอย างแทจริ งมาใหความรู มีการติ ดตาม
ประเมินผลการนํ าความรูมาใช พัฒนางานอย างเคร งครั ด ต อเนื่อง เพื่อให เกิดประโยชน ที่ แท จริ งหรื อควรจะเป นและให
ความสําคัญในการจัดการความรู ทุกกลุมสาระ
ดานการเรียนรู มีแนวทางการจัดการความรู ไดแก ควรจัดกิจกรรมแหงการเรียนรู จัดเครือขายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จัดใหมีสวนรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชนและสรางบรรยากาศในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานคณะทํางาน มีแนวทางการจัดการความรู ไดแก ควรสรางความรวมมือของบุคคลากรภายในโรงเรียน
สรางจิตสํานึกของบุคลากรใหมีสวนรวมในความรับผิดชอบ ใหเกียรติซึ่งกันและกันในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย จัดการเรื่อง
ตาง ๆ ไมใหเปนเรื่องยาก สงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีม จัดหาบุคลากรที่มีทักษะใหตรงตามที่ตองการ สรางทัศนคติที่ดี
ในการแบงปนความรูใหกับเพื่อนรวมงาน และ ผูบริหารตองมีเทคนิคในการบริหารบุคลากรตองศึกษาการจัดการความรู
(KM)ใหมาก
ดานเทคโนโลยีการเรี ยนรู มี แนวทางการจั ดการความรู ไดแก ควรจั ดหาอุ ปกรณ ทางด านเทคโนโลยี เพื่ อ
สนับสนุนการจัดการความรู สนับสนุนสื่อและนวัตกรรมในการนําเสนอความรู ติดตอประสานงานกับตนสังกัดเพื่อพัฒนา
ระบบเครือขายใหมีความเร็วสูงขึ้นและสนับสนุนใหบุคคลากรเขารับการพัฒนาความรูทางดานเทคโนโลยีใหชํานาญ
ดานสิ่งเอื้ออํานวยการเรียนรู มีแนวทางการจัดการความรู โดยจัดหาผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถเขามา
เปนที่ปรึกษาหรือทํางานในโรงเรียน
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สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการวิจัยพบวาสภาพการจัดการความรูของโรงเรียนในกลุมเครือขายตําบลสันสลี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความเหมาะสมทุกดานอยูในระดับมาก ซึ่งเรียงลําดับจากคาคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปนอย ดังนี้ ดานองคกร ดานคณะทํางาน ดานการเรียนรู ดานเทคโนโลยีการเรียนรู และดานสิ่งเอื้ออํานวยการเรียนรู
ซึ่งมีประเด็นอภิปราย ดังนี้
1. ดานองคกร จากผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการความรูตามความคิดเห็นของครูที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดสาม
อัน ดับ แรก เห็ นว า โรงเรี ยนมี วิสั ย ทัศ นก ารจั ด การความรู ที่ชั ดเจน โรงเรี ย นมี แ ผนการจัด การความรู ที่สอดคล องกั บ
เปาหมายวิสัยทัศนและแผนกลยุทธของโรงเรียน โรงเรียนมีกลยุทธที่สนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรูและสงเสริมการ
เรียนรูของคนในโรงเรียน การมีวิสัยทัศนดานการจัดการเรียนรูที่ชัดเจนจะเปนตัวสงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู
ภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ ดาเวนพอรต และ พรูเชค (Davenport & Prusak,
1999, pp. 229-238) ที่บอกวาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดการความรู ควรมีวิสัยทัศน และภาษาที่ใชมีความ
ชัดเจนในการที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองคการและสอดคลองกับแนวคิดของ เชน (Chen, 2004, p. 2) พบวา
องคการที่ประสบความสําเร็จจะตองมีการนําการจัดการความรูมาใชในองคการ โดยองคการเหลานั้นมีองคประกอบหลัก
ที่สําคัญในการจัดการความรู คือ มีผูนําที่มีพฤติกรรมในการสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการการจัดการความรู โดย
กําหนดไวในวิสัยทัศนองคการ ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญ และมีกลยุทธที่เกี่ยวกับการจัดการความรูที่กําหนดไวใน
วิสัยทัศนดวย แนวทางการจัดการความรู ควรจัดหางบประมาณจัดหาวัสดุอุปกรณจากองคกรภายนอกเพื่อมาสนับสนุน
การจัดการความรู จัดหาที่ปรึกษาที่มีความรูความสามารถอยางแทจริงมาใหความรู มีการติดตามประเมินผลการนํา
ความรูมาใชพัฒนางานอยางเครงครัด ตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประโยชนที่แทจริงหรือควรจะเปน และใหความสําคัญในการ
จัดการความรู ทุกกลุมสาระ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (ปณิตา พนภัย, 2544, หนา 6) ใหความหมายองคการแหงการ
เรี ยนรูว า องค การที่ เน น การพั ฒนาตนเองอยา งต อ เนื่ อง เพื่อ ขยายขอบเขตความสามารถ และเพิ่ ม พูน สมรรถนะที่
กอใหเกิดความกาวหนา ซึ่งนําไปสูการอยูรอด และการบรรลุเปาหมายในภาพรวม โดยที่องคการเปนผูอํานวยความ
สะดวก กระตุน และสราง บรรยากาศ ที่สนับสนุนใหเกิดการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ
2. ดานการเรียนรู จากผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการความรูตามความคิดเห็นของครูที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
สามอันดับแรก เห็นวา โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรไดเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลายตามความแตกตางและความถนัด
ของแตละบุคคล โรงเรียนมีการพัฒนาและสรางความรูรวมกันกับโรงเรียนเครือขายและผูที่มีสวนไดสวนเสียในทุกระดับ
บุคลากรมีความกระตือรือรนและคนหาความรูใหม ๆ เพื่อการทํางานที่ตนเองรับผิดชอบอยู เนื่องจากเปาหมายของการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐคื อการพัฒ นาการเรียนรูเพื่ อเพิ่ มทัก ษะในการทํา งานใหมี ศักยภาพสูงขึ้ น โดยการเรียนรูของ
บุคลากรจะตองเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและตลอดเวลาตามความถนัดของแตละบุคคล สําหรับทักษะสําคัญในการพัฒนาการ
เรียนรู และพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Senge (1990) ทีก่ ลาววา การเรียนรูอยู
ในรูปวินัย 5 ประการ ไดแก 1) ไฟแรงใฝรูคูศักยภาพ (Personal Mastery) 2) รับรูภาพลักษณโลกรอบตัวอยางถูกตอง
(Mental Models) 3) การสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Building Shared Vision) 4) การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) และ 5)
คิดเปนระบบครบวงจร (Systems Thinking) และสอดคลองกับแนวคิดของ Chang, Gray, Jansz และคณะ(2003) ไดกลาว
ไววา การเรียนรูจากการปฏิบัติ เปนการเรียนรูผานการปฏิบัติที่รวมถึงการใหผูมีสวนรวมในการสะทอนบนประสบการณ
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ของตนเองและเมื่อบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศในดานตาง ๆ สิ่งเหลานี้
จะสงผลทําใหการปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Nonaka & Takeuchi
อางถึงในวิจารณ พานิช (2548) วาควรสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเขมขนในกลุมบุคลากร ดังนั้นการ
จัดการความรูในองคกรจึงควรสรางสภาพ แวดลอมที่ทําใหเกิดความรูเปดกวางในการเรียนรูโดยเฉพาะในกลุมของ
บุคลากร และเมื่อบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศในดานตาง ๆ สิ่งเหลานี้
จะสงผลทําใหการปฏิบัติของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แนวทางการการจัดการความรูควรจัดกิจกรรมแหงการเรียนรู
จัดเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จัดใหมีสวนรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชน และ สราง
บรรยากาศในแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปเตอร เซนจ (Senge, 1990, pp. 140-173) ที่กลาวไววา
ในองคการแหงการเรียนรูตองมี การเรียนรูรวมกันเปนทีมหรือเปนกลุม โดยอาศัยความรูและความคิดของทุกคนในการ
แบงปนและ แลกเปลี่ยนกัน เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของทีมใหเกิดการสรางสรรคและแพรกระจาย สิ่งใหมๆ
มากกวาการอาศัยความสามารถของสมาชิกแตละคน การเรียนรูของกลุมมีผลสะทอนที่ สําคัญตอการเรียนรูของบุคคล
องคการแหงการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อมีการรวมตัวของทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง สมาชิกในทีมมีโอกาสเรียนรู
สิ่งตาง ๆ รวมกัน โดยการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน การแบงปน และการถายทอดความรู ความคิดเห็น รวมทั้งประสบการณ
ซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ การเรียนรูระหวางบุคคลนั้นเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
โดยลด การครอบงําความคิดของบุคคลอื่นและปดโอกาสใหแสดงความสามารถที่มีอยูไดอยางเต็มที่ รวมทั้งกระตุนใหเกิด
การอภิปรายอยางกวางขวางภายในทีม ชวินท ธัมมนันทกุล (2541, หนา 70 - 71) การเรียนรูภาวะแทจริงภายนอก
องคการ คือ บุคลากรตองรูความเปนไปภายนอกองคการดวย ตองรูวาโลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอยางไร มีเหตุการณใด
ที่จะกระทบตอ ความอยูรอดขององคการและมีเทคโนโลยีอะไรเกิดขึ้นบาง เพื่อนําไปปรับปรุงองคการใหทันโลก
3. ดานคณะทํางาน จากผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการความรูตามความคิดเห็นของครูที่มีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุดสามอันดับแรก เห็นวา มีความใฝรูกระตือรือรนในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและการทํางาน (Personal Mastery)
มีความพรอมในการปรับตัวเองกับการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน มีทัศนคติที่ดีในการแบงปนความรูใหกับ
เพื่อนรวมงาน บุคลากรเปนองคประกอบสํา คัญของการจัดการความรูสําหรับโรงเรียน ลักษณะสํา คัญของบุคลากร
ที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดการความรูของโรงเรียน คือ บุคลากรควรเปนผูใฝเรียนรู อันจะสงผลตอการกระตือรือรน
ในการพัฒนาตนเอง และสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเห็นไดวาการเปนคนที่ใฝเรียนรูสามารถพัฒนา
ทักษะตาง ๆ ตามมา ลักษณะดังกลาวถือเปนทักษะที่สําคัญของบุคลากรในการพัฒนาตนเองตามแนวทางองคกรแหงการ
เรียนรู เพราะถาหากบุคลากรขาดทักษะดังกลาวแลวก็จะไมสามารถบรรลุถึงเปาหมายการจัดการความรู ซึ่งก็คือ การ
เรียนรู สอดคลองกับแนวคิดของ Senge (1990) แนวทางการการจัดการความรู ควรสรางความรวมมือของบุคคลากร
ภายในโรงเรียน สรางจิตสํานึกของบุคลากรใหมีสวนรวมในความรับผิดชอบ ใหเกียรติซึ่งกันและกันในหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย จัดการเรื่องตาง ๆ ไมใหเปนเรื่องยาก สงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีม จัดหาบุคลากรที่มีทักษะใหตรงตามที่
ตองการ และผูบริหารตองมีเทคนิคในการบริหารบุคลากรตองศึกษาการจัดการความรู(KM)ใหมาก ซึ่งสอดคลองแนวคิด
ของมารคารตและเรยโนลด (Marquardt & Reynolds, 1994, pp. 26- 34) ที่กลาววาการทํางานเปนทีมและเครือขายการ
ทํางาน (teamwork and networking) องคการควรสงเสริมใหเกิดความรวมมือกันในการทํางาน โดยเนนการ ทํางานเปนทีม
และสรางพลังโดยรวมทรัพยากรทั้งภายในทีมและระหวางทีม กับบุคคลภายนอกทีม เครือขายการทํางานที่มีการแบงปน
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และประสานงานกันเพื่อแกปญหาและสรางสรรคผลงานใหม ๆ (ลือชัย พันธเจริญกิจ, 2540, หนา 33-35) ผูนําในแตละ
ระดับ จะเปนบุคคลสําคัญ ในการรักษาองคการไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จ
4. ดานเทคโนโลยีการเรียนรู จากผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการความรูตามความคิดเห็นของครูที่มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุดสามอันดับแรก เห็นวามีเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารเชนอีเมลกระดานขาวหองสนทนาสําหรับการสื่อสารและแบงปน
ความรู มีเทคโนโลยีเครือขายทางสังคมเชน Facebook สําหรับการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู มีระบบฐานความรู
(Knowledge-based Systems) เพื่อสนับสนุนการทํางานของคนในโรงเรียนซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ(Elias M, Awad &
Hassan M. Ghaziri, 2003, หนา 368 - 371) ที่กลาววา การอภิปรายรวมกันในบริบทของการจัดการความรูนั้นตองทําให
บุคคลสามารถทํางานรวมกันไดทั้งนอกเวลาและนอกสถานที่โดยการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อกลาง เนื่องจาก
ในการเผยแพรความรูตองอาศัยเทคโนโลยี ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรใหความสําคัญกับเทคโนโลยีตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ George & Ricahrd (2007) ไดกลาวถึง หลักพื้นฐาน 4 ประการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและกระบวนการ มีดังนี้ 1)
โครงสรางที่ใชในการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 2) การประยุกตใชที่
สนับสนุนการทํางาน 3) ทักษะของบุคลากรในการจัดการเทคโนโลยีพื้นฐาน และ 4) กระบวนการและเทคนิคในการ
ติดตามและประเมินที่ทําใหคลังความรูเรียบรอยปลอดภัย แนวทางการการจัดการความรู ควรจัดหาอุปกรณทางดาน
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู สนับสนุนสื่อและนวัตกรรมในการนําเสนอความรู ติดตอประสานงานกับตน
สังกัดเพื่อพัฒนาระบบเครือขายใหมีความเร็วสูงขึ้นและ สนับสนุนใหบุคคลากรเขารับการพัฒนาความรูทางดานเทคโนโลยี
ใหชํานาญ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของมารคารตและเรยโนลด (Marquardt & Reynolds, 1994, pp. 26 - 34) ที่กลาววา
องคการตองประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อชวยในการปฏิบัติงานใน กระบวนการเรียนรูอยางทั่วถึง การจัดใหมีการ
จัดเก็บ การประมวล และการถายทอดขอมูลใหทั่วถึง อยางรวดเร็วและถูกหลักการ สงเสริมการสรางเครือขาย สราง
ขอมูลคอมพิวเตอรและใชเทคโนโลยี ตาง ๆ ที่ทันสมัยเพื่อชวยถายโอนความรูใหแพรกระจายทั่วองคการ
5. ดานสิ่งเอื้ออํานวยการเรียนรู จากผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการความรูตามความคิดเห็นของครูที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุดสามอันดับแรก เห็นวาผูบริหารสนับสนุนงบประมาณสําหรับการดําเนินการจัดการความรู ผูบริหารสราง
ขวัญและใหกําลังใจแกผูรับผิดชอบที่จัดกิจกรรมการเรียนรูและการจัดการความรู โรงเรียนมีการใหทุนสนับสนุนใหกับ
บุคลากรเพื่อพัฒนาความรูที่ตองการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ดาเวนพอรต และ พรูเชค (Davenport & Prusak, 1999,
pp. 229-238) ผูบริหารระดับสูงควรใหการสนับสนุนเต็มที่ ซึ่งตัวอยางของวิธีการใหการ สนับสนุน เชน แสดงใหพนักงาน
ทุกคนรูวา การจัดการความรูและการเรียนรูภายในองคการเปนปจจัยหลักของความสําเร็จขององคการ ปูทางใหและ
จั ด สรรงบประมาณสํ า หรั บ พั ฒ นาอุ ป กรณ จํ า เป น พื้ น ฐาน บุ ค คลที่ ร อบรู ห รื อ มี ค วามเชี่ ย วชาญเป น พิ เ ศษ (personal
mastery) องคการแหงการเรียนรูตองสงเสริมใหคนในองคการสามารถเรียนรูและ พัฒนาตนเองไปสูความเปนเลิศในดาน
ตาง ๆ ได กลาวคือ องคการตองจัดกลไกตาง ๆ ในองคการเพื่อใหบุคลากรไดเรียนรูสิ่งตาง ๆ เพิ่มเติมอยางตอเนื่อง
การเรี ยนรูข องแต ละคนเปนจุ ดเริ่ม ตนและ เป นพื้นฐานสํา หรับองคการแหง การเรียนรู ลักษณะการเรีย นรูของคนใน
องคการจะสะทอนใหเห็น ถึงการเรียนรูขององคการได สมาชิกขององคการตองเปนตัวของตัวเองสูง และมีระดับของ
ความสามารถพิ เศษในหลายแง มุ ม ดั ง นั้ น การเรี ย นรู ต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะมี ลั ก ษณะต อ เนื่ อ งและเป น การเรี ย นรู เ พื่ อ
ความสามารถในระดับบุคคล รวมทั้งเปนการสรางสรรคใหจุดมุงหมายของสมาชิกทุกคนที่มีความ กระตือรือรน สนใจ
และใฝหาที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอไดบรรลุผล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของปเตอร เซนจ (Senge, 1990, pp. 140 2962

173) แนวทางการจัดการความรูควรจัดหาผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถเขามาเปนที่ปรึกษาหรือทํางานในโรงเรียน
ซึ่งสอดคล องกับ แนวคิ ดของกานต สุดา มาฆะศิ รานนท (2546, หนา 133 -153) ที่ก ลา วว า การกํ าหนดความรู
(Knowledge Identification) หมายถึง การระบุความรู ความเชี่ยวชาญ และทรัพยสินทางปญญาขององคกรที่จําเปน ตองมี
โดยการกําหนดหรือนิยามสิ่งที่องคกรตองการใหบุคลากรเรียนรูเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน นโยบาย พันธกิจ และเปาหมาย
ตาง ๆ ในการกําหนดความรูในองคกร ทีมผูเชี่ยวชาญ นักวิเคราะหความรูพิจารณาตามความเหมาะสม และการแบงปน
ความรู (Knowledge Sharing)ควรเตรียมทีมผูชํานาญการและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานองคกรควรสงเสริมใหมีการสรางแรงจูงใจโดยการใหของขวัญรางวัลกับบุคคลากรในการจัดการความรู
2. ดานการเรียนรูควรสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ
ในดานตาง ๆ ซึ่งจะสงผลทําใหการปฏิบัติดานการจัดการความรูมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. ดานคณะทํางานควรสงเสริมใหบุคคลากรใหมีการเพิ่มทักษะการทํางานที่เปนทีมเพื่อใหการทํางานมีศักยภาพ
สูงขึ้น โดยการเรียนรูของบุคลากรจะตองเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและตลอดเวลา
4. ด า นเทคโนโลยี ก ารเรี ย นรู ควรพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ค วามรู ค วามสามารถในการนํ า สื่ อ การเรี ย นรู แ บบ
มัลติมีเดียมาชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงการผลิตสื่อและนวัตกรรมหรือวิธีการ
ค น คว า หาข อ มู ล เพื่ อ ใช พั ฒ นาในการเรี ย นการสอนที่ มี คุ ณ ภาพ และจั ด ให มี เ ทคโนโลยี ที่ทัน สมั ย สามารถใช ง านได
ตลอดเวลา เพื่อใหเกิดความสะดวกในการคนควาและประสิทธิภาพ
5. ดานสิ่งเอื้ออํานวยการเรียนรู ควรสนับสนุนการจัดการความรูที่เปนเลิศโดยกําหนดปฏิทินที่จะใหวิทยากร
หรือผูเชี่ยวชาญ ภายนอกมาใหความรูแกบุคลากร ควรสรางความตระหนักและใหความสําคัญกับการนําวิทยากรหรือ
ผูเชี่ยวชาญมาใหความรูและควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอคาตอบแทนวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
จากผลสรุปและการอภิปรายผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรที่เขารวมกิจกรรมการจัดการความรู
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพการจัดการความรูโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐบา
3. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการความรูในโรงเรียน
4. ควรศึกษาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับโรงเรี ยน เนื่องจากรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีกิจกรรม
มากมาย ซึ่งแตละรูปแบบมีขอดีและเหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตกตางกัน โดยการศึกษาดังกลาวจะทําใหทราบแนวทางการ
ดําเนินการในแตละกิจกรรม ตลอดจนทําใหเกิดความสะดวกตอการนํากิจกรรมตาง ๆ ไปใชในการพัฒนาการเรียนรูของ
บุคลากรโรงเรียน
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การศึ กษาครั้ งนี้ เป นการวิ จัย เชิง สํา รวจ มุ ง เน นศึ ก ษาสภาพการเตรี ยมความพร อมหลั ก สูต รสถานศึก ษา
สูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3ในปการศึกษา 2557
จํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 317 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปโดยใชสถิติ คือ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการวิจัย สภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ภารกิจ ทั้ง7 ภารกิจ มีผลโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณา
เปนรายภารกิจ พบวาลําดับที่ 1 คือ ภารกิจที่3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก
รองลงมาลําดับที่2 คือภารกิจที่ 1 การเตรียมความพรอมมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากรองลงมาลําดับที่3 คือ
ภารกิจที่7 การปรับปรุงพัฒนามีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากตามลําดับและลําดับที่ 7 คือภารกิจที่ 6 คือการ
สรุปผลการดําเนินงานมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คําสําคัญ: สภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน

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
การจัดการศึกษาและการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยอมสงผลดีตอคุณภาพผูเรียน ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญ
ของการจัดการศึกษาการ ในยุคอาเซียนการศึกษา มีการแขงขันกันสูง ประเทศสมาชิกอาเซียนแตละประเทศมีการพัฒนา
การศึกษาอยางตอเนื่องประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในสมาชิกที่มีการวัดระดับการศึกษาอยูในระดับต่ํา(บัญชา ชุมชัยเวทย,
2556,หนา 15 )ไดรายงานจากผลสํารวจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี การจัด
อันดับคุณภาพการศึกษา ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับอีก 9 ชาติในอาเซียน เพราะ คุณภาพในดานดังกลาวของไทยติด
ที่โหล และยังนาจะติดหลมอีกตางหาก มีผลสํารวจอีกชุดที่นาสนใจ
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาที่ผูวิจัยไดศึกษามา และ ผูวิจัยจึงไดมีการศึกษาขอมูลเบื้องตนใน
พื้นที่ระดับสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ที่ผูวิจัยไดปฏิบัติหนาที่ขาราชการประจําอยู
ไดเกิดความสนใจที่จะศึกษาสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 และศึกษาปญหาและและขอเสนอแนะศึกษาการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ซึ่งจะเปน
แนวทางการแกปญหา และเปนประโยชนตอผูที่สนใจศึกษาในเรื่องการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน
ของสถานศึกษา และ การเตรียมความพรอมของหลักสูตรสถานศึกษา สูประชาคมอาเซียนตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อ ศึกษาสภาพการเตรียมความพร อมหลั กสูต รสถานศึ กษาสูประชาคมอาเซีย นของสถานศึก ษา สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูผูสอน ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต3 ในปการศึกษา 2557 จํานวน 153 โรงเรียน จํานวนทั้งสิ้น 1,882 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และ ครูผูสอนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย3 ในปการศึกษา 2557 จํานวน 153 โรงเรียน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จาก
การเทียบตามตาราง ของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan,อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ,2552, 48-49) ไดกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 317 คน
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เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ตามแนวทางการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาที่ตองมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อการใชหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ,2545,
หนา 7-12 ) ทั้ง 7ภารกิจในครั้งนี้ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้.
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอ มูลทั่ วไปผูบริ หาร และครู ของสถานศึ กษา สัง กัดสํ านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 เกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง และประสบการณการทํางาน มีลักษณะเปน
แบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ประกอบดวย ภารกิจที่ 1 การเตรียมความพรอม ภารกิจที่
2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ภารกิจที่ 3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ภารกิจที่ 4 การดําเนินการบริหาร
หลักสูตร (การใชหลักสูตร) ภารกิจที่ 5 การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ภารกิจที่ 6 การสรุปผลการดําเนินงาน
ภารกิจที่ 7 การปรับปรุงพัฒนา โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิรท
(Likert’ Rating Scale) ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง
การดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
การดําเนินงานอยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง
การดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง
การดําเนินงานอยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง
การดําเนินงานอยูในระดับนอยที่สุด
จากนั้นกําหนดเกณฑในการแปลคาของคะแนนดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง
การดําเนินงานอยูในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง
การดําเนินงานอยูในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง
การดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง
การดําเนินงานอยูในระดับระดับนอย
1.00 – 1.49 หมายถึง
การดําเนินงานอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา สูประชาคมอาเซียน ศึกษาจากขอมูลจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3เพื่อนํามา
สรางเครื่องมือ
2967

2. ศึกษารูปแบบและวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัย จากนั้นนํามาสรางแบบสอบถามให
ครอบคลุมเนื้อหา
3. นําแบบสอบถามที่สรางเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและนํามาปรับปรุงแกไข
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญ หรือ ผูรอบรูเฉพาะเรื่องจํานวน3 ทาน ชวยตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ความสมบูรณและความครอบคลุมของเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ผลการ
วิเคราะหแ บบสอบในครั้ง นี้ มี คา ความเที่ย งตรงความสมบู รณ แ ละความครอบคลุม ของเนื้ อหา และหาค าดั ช นีค วาม
สอดคลอง IOC คือ 0.67-1.00 ซึ่งถือวาเปนขอคําถามที่อยูในเกณฑความตรงเชิงเนื้อหา
5. หาคุ ณภาพของเครื่อ งมื อ ในสว นของคํ าถามเกี่ ย วกั บความตอ งการจํ าเปน ในการพัฒ นาครู โดยนํ า
แบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปทดลองใช (Try out) ผูอํานวยการและครูผูสอน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต2 จํานวน 30 คน ขอมูลที่ไดจากการทดลองใชมาคํานวณหา คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ("∝-coefficient" )ของ Cronbach โดยคํานวณดวยเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่ง
มีผลการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.98 แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น
อยูในระดับที่เหมาะสมจะนําไปใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้
6. นําแบบสอบถามที่ผานแกไขใหสมบูรณแลวนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ยื่นคํารองขอหนังสือออกจากคณะวิทยาลัยการศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยา
เขตเชียงราย เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล เรื่องการขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ถึง
ผูอํานวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อขออนุญาต
เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
2. นําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยจากคณะวิทยาลัยการศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย พรอมกับแบบสอบถาม ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลยื่นตอผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ดวยตนเองเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย พรอมกําหนดวันรับ
แบบสอบถามคืน
3. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลหาคาทางสถิติตอไป
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ของการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยใชรอยละวิเคราะหขอมูลดวย
เครื่องมือคอมพิวเตอรโดยโปรแกรมสําเร็จรูป
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของ

� ) และคาเบี่ยงเบน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ย ( x
มาตรฐาน (S.D) วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องมือคอมพิวเตอรโดยโปรแกรมสําเร็จรูป
ตอนที่ 3 วิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกับ ป ญ หาและข อ เสนอแนะ ของสภาพการเตรี ย มความพร อ มหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 วิเคราะห
โดยใชรอยละตามจํานวนผูตอบแบบสอบถามเชิงเนื้อหาและสรุปเปนภาพรวม
สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติดงั ตอไปนี้
1. หาคาสถานภาพสวนบุคคล ใชความถี่ และรอยละ
2. หาคาสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ใชคาเฉลี่ย (x
�) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.ปญหาและขอเสนอแนะ ใชความถี่ และรอยละ ตามจํานวนผูต อบแบบสอบถามเชิงเนื้อหาและสรุปเปน
ภาพรวม

ผลการศึกษา
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ในภาพรวมทั้ง 7 ภารกิจ
ภารกิจ
1
2
3
4
5
6
7

(𝐍 = 𝟑𝟏𝟕)
x�
𝐒. 𝐃.

รายการ
การเตรียมความพรอม
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร
การดําเนินการบริหารหลักสูตร (การใช
หลักสูตร)
การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
การสรุปผลการดําเนินงาน
การปรับปรุงพัฒนา
เฉลี่ยรวม

ระดับการ
ดําเนินงาน

ลําดับที่

3.61
3.55
3.63

0.56
0.69
0.69

มาก
มาก
มาก

2
5
1

3.53

0.70

มาก

6

3.58
3.53
3.61
3.58

0.71
0.77
0.74
0.69

มาก
มาก
มาก
มาก

4
7
3

จากตาราง 2 พบวา สภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
สัง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งรายเขต3 ในภาพรวม มี คา เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มาก( x� = 3.58)
,(S.D.=0.69) เมื่อพิจารณาเปนรายภารกิจ พบวาลําดับที่ 1คือ ภารกิจที่3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรมีสภาพการ
2969

ดําเนินงานอยูในระดับมาก( x� = 3.63),(S.D.=0.69) รองลงมาลําดับที่2 คือภารกิจที่ 1 การเตรียมความพรอมมีสภาพการ
ดําเนินงานอยูในระดับมาก( x� = 3.61),(S.D.=0.56) รองลงมาลําดับที่3 คือ ภารกิจที่7 การปรับปรุงพัฒนามีสภาพการ
ดํ า เนิ น งานอยู ใ นระดั บ มาก ( x� = 3.61),(S.D.=0.74) ตามลํ า ดั บ และลํ า ดั บ ที่ 7 คื อ ภารกิ จ ที่ 6 คื อ การสรุ ป ผลการ
ดําเนินงานมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก( x� = 3.53),(S.D.=0.77) มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

สรุปผลและอธิปรายผล

จากผลการวิจัยเรื่อง สภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ปรากฏผลตามรายละเอียดดังนี้
การวิจัยครั้งนี้ ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากที่สุด จํานวน 169 คนคิดเปน รอยละ53.31 เพศชาย
จํานวน 148 คนคิดเปนรอยละ 46.69 อายุระหวาง 31 - 40 ป มีอัตราสวนมากที่สุด จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ
30.28 ของกลุมประชากรทั้งหมด 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 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีอัตราสวนมากที่สุด
จํานวน 172 คนคิดเปนรอยละ 54.26 รองลงมามีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 43.53
และวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก มีอัตราสวนที่นอยที่สุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ2.21ตามลําดับ ตําแหนง
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนง ขาราชการครูมีอัตราสวนมากที่สุด จํานวน 245 คนคิดเปนรอยละ 77.29 และ
ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน/รองผูอํานวยการ จํานวน 72 คนคิดเปนรอยละ 22.71ตามลําดับ ประสบการณการทํางาน
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณทํางาน1 – 5 ป มีอัตราสวนที่มากที่สุด 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 ปมีอัตราสวนนอยที่สุด จํานวน 58 คิดเปนรอยละ18.30
1. ผลการวิจัย สภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ภารกิ จ พบว าลํ า ดั บ ที่ 1 คือ ภารกิ จ ที่ 3 การวางแผนดํ า เนิ นการใชห ลั ก สูต รมี ส ภาพการดํ า เนิน งานอยู ใ นระดั บ มาก
รองลงมาลําดับที่2 คือภารกิจที่7 การปรับปรุงพัฒนามีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก รองลงมาลําดับที่3 คือ
ภารกิจที่ 1 การเตรียมความพรอมมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก ตามลําดับและลําดับที่ 7 คือภารกิจที่ 6 คือการ
สรุปผลการดําเนินงานมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยต่ําสุดพิจารณาเปนรายภารกิจดังตอไปนี้นี้
ภารกิจที่ 1 การเตรียมความพรอมในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ลําดับที่1
คือ สถานศึกษาไดสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมการอบรม สัมมนาหรือฝกปฏิบัติตามความตองการ รองลงมา
ลําดับที่2 คือ มีการสํารวจสภาพปจจุบันของบุคลากร จัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้ นฐานและประชาคมอาเซี ยน รองลงมาลํ าดับ ที่3คื อ มี การประชุม ชี้แจง ประชุมปฏิบัติ การ เพื่ อทํา ความเข าใจ
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐานและประชาคมอาเซี ย น ตามลํ า ดั บ และลํ า ดั บ ที่ 1 2คื อ ศึ ก ษาดู ง านจากแหล ง ความรู
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ที่หลากหลาย สื่อ เอกสารหรือศึกษาจากโรงเรียนนํารอง โรงเรียนศูนยอาเซียนศึกษา เครือขาย หรือ โรงเรียนแกนนํา
อาเซียนศึกษามีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ภารกิจที่ 2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ลําดับที่1 คือ มีการจัดประชุมคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรวมกัน กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค
สูประชาคมอาเซียน รองลงมาลําดับที่ 2 คือ มีการจัดทํา กําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนในแตละชวงชั้นและกําหนดสัดสวนเวลาเรียนเพิ่มเติมวิชาอาเซียนศึกษา รองลงมาลําดับที่ 3มีการจัดทํา
ผลการเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รายป หรือรายภาคตามลําดับ และ
ลําดับที่ 9 คือ มีการจัดทําสื่อการเรียนรูเรื่องประชาคมอาเซียน / จัดทําปรับปรุงแหลงการเรียนรู หองเรียนรูอาเซียนศึกษา
ภายในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ภารกิจที่ 3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ลําดับที่1 คือ มีการวางแผนเพื่อสรางบรรยากาศการเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน รองลงมาลําดับ
ที่ 2 คือ ผูบริหารจัดหาคูมือ แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนมาบริการแกครู รองลงมาลําดับที่ 3
คือ มีการวางแผนใหครูผูสอนจัดหา เลือก ใช และพัฒนาสื่ออาเซียน มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนศึกษาตามลําดับและลําดับที่ 7 คือ มีเครือขายการเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ภารกิจที่ 4 การดําเนินการบริหารหลักสูตรในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ลําดับที่1 คือ มีการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนหรือบริหารหลักสูตรอยางเหมาะสมสู
ประชาคม รองลงมาลําดับที่ 2 คือ มีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
สูประชาคมอาเซียน รองลงมาลําดับที่ 3 คือ มีการดําเนินการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการวางแผนพัฒนาการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา สูประชาคมอาเซียน ตามลําดับและลําดับที่ 10 คือ มีการดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูจัด
สิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนสูประชาคมอาเซียนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ภารกิจที่ 5 การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบว า ลํ า ดั บที่ 1 คือ มี หลั ก เกณฑ ป ระเมิ นผลการใช หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาสู ป ระชาคมอาเซีย นที่ ชัด เจนและสามารถ
ตรวจสอบได รองลงมาลําดับที่ 2 คือ ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน รองลงมาลําดับที่
3 มีการนิเทศกํา กับ ติดตามและประเมิน ผลการใชหลักสู ตรสถานศึกษาสูป ระชาคมอาเซีย นและงานวิชาการภายใน
สถานศึก ษา ตามลํ าดั บ และลํ า ดั บที่ 6 คื อ มี การนิ เทศ กํ ากั บ ติ ดตามและประเมิ น ผลการใชห ลั ก สูต รสถานศึ ก ษา
สูประชาคมอาเซียนและงานวิชาการจากภายนอกสถานศึกษามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ภารกิจที่ 6 การสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ลําดับที่1
คื อ มี ก ารจั ด การประชุ ม คณะกรรมการสถานศึ ก ษาและคณะครู เพื่ อ สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
สูประชาคมอาเซี ยนรองลงมาลํา ดับ ที่ 2 คื อ มีเอกสารหลั กฐาน สรุ ปผลการดําเนิน การรายงานผลการนิเทศการใช
หลักสูตรสถานศึกษา สูประชาคมอาเซียน ตามลําดับ และลําดับที่ 3 คือ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน เมื่อสิ้นปการศึกษาที่เปนปจจุบันมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ภารกิจที่ 7 การปรับปรุงพัฒนาในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ลําดับที่1
คื อ สถานศึ ก ษามี ก ารดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
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สถานศึก ษาให มีป ระสิท ธิ ภาพยิ่ งขึ้ นรองลงมาลํ าดั บที่ 2 คื อ สถานศึก ษามี การนํ าผลการดํา เนิน งาน รวมทั้ งป ญหา/
ขอ เสนอแนะต า งๆ มาใชเป น ข อ มู ล พื้ นฐานในการวางแผนปรั บปรุ ง และพั ฒ นากระบวนการบริ ห ารจั ดการหลั ก สู ต ร
ตามลํา ดั บ และลํ า ดับ ที่ 3 คือ มี มีก ารเสนอผลสรุ ป การดํา เนิน งานการใช หลั ก สูต รสถานศึก ษาสู ป ระชาคมอาเซี ย น
สูสาธารณชนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
2. ผลการวิ จั ย การศึ ก ษาป ญ หาและข อ เสนอแนะสภาพการเตรี ย มความพร อ มหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาสู
ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ดังนี้ พิจารณานาตาม
ภารกิจไดดังนี้
ภารกิจที่ 1 การเตรียมความพรอม ปญหาที่พบวา มีจํานวนความถี่มากที่สุด คือ ดานแหลงเรียนรูเกี่ยวกับ
อาเซี ย นในโรงเรี ย นมี น อ ย และข อ เสนอแนะลํ า ดั บ ที่ 1 คื อ ควรมี ก ารจั ด ให มี ศู น ย ที่ใ ห ค วามรู เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย นอย า ง
หลากหลายไวในโรงเรียนละศูนย
ภารกิ จที่ 2 การจัด ทํา หลั กสู ตรสถานศึ กษา ปญ หาที่พ บว า มีจํ านวนความถี่ มากที่ สุด คื อ ครู ยัง ขาดการ
วิเคราะหและจัดทําขอมูลรายงานที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และขอเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดการอบรมและใหความรู
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียแกครูทุกคนใหทั่วถึงทุกคนรวมทั้งมีการประชาสัมพันธโดยการใชสื่ออยางหลากหลาย
ภารกิจที่ 3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ปญหาที่พบวา มีจํานวนความถี่มากที่สุด คือ ครูไมมีคูมือ
เกี่ยวกับหลักสูตรประชาคมอาเซียนเพียงพอ และขอเสนอแนะ คือ ควรจัดทําหลักสูตรและคูมือเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ประชาคมอาเซียนแจกใหทางสถานศึกษาใหครบตามจํานวนครูทุกระดับชั้น
ภารกิจที่ 4 การดําเนินการบริหารหลักสูตร ปญหาที่พบวา มีจํานวนความถี่มากที่สุด คือ หนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการใชหลักสูตรประชาคมอาเซียน ยังมีการประชาสัมพันธในการใชหลักสูตรอาเซียนนอยเกินไป และขอเสนอแนะ คือ
ควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวหลักสูตรการใชหลักสูตรอาเซียนใหมากขึ้นกวาเดิม
ภารกิจที่ 5 การนิเทศ กํา กับ ติดตาม ประเมิ นผล ป ญหาที่พบวา มีจํ านวนความถี่มากที่สุ ด คือ ไมมี การ
สงเสริมใหครูเขารวมการอบรม และไมมีการใหความรูดานการวัดและประเมินผลหลักสูตรเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ
ขอเสนอแนะ คือควรจัดใหมีการอบรมใหความรูดานการวัดและประเมินผลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแกครูทุกคน
ภารกิจที่ 6 การสรุปผลการดําเนินงาน พบวา ปญหาที่พบวา มีจํานวนความถี่มากที่สุด คือ สถานศึกษามีการ
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูเพื่อเพื่อสงผลการดําเนินงานสรุปหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคม
อาเซียนนอย และขอเสนอแนะ ลําดับที่ 1 คือ ผูบริหารควรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูใหมากขึ้น
ภารกิจที่ 7 การปรับปรุงพัฒนา ปญหาที่พบวา มีจํานวนความถี่มากที่สุด คือ หลักสูตรอาเซียนยังตื่นตัวลาชา
ถาเทียบกับหลักสูตรอื่นๆที่มี และขอเสนอแนะ คือ ควรมีการสอนและนําผลการจัดกิจกรรมมาพัฒนาแกไขหรือใชเปน
แนวทางในการจัดกิจกรรมในปการศึกษาถัดไป
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 สามารถนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลไดดังนี้
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การศึก ษาสภาพการเตรี ย มความพรอ มหลั ก สูต รสถานศึ ก ษาสู ประชาคมอาเซี ย นของสถานศึ กษา สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อันเนื่องมาจากยุคปจจุบัน
เปนยุคอาเซียนซึ่งประเทศไทยถือเปนหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่ตองควรตื่นตัวและเตรียมความพรอมดานการศึกษาการ
สอดคลองกับงานวิจัยของตอตระกูล บุญปลูก(2556) ไดศึกษาการเตรียมความพรอมและศึกษาแนวทางการแกไขในดาน
การจัดการเรียนรูของครูและผูบริหาร สูความเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 ของโรงเรียนบานเวียงพาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 พบวา ครูมี ความพรอมตามตัวชี้วัด ทั้งสิ้น 4 ตั วชี้วัด ไดแ ก
ครูผูสอนมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนการรู การวัดและประเมินผล
และการเผยแพรผลงานทั้งระบบออนไลนและออฟไลน ครูใชเทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู และครู
ใชการวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง และสอดคลองผลงานวิจัยของเฉลียว เถื่อนเภา (2554 :107108) ที่พบวา โดยภาพรวมการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเครือขายศูนยอาเซียนศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1ดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ดานบริหารจัดการและกระบวนการจัดการเรียนรู อยูในระดับมาก ทุกรายการ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุกัญญา
ทุมทุม า(2555) ไดศึก ษาการจั ดการเรี ยนรู สูประชาคมอาเซีย นของสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน สั งกัด สํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก พบวา ทุกสถานภาพ มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานทุกดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากดานการจัดการเรียนรูและดานการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากันเมื่อพิจารณาตามสถานภาพ พบวา ผูบริหารสถานศึกษา โดยรวม
และรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนครูผูสอนโดยรวมและรายดานมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก ดานการบริหารจัดการของสถานศึกษาและดานการจัดกิจกรรมสัมพันธ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากันเมื่อ
พิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบวา ทุกขนาดมีคาเฉลี่ยอยู ในระดับมาก โรงเรียนขนาดใหญ ดานกิจกรรมสัมพันธ มี
คาเฉลี่ยสูงสุด โรงเรียนขนาดกลาง ดานการจัดการเรียนรูมีคาเฉลี่ยสูงสุดและโรงเรียนขนาดเล็กดานการจัดกิจกรรม
เรียนรูและดานการจัดกิจกรรมของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน ทั้งนี้ในการจัดเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียนนั้นหลักสูตรสถานศึกษาถือเปนหัวใจสําคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุงสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
ซึงสามารถเตรียมความพรอมของหลักสูตรสถานศึกษา สูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา ตามแนวทางการจัดทํา
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ ต อ งมี ก ระบวนการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รเพื่ อ การใช ห ลั ก สู ต รอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ(กรม
วิชาการ,2545, หนา 7-12 )สามารถอธิปรายเปนรายภารกิจ ดังนี้
ภารกิ จที่ 1 การเตรี ยมความพรอม ในภาพรวม มีคา เฉลี่ ยอยูใ นระดับมาก อั นเนื่ องมาจากสถานศึก ษาได
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมการอบรม สัมมนาหรือฝกปฏิบัติตามความตองการมีการสํารวจสภาพปจจุบันของ
บุคลากร จัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและประชาคมอาเซียน ประชุม
ชี้แจง ประชุมปฏิบัติการ เพื่อทําความเขาใจหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประชาคมอาเซียน สอดคลองกับงานวิจัย
ของณิชารีย ศรีศักดา (2553) ที่ไดศึกษา แนวทางการบริหารหลักสุตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบานอรุโณทัย
จังหวัดเชียงใหม พบวาจากสํารวจความตองการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คณะครูมีความตองการเรียนรูและทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยวิธีการจัดการประชุมเชิง
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ปฏิบัติการในระดับมาก สวนการดําเนินการในการเตรียมความพรอมในการพัฒนาหลักสูตรมีความตองการใหแตงตั้ง
คณะกรรมการในการจัดทําหลักสูตรโดยใชวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับมาก
ภารกิจที่ 2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก อันเกิดจากการรวมมือ
ระหวางสถานศึกษาคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษารวมกัน กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคสูประชาคมอาเซียน
จัดทํา กําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาที่ กําหนดสัดสวนเวลาเรียนเพิ่มเติมวิชาอาเซียนศึกษา และมีการจัดทําผล
การเรียนรูที่คาดหวังและสาระการเรียนรูที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รายป หรือรายภาค สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สวัสดิ์ ยศบุญเรือง (2549) ที่ไดศึกษาการสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา :ศึกษากรณีบทบาทและ
หนาที่ของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสักนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําปางพบวาบุคคลากรทางการศึกษาสวนใหญ
ตระหนักและเห็นความสําคัญของชุมชนมาก เห็นดวยกับการมีบทบาทและหนาที่ในการสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมในเรื่อง
การวางแผนมากที่สุด รองลงมาไดแก การกําหนดนโยบาย กํากับ ติดตามและประเมินผลมีการประสานงานกับหนวยงาน
การศึกษาทุกระดับและหนวยงานอื่น ของรัฐ องคกรเอกชน ผูนําทางศาสนาใหเขามารวมจัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน มีการเผยแพรประชาสัมพันธโรงเรียนและขอมูลขาวสารแกชุมชน
ภารกิจที่ 3 การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเนื่องดวย ผูบริหารอํานวย
สะดวก บริการแกครู มีการวางแผนใหครูผูสอนจัดหา เลือก ใช และพัฒนาสื่ออาเซียน มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนศึกษา มีการวางแผนเพื่อสรางบรรยากาศ การเรียนรู สอดคลองกับจันทนา หุนกระแทก(2556)
ที่ไดศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม
จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมอยูในระดับมาก พบวามีการตรวจสอบความพรอมดานอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมความพรอม
สูอาเซียน มีการกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับอาเซียนใหสอดคลองกับปรัชญาและวิสัยทัศนของสถานศึกษา มีการสงเสริมให
บุคคลากรทุกคนมีความรูความใจเกี่ยวประชาคมอาเซียน
ภารกิจที่ 4 การดําเนินการบริหารหลักสูตร (การใชหลักสูตร)ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งการ
บริหารหลักสูตรถือเปนหนาที่หลักของผูบริหาร ที่ตองการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
หรือบริหารหลักสูตรอยางเหมาะสมสูประชาคมอาเซียน ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา รวมไปถึงครูผูสอนหรือเจาหนาที่ประจําศูนยอาเซียน สอดคลองกับจันทนา หุนกระแทก(2556) ที่ได
ศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม
จังหวัดเชียงใหม ในดาน การดําเนินการบริหารหลักสูตร พบวา สวนใหญมีการปฏิบัติและเปนจริงในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีการจัดครูเขาสอนตรงตามวุฒิการศึกษา มีการปฏิบัติและเปนจริงมาก การสอนที่มุงเนน
สูประชาคมอาเซียน มีการรายงานผลการดาเนินการใชหลักสูตรที่เกี่ยวของกับอาเซียนตอชุมชน มีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางสม่ําเสมอ มีการกํากับติดตามการใชหลักสูตรที่เกี่ยวของกับอาเซียน และ
มีการกําหนดตารางการเรียนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ภารกิจที่ 5 การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เนื่องดวยการนิเทศ
กํากับ ติดตามและประเมินผล ถือเปนกระบวนการสําคัญที่จะชวยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพราะ การนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล เปนขั้นที่ผูบริหาร ตองใหความสําคัญอยางตอเนื่องเพื่อการทราบขอมูลปญหาอยางแทจริง สอดคลองกับ
งานวิจัยของน้ําทิพย ทะศรีแกว (2549) การบริหารหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดนาน ไดศึกษาการบริหาร
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หลักสูตรสถานศึกษา ทั้ง 4 ดานพบวา ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู
และการนิเทศ ติดตาม และการวัดผลประเมินผล มีการปฏิบัติในระดับมาก โดยการ การนิเทศ ติดตาม และการวัดผล
ประเมินผล มีการปฏิบัติมากกวาดานอื่น
ภารกิจที่ 6 การสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเนื่องมาจากมีการจัดการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูเพื่อสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน และรับทราบ
ผลการดําเนินการอยางตอเนื่องจึงทําใหคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลอง มานะ ทองรักษ (2549) ใหความหมายของ
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานตามที่วางไวเพื่อปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายเกิดผลสัมฤทธิ์กับ
โรงเรียน นักเรียน ผูบริหาร ครูบุคลากรและ คณะกรรมการสถานศึกษา อย างเปนรูปธรรม โดยอาศัยความรวมมื อ
จากผูรวมงาน และบุคลากรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในและนอกโรงเรียน และสอดคลองกับแนวคิดของ รุงชัชดาพร เวหะ
ชาติ (2551) ไดกลาวไววาการบริหารงานวิชาการ เปนกระบวนการหรือกิจกรรมการดําเนินงานทุกอยางที่เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลใหดีขึ้น เพื่ อใหเปนไปตามจุดมุ งหมายของหลักสูตร และใหเกิ ด
ประโยชนสูงสุด
ภารกิจที่ 7 การปรับปรุงพัฒนาในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เปนผลมาจากสถานศึกษามีการ
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่องสอดคลองกับ พิชัย จุลวรรณโณ(2550) ที่ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีษะเกษ พบวา ระดับการปฏิบัติการงานวิชาการของครูวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูในระดับปาน
กลาง สวนดานอื่นๆ อยูในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหานอย คือดาน การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษาการวัดและประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาแหลงเรียนรูการแนะแนว
การศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน การประสานความ
รวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศภายใน การสงเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัว องคกรหนวยงานและสถาบันอื่นๆที่จัดการศึกษา และดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เชนเดียวกับ ลีลาวดี จีระเสมานนท(2550)ที่ไดศึกษา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด
เล็กในอําเภอวังเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 พบวา ผลการศึกษาพบวา การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอวังเหนือ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลว ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีการปฏิบัติในดานการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีการปฏิบัตินอยสุดในดานการประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดย
สวนใหญมีการปฏิบัติในเรื่องนําหลักสูตรไปใชในการเรียนการสอนและบริหารจัดการใชหลักสูตรใหเหมาะสม รองลงมาคือ
ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และจัดทาโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค สาหรับปญหาในดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา พบวา ปญหา มีการวางแผนการจัดทาหลักสูตร แตไมสามารถนาไปใชไดจริง เชน หลักสูตรทองถิ่น เปนตน
การจัดทาหลักสูตรของโรงเรียนไมมีผูตรวจสอบความถูกตองและใหคาแนะนํา หลักสูตรที่ใชในโรงเรียนเปนหลักสูตร
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แกนกลาง ซึ่งในบางครั้งนักเรียนที่เรียนออนจะ เขาใจยาก หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ทาใหผูปฏิบัติสับสน
ครูผูสอนไมมีโอกาสปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรดวยตนเอง โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหขอเสนอแนะไววา
ควรจัดใหครูผูสอนนําหลักสูตรทองถิ่นไปประยุกตใชในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ โดยใหวิทยากรที่มีความรูมาอบรมกอน
เสมอควรมีบุคลากรที่มีความรูดานหลักสูตรอยางแทจริง และฝายวิชาการมีการพัฒนาหลักสูตรอายางแทจริง ควรมีการ
สํารวจความรูพื้นฐานของนักเรียน และจัดหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับความสามารถของนักเรียน ควรสงเสริมใหครู
ไดพัฒนาความรูเกี่ยวกับหลักสูตร โดยสงไปอบรมหรือดูงานตามความเหมาะสม ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม
กับสถานศึกษาและมีการนาไปใชจริง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการวิจัยสภาพการเตรียมความพรอมหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ผูศึกษาขอเสนอแนะดังนี้
ภารกิจที่ 1 ควรจัดใหมีการศึกษาดูงานจากแหลงความรูที่หลากหลาย สื่อ เอกสารหรือศึกษาจากโรงเรียนนํา
รอง โรงเรียนศูนยอาเซียนศึกษา เครือขาย หรือ โรงเรียนแกนนําอาเซียนศึกษา
ภารกิจที่ 2 ควรมีการจัดทําสื่อการเรียนรูเรื่องประชาคมอาเซียน / จัดทําปรับปรุงแหลงการเรียนรู หองเรียนรู
อาเซียนศึกษาภายในโรงเรียนในแตละโรงเรียน
ภารกิจที่ 3 ควรมีเครือขายการเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษาอยางชัดเจน
ภารกิจที่ 4 ควรมีการดําเนินการจัดกระบวนการเรียนรูจัดสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูเอื้อตอการจัดการเรียน
การสอนสูประชาคมอาเซียน
ภารกิจที่ 5 ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนและ
งานวิชาการจากภายนอกสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ภารกิจที่ 6 ควรมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานบริหารหลักสูตรสถานศึกษาประชาคมอาเซียน เมื่อสิ้น
ปการศึกษาที่เปนปจจุบัน
ภารกิจที่ 7 ควรมีการเสนอผลสรุปการดําเนินงานการใชหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนสูสาธารณชน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเตรียมความพรอมของหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในแตละพื้นที่
ควรศึกษาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.อนวัช อุนกอง ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการทุกทาน ที่ไดใหคําแนะนํา ปรึกษาพรอมทั้งตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง
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จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณได รวมทั้งคณาจารยที่ไดกรุณาสงเสริม สนับสนุนใหความรูแกผูศึกษาและ
เปนกําลังใจใหจนสําเร็จการศึกษา ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย ผูเชี่ยวชาญดังมีรายนามในภาคผนวกที่ไดกรุณาตรวจสอบแบบสอบถาม แกไขและให
ขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น รวมทั้งผูบริหารงาน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต3 ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง ในการเก็บ
ขอมูลและตอบแบบสอบถาม
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาคนควาขออุทิศแดผูมีพระคุณทุกๆทาน
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สภาพการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาใน ศูนยเครือขาย
การศึกษาตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
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การศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ
ของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ ประชากร ประกอบดวย ผูบริหาร 70 คน
ครู 60 คน รวม 130 คน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ แบบมาตรสวนประมาณคา
และแบบปลายเปด สถิติที่ใช คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา สภาพการ
ทํางานเปนทีม โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ สูงสุด ไดแก ดานผูนําทีม อยู
ในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดานโครงสรางของทีม อยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการทํางานของทีม อยู
ในระดับมาก และนอยที่สุด ดานสมาชิกของทีม อยูในระดับมาก จากการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ ดานผูนําทีม (ของ
ผูบริหาร) กระจายงานใหบุคลากรทุกฝายอยางเทาเทียมกัน ดานสมาชิกของทีม (ของผูบริหาร) จัดตั้ง ICT ศูนยเครือขาย
การศึกษา ตับเตา 2 ดานโครงสรางของทีม (ของผูบริหาร) ควรประชุมวางแผนงานที่รับผิดชอบใหชัดเจนตามมาตรฐาน
ดานกระบวนการทํางานของทีม (ของผูบริหาร) สรางแรงจูงใจในการในการทํางานรวมกัน สวนดานผูนําทีม (ของครู) การ
วางตัวบุคคลใหเหมาะสมและตรงกับงาน ดานสมาชิกของทีม (ของครู) สรางแรงจูงใจในการทํางาน ดานโครงสรางของทีม
(ของครู) ใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค ดานกระบวนการทํางานของทีม (ของครู) ติดตอประสานงานกัน
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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
ในสั ง คมโลกป จ จุ บัน มี ค วามเจริ ญ ก า วหน า ไปอย า งรวดเร็ ว ทั้ ง ทางด า นเศรษฐกิ จ วั ฒ นธรรม การเมื อ ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเขามามีบทบาท ตอการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตของมนุษย
ซึ่งมีผลกระทบตอสภาพทางดานรางกายและจิตใจ เพราะตองมีการแขงขันกันสูง ทั้งทางดานการศึกษา หรือการทํางาน
สงผลใหการทํางานในปจจุบันไดตื่นตัวและใหความสนใจตอการทํางานเปนทีมและการสรางทีมงาน เพราะเห็นวาการ
ทํางาน เปนทีมมีความสําคัญตอการบริหาร ชวยใหทีมงานมีความสมบูรณ มีประสิทธิภาพ สามารถกาวสูความสําเร็จได
ซึ่ง เสนห จุยโต (2547, หนา 143) ไดสรุปวา ทีมงานและการสรางทีมงานมีความสําคัญ ตอการปฏิบัติงานไปสูความสําเร็จ
ได โดยมีเปาหมายการพัฒนาคน
จากรายงานขอมูลของกลุมงานสารสนเทศ ของศูนยเครือขายการศึกษาตับเตา 2 จังหวัดเชียงราย ปการศึกษา
2552 (กลุมงานสารสนเทศศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2, 2552, หนา 4-9) พบวา โรงเรียนขยายโอกาสในศูนย
เครือขายการศึกษา ตับเตา 2 ซึ่งประกอบไปดวย โรงเรียนบานรักแผนดิน โรงเรียนบานแผนดินทอง โรงเรียนบานราษฎร
ภักดี โรงเรียนรมโพธิ์ไทย และ โรงเรียนขุนหวยไคร ภูมิประเทศเปนภูเขาสูงและโรงเรียนตั้งอยูหางไกลกันมาก ทําใหการ
ติดตอสื่อสาร และการประสานงานระหวางโรงเรียนไปสูโรงเรียน จากโรงเรียนไปสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดความ
ลาชา และเปนไปดวยความยากลําบาก เปนอุปสรรคอยางมากในการติดตอประสานงานเกี่ยวกับการบริหารงานตางๆขาด
การผสานงานกันระหวางโรงเรียนและขาดครูวิชาเอก ซึ่งในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการทํางานรวมกันเปนทีมการทํางาน
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ของบุคลากรทางการศึกษาจะสรางทีมงานใหแข็งแกรงโดยเนนใหบุคลากรทุกคนเห็นความสําคัญของกระบวนการในการ
ทํางานรวมกันเปนทีม
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาประสิทธิภาพของการทํางานเปนทีมของศูนยเครือขายการศึกษาตับเตา 2
ขาดการติดตอผสานงานและการรวมมือกันแกไขป ญหาในระหวางศูนยเครือขายเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งศึกษาสภาพในการทํางานเปนทีมมี 4 ดาน ตามแนวคิดของแกล็ดสไตล (Gladstein, 1984, pp.
499-515) ซึ่งประกอบดวย 1) ดานผูนําทีม คือ บุคคลที่มีความเหมาะสมตอการนําทีมใหทํางานบรรลุเปาหมายตาม
ตองการและไดรับการยอมรับจากทีมงาน 2) ดานสมาชิกของทีม คือ ผูรวมงานทุกคนที่อยูในทีมงานที่มีความรู ความเขาใจ
และความสามารถในการดําเนิน งานให สําเร็จ มีค วามคิด ริเริ่ มสรางสรรคเพื่อ พัฒนางานใหก าวหนา ซึ่งจะก อให เกิ ด
ผลประโยชนรวมกัน 3) ดานโครงสรางของทีม คือ แนวทางในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิผลในการติดตามประสานงาน
ใหบรรลุเปาหมาย 4) ดานกระบวนการทํางานของทีม คือ กระบวนการที่มีสวนชวยในดานพฤติกรรมความสัมพันธระหวาง
บุคคล การบํารุงรักษาและการแกปญหาเพื่อใหการปฏิบัติงานของทีมดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผล
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาสภาพการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาใน
ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยอาศัยการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน การรวมมือรวมใจกันในการทํางานเปนทีมของผูบริหารและครูในโรงเรียน เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งใน
การขับเคลื่อน และพัฒนางานทุกระบบในโรงเรียนใหมีผลการดําเนินงานในโรงเรียนใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและมี
ประสิทธิภาพในการทํางานเปนทีมใหบรรลุเปาหมายตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาใน ศูนยเครือขายการศึกษา
ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาและข อ เสนอแนะของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สภาพการทํ า งานเป น ที ม ที่ มี
ประสิทธิภาพในศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4

สรุปกรอบแนวคิด
ตัวแปรตาม
สภาพในการทํางานเปนทีม
ตัวแปรตน
- ผูบริหาร
- ครู

1. ดานผูน ําทีม
2. ดานสมาชิกของทีม
3. ดานโครงสรางของทีม
4. ดานกระบวนการทํางานของทีม
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร ไดแก ผูบริหาร จํานวน 70 คน และ ครู จํานวน 60 คน ในศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 รวมทั้งหมด 130 คน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม แบบเลือกตอบ แบบมาตรสวนประมาณคา และแบบปลายเปด วิเคราะหโดยหา คาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
สภาพการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาใน ศูนยเครือขายการศึกษาตับเตา 2
สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 รวมเฉลี่ยทุ กดาน (ของผูบริหาร) อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย เทากับ 3.86 และรวมเฉลี่ยทุกดาน (ของครู) อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย เทากับ 4.20 โดยเรียงลําดับดานของ
ผูบริหารและครูจากมากไปหานอย ซึ่งไดผลออกมาเหมือนกัน ดังนี้ สูงสุด ไดแก ดานผูนําทีม อยูในระดับมาก รองลงมา
ไดแก ดานโครงสรางของทีม อยูในระดับมาก ดานกระบวนการทํางานของทีม อยูในระดับมาก และดานสมาชิกของทีม อยู
ในระดับมาก
ปญหาและขอเสนอแนะ ของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพใน ศูนย
เครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกั ดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา เชี ยงราย เขต 4 ดานผูนํา ทีม (ของ
ผูบริหาร) ปญหาที่พบ คือ ผูนําทีมไววางใจบุคคลเดิมๆเสมอ ขอเสนอแนะ คื อ ควรประชุ ม วางแผน กระจายงานให
บุคลากรทุกฝายอยางเทาเทียมกัน ดานสมาชิกของทีม (ของผูบริหาร) ปญหาที่พบ คือ ขาดการรวมมือสนับสนุนในการ
ทํางาน เพราะภูมิประเทศอยูหางไกลกันดาร ขอเสนอแนะ คือ ประชุมจัดตั้ง ICT ของศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2
ดานโครงสรางของทีม (ของผูบริหาร) ปญหาที่พบ คือ การปฏิบัติงานยังไมเปนไปตามมาตรฐานตามโครงสรางของทีมที่
กําหนดไว ขอเสนอแนะ คือ ควรประชุมวางแผนงานที่รับผิดชอบใหชัดเจนตามมาตรฐาน และกําหนดเปาหมายใหชัดเจน
มากขึ้น ดานกระบวนการทํางานของทีม (ของผูบริหาร) ปญหาที่พบ คือ ขาดการติดตอประสานงานเพื่อใหงานไมติดขัด
ขอเสนอแนะ คือ สรางแรงจูงใจในการในการทํางานรวมกัน สวนดานผูนําทีม (ของครู) ปญหาที่พบ คือ ผูนําทีมวางตัว
บุคคลไมตรงกับความรูความสามารถ ขาดการควบคุมทีมงานได ขอเสนอแนะ คือ ผูนําทีมควรสอบถามตัวบุคคล เพื่อได
วางตัวบุคคลใหเหมาะสมและตรงกับงาน ดานสมาชิกของทีม (ของครู) ปญหาที่พบ คือ ขาดรวมมือ ไมชวยเหลือกันภายใน
ทีม ขอเสนอแนะ คือ สรางแรงจูงใจในการทํางานรวมกัน ดานโครงสรางของทีม (ของครู) ปญหาที่พบ คือ โครงสรางของ
ทีมยังขาดความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ขอเสนอแนะ คือ ควรใหทุกฝายมีสวนรวมใน
การกําหนดวัตถุประสงค ดานกระบวนการทํางานของทีม (ของครู) ปญหาที่พบ คือ ขาดการติดตอประสานงานเพื่อใหงาน
ไมติดขัด ขอเสนอแนะ คือ ติดตอประสานงานกันโดยการจัดทํา Website ของศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2

สรุปและอภิปรายผล
สภาพการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาใน ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวามีการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้
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ดานที่มากสุดไดแก ดานผูนําทีม อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานโครงสรางของทีม อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก
ดานกระบวนการทํางานของทีม และนอยที่สุดไดแก ดานสมาชิกของทีม อยูในระดับมาก ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวามีการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพของครูอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้
ดานที่มากสุดไดแก ดานผูนําทีม อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานโครงสรางของทีม อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก
ดานกระบวนการทํางานของทีม และนอยที่สุดไดแก ดานสมาชิกของทีม อยูในระดับมาก ตามลําดับ
ปญหาและขอเสนอแนะสภาพการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาใน ศูนยเครือขาย
การศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา เชีย งราย เขต 4 (ของผูบ ริห าร) จากผูต อบ
แบบสอบถามทั้ ง หมด 70 คน มี ผู ต อบแบบสอบถามปลายเป ด จํา นวน 57 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 81.43 โดยผู ต อบ
แบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะ สวนมากเสนอวาขาดการรวมมือสนับสนุนในการทํางาน เพราะภูมิประเทศของแตละ
โรงเรียนอยูหางไกลกันดารควรจัดตั้ง ICT ของศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สวนปญหาและขอเสนอแนะสภาพการ
ทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาใน ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 (ของครู) จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 60 คน มีผูตอบแบบสอบถาม
ปลายเปด จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 81.67 โดยผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะ สวนมากเสนอวาโครงสรางของ
ทีมยังขาดความสามารถในการปฏิบัติงานของทีมงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวควรใหทุกฝายมีสวนรวมในการ
กําหนดวัตถุประสงคเพื่อการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
สภาพการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาใน ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 (ของผูบริหาร) ผลการวิจัยพบวา สภาพการทํางานเปน
ทีมของผูบริหาร อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวามีสภาพการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพของผูบริหาร ในดาน
ผูนําทีม อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานโครงสรางของทีม อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานกระบวนการทํางาน
ของทีม อยูในระดับมาก และ นอยที่สุดไดแก ดานสมาชิกของทีม อยูในระดับมาก ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
ในแตละดาน พบวา
ดานผูนําทีม (ของผูบริหาร) พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาความสามารถในการติดตอสื่อสาร
และประสานงานกั บ สมาชิ ก ในที ม การเป น มนุ ษ ย สั ม พั น ธ อั น ดี ไ ด รั บ ความเชื่ อ ถื อ และการยอมรั บ จากผู ร ว มงาน
ความสามารถในการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ในการกํากับดูแลการทํางานของสมาชิกในทีมงาน และรับฟงความคิดเห็น
ของสมาชิกในทีม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงวุฒิ ทาระสา (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่อง การทํางานเปนทีม
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 ซึ่งพบวามี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีมในดานภาวะผูนําทีมโดยภาพรวม อยูในระดับมาก
ด า นสมาชิ ก ของที ม (ของผู บ ริ ห าร) พบว า อยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะว า ที ม มี ค วามรู แ ละ
ความสามารถในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ทีมมีการยอมรับความแตกตางซึ่งกันและกันในดานความรู ความสามารถ ทีมมี
การรับรูและเขาใจนโยบายตลอดจนเปาหมายของโรงเรียน ทีมมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบายและ
เปาหมายที่โรงเรียนกําหนด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประสงค เกสรสุคนธ (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่อง
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การสรางทีมงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดของผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวาการสรางทีมงานในดานสมาชิกของทีมโดยภาพรวม อยูในระดับมาก
ดานโครงสรางของทีม (ของผูบริหาร) พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานของทีมใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามมาตรฐานการทํางานที่กําหนดไว และการกําหนดหลักการ
วิธีการทํางานและมาตรฐานการทํางานของทีมในดานตาง ๆ เพื่อเขาใจตรงกัน การมีสวนรวมของสมาชิกในทีมในการวาง
หลักการ การกําหนดวิธีการในการทํางานและมาตรฐานการทํางาน การปฏิบัติตามหลักการและวิธีการทํางานของทีม
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการทํางานที่กําหนดไว ความรับผิดชอบในหนาที่ของสมาชิกในทีมงานแตละคน การประสาน
ประโยชนสวนตนและสวนรวมเขาดวยกันของสมาชิกแตละคนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มิ่งขวัญ สันทัดการ (2546,
บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่อง การทํางานเปนทีมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ตามทรรศนะของผูบริหารและครู ซึ่งพบวา การทํางานเปนทีมภายในโรงเรียนประถมศึกษาในดานโครงสรางทีมโดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก
ดานกระบวนการทํางานของทีม (ของผูบริหาร) พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาความชัดเจนใน
การสื่อสารภายในทีม การแสดงความคิดเห็นและความรูสึกของสมาชิกในเรื่องตาง ๆ ไดอยางเปดเผย การนําความคิดเห็น
ขอตกลงและขอเสนอแนะของสมาชิกในทีมไปใชในการแกไขปญหาและพัฒนากระบวนการทํางานของทีม สมาชิกแตละคน
มีความเขาใจและสามารถทํางานในฐานะตัวแทนคนหนึ่งของทีม การผนึกกําลังที่จะชวยกันทํางานของสมาชิกในทีมทุกคน
สามารถผสมผสานความคิดของสมาชิกแตละคน เพื่อใหเกิดผลงานตามเปาประสงคของทีมถึงแมเปาประสงคสวนตัวจะ
แตกตางกันไป และสามารถในการนําความขัดแยงไปใชในทางสรางสรรคของสมาชิกในทีม การรับฟงความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันของสมาชิกในทีมทุกคน เพื่อผสมผสานความคิดและหาขอสรุปที่ดีในการปฏิบัติงานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
วรกิตติ์ ศรีอ่ําอวม (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยการทํางานเปนทีมของบุคลากรกับการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตบึงกุมกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยการทํางานเปนทีมโดยภาพรวม อยู
ในระดับมาก
สภาพการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษาใน ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 (ของครู) ผลการวิจัยพบวา สภาพการทํางานเปนทีมของ
ครู อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวามีสภาพการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพของครู ในดานผูนําทีม อยูในระดับ
มาก รองลงมาไดแก ดานโครงสรางของทีม อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานกระบวนการทํางานของทีม อยูในระดับ
มาก และ นอยที่สุดไดแก ดานสมาชิกของทีม อยูในระดับมาก ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดในแตละดาน พบวา
ดานผูนําทีม (ของครู) พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการติดตอสื่อสารและประสานงานความ
รับผิดชอบตอหนาที่และการทํางานของผูนํา ความขยันหมั่นเพียรและการอดทนในการทํางาน การเปนมนุษยสัมพันธอันดี
ไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากผูรวมงาน ความสามารถในการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถในการ
กํากับดูแลการทํางานของสมาชิกในทีมงานใหมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการมอบหมายงานที่ตรงกับความรู
ความสามารถและดูแลติดตามงาน การรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในทีมงาน ความสามารถในการประนีประนอม เมื่อ
สมาชิกเกิดการขัดแยง ความสามารถในการจูงใจและแนะแนวทางใหคําปรึกษาผูรวมงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ความสามารถในการตัดสินใจที่เหมาะสมตามสถานการณ ความสามารถในการแกไขปญหาที่เหมาะสมตาม
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สถานการณ มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวผูนํา ผูนําทีมมีพฤติกรรมที่ดีสมควรเปนแบบอยางไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กาญจนา มังคละคีรี (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่อง องคประกอบของการทํางานเปนทีมที่สงผลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนมดานผูนําทีมโดยภาพรวม อยูในระดับมาก
ดานสมาชิกของทีม (ของครู) พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาทีมงานมีความรูและความสามารถ
ในหน าที่ที่ ไดรับ มอบหมายมีการผสมผสานความคิ ดเห็ นประสบการณ ทํางานมุง มั่นในการปฏิบัติงานเพื่อ ตอบสนอง
นโยบายและเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด สมาชิกของทีมไดรับโอกาสจากผูนําทีมใหรายงานความกาวหนาของงานเปนระยะ
อยางตอเนื่อง สมาชิกไดรับการมอบหมายงานที่สําคัญ ๆ จากผูนําทีมเสมอ สมาชิกของทีมสามารถถายทอดความคิด
ความรูสึกตอกัน อยางตรงไปตรงมา สมาชิกภายในทีมมีความรัก ความสามัคคี ผูกพันกันในการทํางานเปนทีม และ
ชวยเหลือกันระหวางกลุม สมาชิกในทีมพรอมที่จะอุทิศตนที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จดวยดี การกําหนดบทบาทและเปาหมาย
ในการทํางานของทีมงานที่ชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นพภัสสร โกสินทรจิตต (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง
ประสิทธิผลการทํางาน เปนทีมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
พบวาการทํางานเปนทีมในดานการพัฒนาสมาชิกทีมงานโดยภาพรวม อยูในระดับมาก
ดานโครงสรางของทีม (ของครู) พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของทีมงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย การกําหนดหลักการ วิธีการทํางานและมาตรฐานการทํางานของทีมใน
ดานตาง ๆ เพื่อเขาใจตรงกัน การมีสวนรวมของสมาชิกในการวางหลักการ การกําหนดวิธีการในการทํางานและมาตรฐาน
การทํางาน การปฏิบัติตามหลักการและวิธีการทํางานของสมาชิกเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการทํางานที่กําหนดไว ความ
รับผิดชอบในหนาที่ของสมาชิกแตละคน การประสานผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเขาดวยกันของสมาชิก
แตละคน การมีสวนรวมของสมาชิกในการกําหนดวัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา วิธีการ
ทํางานและมาตรฐานการทํางานของทีมในดานตาง ๆ เพื่อเขาใจตรงกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มิ่งขวัญ สันทัดการ
(2546, บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่อง การทํางานเปนทีมในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก ตามทรรศนะของผูบริหารและครู ซึ่งพบวา การทํางานเปนทีมภายในโรงเรียนประถมศึกษาในดานโครงสรางทีม
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก
ดานกระบวนการทํางานของทีม (ของครู) พบวาอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานําขอมูลที่ไดรับจาก
การประเมินภายในมาพัฒนาปรับปรุงการทํางานโดยไดรับการสนับสนุนจากทีม มีการนิเทศสมาชิกในทีมเพื่อพัฒนาตนเอง
อยูตลอด ภายในทีมมีการพัฒนาทักษะที่จําเปนอยางตอเนื่อง ผสมผสานความคิดและหาขอสรุปที่ดีในการปฏิบัติงาน เมื่อ
มีปญหาในการทํางาน สามารถที่จะชี้แจงเหตุผลตอผูนําทีมโดยตรงเพื่อขอความชวยเหลือในการแกปญหา ในการทํางาน
รวมกันปราศจากความหวาดระแวง มีวิธีการถายทอดขาวสารขอมูลที่เหมาะสม การใชขอมูลขาวสารที่ถูกตองในการ
สื่อสารซึ่งกันและกัน ความชัดเจนและสะดวกในการสื่อสารภายในทีม การแสดงความคิดเห็นและความรูสึกของสมาชิกใน
เรื่องตาง ๆ ไดอยางเปดเผย การปรึกษาหารือรวมกัน เพื่อหาแนวทางการแกปญหาภายในทีม การใหความสําคัญ รับฟง
ความคิดเห็นของสมาชิกอยางเทาเทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา มังคละคีรี (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษา
เรื่ อ ง องค ป ระกอบของการทํ า งานเป น ที ม ที่ ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น สั ง กั ด เทศบาลเมื อ งนครพนม ด า น
กระบวนการทํางานของทีมโดยภาพรวม อยูในระดับมาก
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ปญหาและขอเสนอแนะของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพใน
ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ผลการวิจัยพบวา
ดานผูนําทีม (ของผูบริหาร) ปญหาที่พบ คือ ผูนําทีมไววางใจบุคคลเดิม ๆ เสมอ ขอเสนอแนะ คือ ควรประชุมวางแผน
กระจายงานใหบุคลากรทุกฝายอยางเทาเทียมกัน ดานสมาชิกของทีม (ของผูบริหาร) ปญหาที่พบ คือ ขาดการรวมมือ
สนับสนุนในการทํางาน เพราะภูมิประเทศอยูหางไกลกันดาร ขอเสนอแนะ คือ ประชุมจัดตั้ง ICT ของศูนยเครือขาย
การศึกษา ตับเตา 2 ดานโครงสรางของทีม (ของผูบริหาร) ปญหาที่พบ คือ การปฏิบัติงานยังไมเปนไปตามมาตรฐานตาม
โครงสรางของทีมที่กําหนดไว ขอเสนอแนะ คือ ควรประชุมวางแผนงานที่รับผิดชอบใหชัดเจนตามมาตรฐาน และกําหนด
เปาหมายใหชัดเจนมากขึ้น ดานกระบวนการทํางานของทีม (ของผูบริหาร) ปญหาที่พบ คือ ขาดการติดตอประสานงาน
เพื่อใหงานไมติดขัด ขอเสนอแนะ คือ สรางแรงจูงใจในการในการทํางานรวมกัน สวนดานผูนําทีม (ของครู) ปญหาที่พบ
คือ ผูนําทีมวางตัวบุคคลไมตรงกับความรูความสามารถ ขาดการควบคุมทีมงานได ขอเสนอแนะ คือ ผูนําทีมควรสอบถาม
ตัวบุคคล เพื่อไดวางตัวบุคคลใหเหมาะสมและตรงกับงาน ดานสมาชิกของทีม (ของครู) ปญหาที่พบ คือ ขาดรวมมือ ไม
ชวยเหลือกันภายในทีม ขอเสนอแนะ คือ สรางแรงจูงในในการทํางานรวมกัน ดานโครงสรางของทีม (สําหรับครู) ปญหาที่
พบ คือ โครงสรางของทีมยังขาดความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ขอเสนอแนะ คือ ควร
ใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงค ดานกระบวนการทํางานของทีม (ของครู) ปญหาที่พบ คือ ขาดการติดตอ
ประสานงานเพื่อใหงานไมติดขัด ขอเสนอแนะ คือ ติดตอประสานงานกันโดยการจัดทํา Website ของศูนยเครือขาย
การศึกษา ตับเตา 2
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรสงเสริมใหมีความสามารถในการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ และควรกระจายงานใหบุคลากรทุกฝาย
อยางเทาเทียมกัน โดยประชุมปรึกษาวางแผน พัฒนาใหมีความรูในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และจัดตั้ง ICT ของศูนย
เครือขายการศึกษา ตับเตา 2 ควรสงเสริมวิธีการทํางานของทีมเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการทํางานที่กําหนดไว และ
การผสมผสานความคิดของสมาชิกแตละคน เพื่อใหเกิดผลงานตามเปาประสงคของทีมถึงแมเปาประสงคสวนตัวจะ
แตกตางกันไป โดยสรางแรงจูงใจในการในการทํางานรวมกัน
2. ควรสงเสริมใหมีความสามารถในการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ และควรวางตัวบุคคลใหเหมาะสมและตรง
กับงานใหสมาชิกของทีมสามารถถายทอดความคิด ความรูสึกตอกัน อยางตรงไปตรงมาทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด
วัตถุประสงค ผูนําควรนิเทศสมาชิกในทีมเพื่อพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา และควรติดตอประสานงานกันโดยการจัดทํา
Website ของศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการทํางานเปนทีมที่สงผลตอการบริหารงานโรงเรียนรัฐบาลกับ
โรงเรียนเอกชน
2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการทํางานเปนทีมของบุคลากรทางการศึกษา
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นผูบริหารและครูในการทํางานเปนทีมที่ทาํ ใหเกิดประสิทธิผลภายใน
สถานศึกษาของศูนยเครือขาย
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สภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผู บริหารสถานศึกษาดานวิชาการตาม
ทรรศนะของครู และเพื่อเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครู
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ภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครู ในมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบ
สภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครู จําแนกตามเพศ ประสบการณในการ
สอนและขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดาน พบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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
การศึกษาเปนการวางรากฐานที่สําคัญของมนุษย เพื่อใหมนุษยมีความเจริญกาวหนา และอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข ซึ่งการศึกษาถือเปนกระบวนการหนึ่งที่สามารถชวยใหคนไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง และชวยพัฒนาขีด
ความสามารถดานตาง ๆ ที่จะใชในการดํารงชีวิต และนําไปประกอบอาชีพ ในการจัดการศึกษาที่ดีนั้นไมควรคิดที่จะ
พัฒนาคนใหเกงเพียงอยางเดียว แตควรตองสรางคนใหเปนคนดี และมีความสุข พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 6 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 5-16) ระบุไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกายจิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิ ต สามารถอยูรวมกั บผูอื่ นไดอย างมี
ความสุข” และเพื่อใหไดผูเรียนที่มีคุณสมบัติดังที่กลาวมา “ครู” จึงตองไดรับการพัฒนาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 30 กลาววา “ใหสถานศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การ
ปฏิรูปการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของการปฏิ รูปที่ทุกฝายเชื่อมั่นวาหากไดดําเนินการอยางจริงจังแลว ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูป
การศึกษาจะเกิดขึ้นและคุณภาพการศึกษาจะไดรับการพัฒนาขึ้น(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2543: ฌ)
ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การนํานโยบายสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย บุคลากรทางการศึกษาที่มีความสําคัญ
อยางยิ่ง ที่จะทําใหการปฏิรูปประสบผลสําเร็จ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2547 ก: 179 – 180) ไดกําหนดไววา การนิเทศภายในสถานศึกษาเปนกระบวนการที่ผูนิเทศในสถานศึกษาประกอบดวย
ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร ครูวิชาการ และครูที่ผูบริหารมอบหมายดําเนินการในการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนนั้นจะประสบ
ผลสําเร็จหรือไมนั้นมีปจจัยที่สําคัญ คือ ผูบริหาร เพราะผูบริหารมีบทบาทและหนาที่ที่สําคัญในการนิเทศภายในโรงเรียน
ที่สนับสนุนใหเกิดการนิเทศภายในโรงเรียนใหไดตามมาตรฐาน กิตติพร ปญญาภิญโญผล (อางถึงในพัชรินทร ชวยศิริ .
2554 : 3) กลาววา “ ผูบริหารมีสวนสําคัญที่ผลักดันการนิเทศภายในโรงเรียนใหบรรลุผล เปนประโยชนตอการปรับปรุง
การเรียนการสอนทั้งมวลในโรงเรียน ” ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่อยูใกลชิดกับครูยอมรูสภาพปญหาและความตองการของ
บุคลากรภายในโรงเรียนเปนอยางดี
จากการวิเคราะหสถานศึกษาจากสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ดานงานวิชาการ ซึ่งหมายถึง งานหลักสูตรสถานศึกษา
งานจัดการเรียนการรู งานวัดและประเมินผลและงานนิเทศการสอน พบวา ดานหลักสูตรสถานศึกษา ครูยังเขาใจและใชหลักสูตร
สถานศึกษาสูหองเรียนไดนอย ปรับหลักสูตรหลายครั้งแตครูยังสอนแบบเดิม ครูออกแบบหนวยการเรียนรูไมเปน จึงทําแผนการ
จัดการเรียนรูไมสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร จัดกิจกรรมไมนาสนใจ ขาดเทคนิคการกสนที่หลากหลาย จึงทําให
การจั ดการเรี ยนรู ไม มี ประสิทธิ ภาพและประสิ ทธิผล ด านการวั ดและประเมินผล ครู ยังวั ดและประเมิ นผลแบบเดิ ม ครู ผู สอน
สวนมาก ขาดการออกแบบการวัดและการประเมินผล ขาดการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลไมคํานึงถึงความตองการและความ
แตกตางของผูเรียน ขาดการใชสื่อ ขาดการผลิตสื่อ และการไมนํานวัตกรรมใหม ๆ มาใช ไมคอยมีเวลาหรือใหความสนใจในการ
เรียนการสอนเทาที่ควร และประการสําคัญดานการนิเทศการสอน คือ สถานศึกษา หรือผูบริหารสถานศึกษา ยังไมไดดําเนินการ
นิเทศการสอน ตามกระบวนการอยางจริงจังและตอเนื่อง ขาดสื่อและเครื่องมือในการนิเทศภายในสถานศึกษาครูผูสอนไมมีบทบาทใน
การเปนผูนิเทศ และมีสวนรวมในการนิเทศกันเองนอย เพราะขาดความเชื่อมั่น กลัวไมเปนที่ยอมรับจากเพื่อนครูดวยกัน กลัวจะ
เสียเวลาในการเรียนการสอน จากขอมูลดังกลาวแสดงวาโรงเรียนขาดการนิเทศติดตามหรือผูบริหารกับครูผูสอน มีมุมมองหรือ
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ทรรศนะเกี่ยวกับการนิเทศภายในดานวิชาการทั้ง 4 ดานที่แตกตางกัน จึงสงผลใหผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในป
การศึกษา 2556 อยูในระดับต่ํา นอกจากนี้สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ไดประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา พบวา “ผูบริหารสถานศึกษาหลายแหงละเลยการนิเทศภายในโรงเรียนโดย
สิ้นเชิง สถานศึกษาบางแหงไมมีขอมูลการนิเทศภายในและบางแหงไมไดดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน” ซึ่งสะทอนให
เห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาไมเห็นความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ สถานศึกษาบางแหง
ไมผานเกณฑการประเมินดานการนิเทศภายในโรงเรียนในการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา
จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา การนิเทศภายในโรงเรียนมีความสําคัญตอการบริหารงานโรงเรียนในดานตาง ๆ
แตง านวิ ชาการถือเปน หัวใจสํา คัญ ในการบริห ารโรงเรีย นให ขับ เคลื่ อนไปได เพราะงานวิ ชาการเปน ภารกิจ หลัก ของ
สถานศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอํานาจในการ
บริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุดดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูที่มีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะ
เปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู
ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่นไดอยางมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจทําวิจัยเรื่องสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตาม
ทรรศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ขึ้นเพื่อเปนแนวทางใน
การบริ ห ารจั ด การงานวิ ช าการของโรงเรี ย นให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและส ง ผลในการพั ฒ นาครู ใ ห ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตาม
ทรรศนะของครู 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครู
จําแนกตามเพศ ประสบการณในการสอนและขนาดโรงเรียน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถามี)
ครูมีทรรศนะตอการนิเทศภายในของผูบริหารดานวิชาการ โรงเรียนกลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 แตกตางกัน จําแนกตามเพศ ประสบการณในการสอนและขนาดโรงเรียน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครู
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 11 โรงเรียน จํานวน 436 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ไดมาจากกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่และมอรแกน(Krejcie and Morgan, 1970 :
608) และสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เพื่อใหไดกลุมตัวอยางในการวิจัย ไดครู 205 คน
เครื่องมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ใชเครื่องมือเปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของผูบริหารตามทรรศนะของ
ครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ กําหนดตามแนวทางของ (บุญชม ศรีสะอาด , 2546 , หนา 74)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามทรรศนะของครูเกี่ยวกับการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนคําถามแบบปลายเปด (Open-end)
จํานวน 4 ขอ
2. วิธีการสรางเครื่องมือ
2.1 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1) การจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผลและ
การนิเทศการสอน 2) การนิเทศการศึกษา ศึกษาความหมายการนิเทศ จุดมุงหมายการนิเทศ หลักการนิเทศภายใน
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนและความสําคัญของการนิเทศ 3) งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประยุกตเปนหลักการ เปนแนวคิด ในการกําหนดขอบเขตของการวิจัย
เพื่อนํามาสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้
2.1.3 การสรา งแบบสอบถาม การตรวจสอบแบบสอบถามและการแกไขปรับปรุ งแบบสอบถาม ได
ดําเนินการดังตอไปนี้ 1) ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือวิจัยจากงานวิจัย และวิทยานิพนธของบุคคลตาง ๆ 2) สรางขอ
คําถามใหสอดคลองวัตถุประสงคและครอบคลุมหลักการ และขอบเขตของการวิจัย 3) เรียงลําดับขอคําถามเปน 4 ดาน
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ตามขอบขายงานวิชาการ 4) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณของ
เนื้อหา ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ภาษาที่ใชแลวนํามาปรับปรุงแกไข สําหรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงขอคําถาม
แตละขอนั้น หาเปนคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruent หรือ IOC) ทุกขอมีคาดัชนีความสอดคลองมากกวา
0.5 จึงใชไดทุกขอ 5) นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับครูมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา เขต 36 โรงเรียนหวยสักวิทยาคม จํานวน 30 คน โดยนําขอมูลที่ไดไปคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (r) มีคา
เทากับ 0.97 6) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใชในการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ทําหนังสือจากมหาวิทยาลัยไปถึงโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 เพื่อขอความรวมมือในการสงแบบสอบถาม สงแบบสอบถามไปโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และการติดตอขอรับแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยดําเนินการดวยตนเอง
ไดรับกลับคืนมาทั้งสิ้นจํานวน 205 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดาํ เนินการจัดทําวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามวาผูตอบตอบครบถวนหรือไม
2. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะห
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และรอยละนําเสนอ
ขอมูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 2 ขอมูลสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานงานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบการบรรยาย ไดนําขอมูลมาเปรียบเทียบกัน
กําหนดการแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามเกณฑ (มนู สมเพชร. 2548 : 25)
ตอนที่ 3 วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานงานวิชาการตามทรรศนะ
ของครู โ รงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา กลุ ม ย อ ยที่ 2 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 36 จํ า แนกตามเพศ
ประสบการณในการสอนและขนาดโรงเรียน โดยนํามาทดสอบความแตกตางดวยคาสถิติ t-test และF-test แลวรายงาน
เปนความเรียง
ตอนที่ 4 ทรรศนะของครูเกี่ยวกับการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษากลุม
ยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนคําถามแบบปลายเปด (Open-end) ใชการวิเคราะหเนื้อหา
และคาของความถี่ โดยใชวิธีการนําเสนอในรูปแบบความถี่ประกอบความเรียง
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สถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติดังนี้
1) การหาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) (ไมตรี บุญทศ. 2549 : 37) 2. หาคาเฉลี่ย(Mean) (กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 81) 3) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 4) หาคาความ
เชื่อมั่นของแบบแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (The Coefficient of Alpha) ของครอนบัค (Cronbach)
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 70) 5) คาทดสอบที( t-test) 6) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(ONE WAY ANOVA) หรือ (F-test)

ผลการศึกษา
จากการทําวิจัยครั้งนี้พบวา 1) ผลการศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตาม
ทรรศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดดังนี้
1.1 ดานหลักสูตรสถานศึกษา พบวา สภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตาม
ทรรศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานหลักสูตร
สถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเกือบทุกรายการ
รายการที่มีคาเฉลี่ยในระดับการปฏิบัติสูงสุด ไดแก มีการแตงตั้งคณะทํางานดานหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมา ไดแก
การแนะนําใหครูผูสอนวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษากอนทําการสอนเพื่อใหทราบจุดมุงหมายและแนวทางในการปฏิบัติ
และมีการสนับสนุนใหครูมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายการที่มีคาเฉลี่ยในระดับการ
ปฏิบัติต่ําสุด ไดแก จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
1.2 ดานการจัดการเรียนรู พบวา สภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะ
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการจัดการเรียนรู มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกรายการ รายการที่มีคาเฉลี่ยใน
ระดับการปฏิบัติสูงสุด ไดแก มีการสงเสริมใหครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแตละกลุมสาระการ
เรียนรู รองลงมา ไดแก มีการจัดประชุมครูผูสอนเพื่อเตรียมงานดานการจัดการเรียนการสอนกอนเปดภาคเรียน และมี
การสงเสริมใหครูผูสอนมีการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการและประสบการณการสอน และรายการที่มี
คาเฉลี่ยในระดับการปฏิบัติต่ําสุด ไดแก มีการจัดวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญมาสาธิตวิธีการสอนและเทคนิคการสอนแบบ
ใหมใหกับครูผูสอน
1.3 ดานการวัดและประเมินผล พบวา สภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตาม
ทรรศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการวัดและ
ประเมินผล มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกรายการ
รายการที่มีคาเฉลี่ยในระดับการปฏิบัติสูงสุด ไดแก มีการรายงานผลการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนใหผูเรียน
ทราบเปนระยะๆ และรายงานใหผูปกครองทราบเมื่อสิ้นปการศึกษา รองลงมา ไดแก มีการกําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน
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การวัดผลและประเมินผลตลอดปการศึกษาและแจงใหครูผูสอนทราบอยางทั่วถึง และมีการชี้แจงและแนะนําเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการวัดผลและประเมินผลการเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
รายการที่มีคาเฉลี่ยในระดับการปฏิบัติต่ําสุด ไดแก การจัดทําเอกสาร ขาวสาร ที่เปนความรูเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลเพื่อเผยแพรแกครูผูสอน
1.4 ดานการนิเทศการสอน พบวา สภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะ
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดานการนิเทศการสอน มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกรายการ รายการที่มีคาเฉลี่ยใน
ระดับการปฏิบัติสูงสุด ไดแก มีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนของครู รองลงมา ไดแก มีการจัดกิจกรรมการ
นิเทศใหมีบรรยากาศที่เปนประชาธิปไตย และมีการกระตุนเสริมแรงและการสรางความเขาใจในการดําเนินการนิเทศการ
สอนใหกับครูอยางมีลําดับขั้นตอน และรายการที่มีคาเฉลี่ยในระดับการปฏิบัติต่ําสุด ไดแก จัดใหมีการศึกษาสํารวจและ
เก็บขอมูลเกี่ยวกับงานดานวิชาการกอนการวางแผนงานนิเทศการศึกษา
2. การเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนกตามเพศ ประสบการณในการสอนและ
ขนาดโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา
2.1 การเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนกตามเพศโดยภาพรวมแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อพิจารณารายดานพบวาดานการนิเทศการสอนครูมีทรรศนะแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 การเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนกตามประสบการณในการสอนโดย
ภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 การเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวมและ
รายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการวิจัยการศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายผล ได
ดังนี้
1. สภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุม
ยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อภิปรายผลรายดาน ไดดังนี้
1.1 ดานหลักสูตรสถานศึกษา โดยสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะ
ของครู มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก มีการแตงตั้งคณะทํางานดานหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้เปนเพราะการจัดทํา
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หลักสูตรสถานศึกษาตองใหทุกคนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาจะตองมีโครงสราง
ทางการเรียนพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งตรงกับ กระทรวงศึกษาธิการ
(2551, หนา 1) กลาวถึง องคประกอบสําคัญของหลักสูตร ประกอบดวยวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด โครงสรางเวลา การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลผูเรียน เกณฑการจบการศึกษา เอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจน
พันธ อักษรสิทธิ์ (2548:105) ไดทําการศึกษาการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนที่สงผลตอสุขภาพองคการของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดานการพัฒนากลุม
ดานการฝกอบรมครูประจําการและดานชวยเหลือครูโดยตรง สุขภาพองคการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร และสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรี ศานติอาวรณ (2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่องสภาพการนิเทศภายในของ
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมวาง อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารรวมกับครูปรับปรุง
กิจกรรมในหลักสูตร ไดสอดคลองเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
1.2 ดานการจัดการเรียนรู โดยสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครู
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก มีการสงเสริมใหครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแตละกลุมสาระ
การเรียนรู ทั้งนี้เปนเพราะการพัฒนาครูก็เปรียบเสมือนการพัฒนาผูเรียนดวยซึ่งตรงกับกอ สวัสดิพาณิชย (2535. หนา
83) กลาววาเมื่อหลักสูตรเปลี่ยนก็จําเปนตองอบรมครูตามไปดวย เพราะการใชหลักสูตรในโรงเรียนจะมีสวนเกี่ยวโยงไป
ถึงการจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน วิธีสอน การใชอุปกรณการสอนและการประเมินผลดวย และตรงกับวีระชาย
กําเนิดมณี (2546) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียนจะตองสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาศักยภาพของครู โดย
ใชหลักการปฏิบัติงานตามวิถีทางประชาธิปไตย โดยอาศัยความรวมมือ รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ เพื่อเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพของครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสอดคลองกับจิณหธาน อุปาทัง (2551 : 21) กลาวถึง
จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน ไดวา เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน โดยเฉพาะครูใหมีความรู
ความสามารถ และทักษะในการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางดานวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ดีขึ้นตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของพัชรี ศานติอาวรณ (2552) ไดศึกษาวิจัย เรื่องสภาพการนิเทศภายในของศูนยพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาแมวาง
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการสงครูเขารับการอบรมสัมมนาตามความ
ตองการของครู เปดโอกาสใหคณะครูในโรงเรียนไดแสดงความคิดเห็นในการกําหนดบุคลากรในการปฏิบัติงานตามความ
ถนัด ความสามารถ และสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรินทร ชวยศิริ (2554:บทคัดยอ) การศึกษาการดําเนินงานนิเทศ
ภายในโรงเรียนวัดประดูฉิมพลี โดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายในและปญหาขอเสนอแนะการนิเทศ
ภายในของโรงเรียนวัดประดูฉิมพลีในดานการพัฒนาวิชาชีพ มีการอบรมครูเพื่อพัฒนาทางวิชาชีพทั้งดานเทคนิคการสอน
และการสงเสริมใหมีทัศนาคติที่ดีตอวิชาชีพครูและดานการพัฒนาหลักสูตร ไดใหครูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โดยผูบริหารสนับสนุนวัสดุอุปกรณและการจัดการประชุม อบรม ติดตามและประเมินหลักสูตร
1.3 ดานการวัดและประเมินผล โดยสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะ
ของครูมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก มีการรายงานผลการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนใหผูเรียนทราบเปน
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ระยะๆ และรายงานใหผูปกครองทราบเมื่อสิ้นปการศึกษา ทั้งนี้เปนเพราะการรายงานผลใหผูปกครองทราบทําใหครูและ
ผูปกครองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันและลดปญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมไมพึงประสงคไดเปนอยางยิ่ง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของกฤษฎา สิงขรรักษ (2552:บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความตองการในการรับการนิเทศของ
ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว พบวา 1. ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวมีระดับความ
ตองการในการรับการนิเทศ จํานวน 10 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ งานประเมินผล อยูในระดับมาก
1.4 ดานการนิเทศการสอน โดยสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครู
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก มีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนของครู ทั้งนี้เปนเพราะการนิเทศการสอน
ตองใหทุกฝายมีสวนรวมอยางชัดเจน ซึ่งตรงกับนริศรา อุปกรณศิริการ (2542:16) กลาววา การนิเทศการศึกษาเปนความ
รวมมือและประสานงานของบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
อันจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและกัลยา หอยทอง (2544) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียน
หมายถึง ความพยายามของบุคลากรภายในโรงเรียนนับตั้งแตผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน และคณะครู
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้น เพื่อสงผลใหการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ศิริรัตน ชุมสาย ณ อยุธยา (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนศรีธนาพณิชยการ
เทคโนโลยี เชียงใหม พบวา การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ไดมีการประชุมและแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อดําเนินงานนิเทศภายใน ไดวิเคราะหปญหาการดําเนินงานนิเทศภายในและสอดคลองกับงานวิจัยของฉันทนา จตุปาริ
สุทธิ (2548) ไดวิจัยเรื่อง กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนตะกั่วปาเสนานุกูลไดใหขอเสนอแนะในการนําไปใชวา ควรให
ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการที่จะนํามาใชกับทุกฝาย ทุกกลุมสาระ ทุกกลุมงานเพื่อ
สรางความเขาใจและนําไปใชปรับปรุงคุณภาพและและกระบวนงานอื่น ๆ การกําหนดดัชนีวัดคุณภาพควรใหผูปฏิบัติมีสวน
เกี่ยวของในการระดมสมองแสดงความคิดเห็น เพื่อทําใหดัชนีวัดคุณภาพเปนไปอยางเหมาะสมสามารถปฏิบัติไดโดยผู
ปฏิบัติยอมรับเพราะเปนผูมีสวนรวมในการดําเนินการการปรับปรุงกระบวนการ ควรใหผูเกี่ยวของทุกคนมีสวนรวมในการ
ดําเนินการเพื่อความเปนไปได การนํากระบวนการที่ปรับปรุงใหมไปใช
2. การเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษากลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนกตามเพศ ประสบการณในการสอนและ
ขนาดโรงเรียน อภิปรายไดดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนกตามเพศโดยภาพรวมแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งภาพรวมไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูไมวาจะชาย
หรือหญิงมีทรรศนะเกี่ยวกับสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการใกลเคียงกัน เพราะบริบทของแต
ละโรงเรียนก็ไมแตกตางกันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและสารสนเทศทําใหครูและผูบริหาร
สามารถพัฒนาความรูความสามารถของตนเองไดตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนรา ธํารงสุข (2548:บทคัดยอ)
การศึกษาความตองการของครูในการนิเทศภายในจากผูบริหาร สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ผลวิจัย
พบวา ความตองการของครูในการนิเทศภายในจากผูบริหารอยูในระดับมากทั้ง 5 งาน สวนความตองการของครูในการ
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นิเทศภายในจากผูบริหารเมื่อเปรียบเทียบตามสถานภาพ พบวา ครูชายและครูหญิงมีความตองการในการนิเทศภายใน
จากผูบริหารแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 5 งาน แตเมื่อพิจารณารายดานพบวาดานการนิเทศการสอนครูมี
ทรรศนะแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ปรียา พุทธารักษ (2550:บทคัดยอ) ไดศึกษาการปฏิบัติงานการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองนาสาร 4
ดาน คือ ดานการศึกษาสภาพปญหาและความตองการ ดานการวางแผนการนิเทศ ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน ดาน
การประเมินผลและการรายงานผล เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรจําแนกตามตําแหนง ผลการวิจัยพบวา
การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายใน 4 ดาน อยูในระดับมากและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน บุคลากรที่มี
ตําแหนงตางกันมีการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายใน ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
2.2 การเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนกตามประสบการณในการสอนโดย
ภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากครูสวนใหญมีประสบการณในการสอนใกลเคียงกัน ประกอบกับการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษามี
ขั้นตอนที่มีการปฏิบัติอยางชัดเจนสามารถปฏิบัติและเรียนรูไดไมยาก โดยครูและผูบริหารมีการเรียนรูขอมูลตาง ๆ ไดจาก
สื่อที่หลากหลายจึงทําใหสามารถดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาไดอยางเปนระบบทําใหครูมีทรรศนะเกี่ยวกับสภาพ
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปรียา พุทธารักษ
(2550:บทคัดยอ) ไดศึกษาการปฏิบัติงานการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองนาสาร 4 ดาน คือ ดาน
การศึกษาสภาพปญหาและความตองการ ดานการวางแผนการนิเทศ ดานการปฏิบัติการนิเทศภายใน ดานการประเมินผล
และการรายงานผล เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรจําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน ผลการวิจัย
พบวา การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายใน 4 ดาน อยูในระดับมากและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน บุคลากร
ที่มีประสบการณตางกันมีการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในไมตางกันอยางมีนัยสําคัญ
2.3 การเปรียบเทียบสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวมและ
รายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทั้ง
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญมีการทํากิจกรรมรวมกันในลักษณะเครือขายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกันทําใหโรงเรียนทุกขนาดมีโอกาสไดรับขาวสารและอบรมรวมกันสงผลให ครูในแตละโรงเรียนมีทรรศนะเกี่ยวกับ
สภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาดานวิชาการไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนรา ธํารงสุข
(2548:บทคัดยอ) การศึกษาความตองการของครูในการนิเทศภายในจากผูบริหาร สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดจันทบุรี ผลวิจัยพบวา ครูที่อยูในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีความตองการในนิเทศภายใน
จากผูบริหารแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 5 งาน ขอเสนอแนะ ผูบริหารควรนําผลการวิจัยไปดําเนินการ
นิเทศภายในโรงเรียน เพราะโดยรวมแลวการดําเนินการนิเทศไมวาจะโรงเรียนขนาดใดก็ตามการนิเทศถือเปนเครื่องมือ
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 เรื่อง
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยการ
ประกั น คุ ณภาพภายในและการประเมิน คุ ณ ภาพภายนอกและให ถื อว า การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป น ส วนหนึ่ ง ของ
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กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องรวมทั้งนโยบายของสพฐ. ไดกําหนดมาตรการใหโรงเรียน
ดํา เนิน งานตามยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยเน นให โรงเรีย นในสั ง กัด จั ด ระบบพัฒ นาคุ ณ ภาพทาง
การศึกษาโดยใชกระบวนการนิเทศภายใน ซึ่งไมวาจะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ใหนํานโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชกระบวนการนิเทศเชนเดียวกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูบริหารสถานศึกษานําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปใชในการนิเทศภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
2. ครูผูสอนนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปใชในการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาตอไป
3. ผูบริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการวางแผนการ
นิเทศและติดตามระบบการบริหารจัดการการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
4. ศึกษานิเทศก นําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการนิเทศภายใน
สถานศึกษา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการติดตามผลการนิเทศภายในสถานศึกษา
2.ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาอยางดียิ่งจากดร.ฐิติชัย รักบํารุง อาจารยที่
ปรึกษา ที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางดียิ่ง จน
การศึกษาคนควาสําเร็จสมบูรณได ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ไดกรุณาใหคําแนะนําชี้แนะขอบกพรองเพื่อการปรับปรุง แกไข
ประกอบดวย ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารยประจํามหาวิทยาลัยพะเยา นายจรัล แกวเปง ผูอ ํานวยการโรงเรียนแมออ
วิทยาคม นายพิเชษฐ สมฤทธิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม นายเลิศ จันธิมา ผูอํานวยการดอนศิลาผา
งาม และนายสงศักดิ์ เทพดวงแกว ผูอํานวยการโรงเรียนสามัคคี 2 ที่กรุณาใหคําแนะนําในการสรางแบบสอบถามที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ จนทําใหการศึกษาคนควาสมบูรณและมีคณ
ุ คา
ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมยอยที่ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือในการเก็บขอมูล รวมทั้งผูที่มีสวน
เกี่ยวของทุกทาน ที่มิไดเอยนามในครั้งนี้ ซึ่งไดใหความชวยเหลือสนับสนุน ตลอดจนเปนกําลังใจดวยดีเสมอมา
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คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาคนควา ขอมอบเปนเครื่องบูชาแดบิดา มารดา
บูรพาจารย และผูมีพระคุณทุก ๆ ทาน
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สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง
2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 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 คําเผา 1* และ สุนทร คลายอ่ํา 2
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บทคัดยอ
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของ
บุค ลากรโรงเรี ยนขยายโอกาสกลุม โรงเรี ย นปง 2 อํ าเภอปง จัง หวั ดพะเยา ประชากรที่ ใช ในการศึก ษาครั้ง นี้ คื อ
ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 5 คน ครู จํานวน 88 คน ของโรงเรียนขยายโอกาส กลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง
จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 จํานวน 93 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
เปนแบบสัมภาษณสําหรับผูบริหาร และแบบสอบถามสําหรับครูเปนแบบเลือกตอบ มาตราสวนประมาณคา และแบบ
ปลายเปด แบบสัมภาษณวิเคราะหขอมูลโดยพรรณนาความ แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
หาคาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของโรงเรียน
ขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
ผูอํานวยการสวนใหญใชหลักการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานทั้ง 5 ดาน คือ ดานการกระจายอํานาจ ดานหลักการ
มีสวนรวม ดานหลักการคืนอํานาจใหประชาชน ดานหลักการบริหารตนเอง และดานหลักการตรวจสอบและถวงดุลใน
การบริหารงานตามความเหมาะสม จากการสอบถามครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนขยายโอกาสในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอยไดแก ดานหลักการกระจายอํานาจ
ดานหลักการบริหาร ตนเอง ดานหลักการตรวจสอบและถวงดุล ดานหลักการคืนอํานาจใหประชาชน และนอยที่สุด
ไดแก ดานหลักการมีสวนรวม ปญหาขอเสนอแนะดานการกระจายอํานาจควรสงเสริมกําหนดแนวทางในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ และสื่อการ เรียนการสอนให เพียงพอตอการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนของโรงเรียนดานหลักการมีสวนรวม
ควรสง เสริม ใหคณะกรรมการสถานศึกษาและชุ มชนมี สวนรว มในการบริ หารจั ดการศึกษา ดานหลักการคืน อํานาจ
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ใหประชาชน ควรสงเสริมการเปดโอกาสใหชุมชน ผูปกครอง ไดเขารวมกระบวนการจัดกิจกรรมและเสนอแนวทางการ
พัฒนาโรงเรียนตามความเหมาะสม ดานหลักการบริหารตนเอง ควรมีระบบโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน สอดคลอง
กับ นโยบายและความตอ งการของทอ งถิ่ น ด านหลัก การตรวจสอบและถว งดุ ล ควรส งเสริม การจั ดทํ า ระบบข อ มู ล
สารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อชวยในการวิเคราะหและการตรวจสอบการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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 Selfmanagement 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
การบริหารสถานศึกษาเปนการทํางานรวมกันใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวเพื่อใหการบริหารสถานศึกษามี
ความสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของสังคม และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่ใหกระทรวงกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการแตละดานไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่ สถานศึกษาโดยตรงจะเห็นไดวาการบริหาร
การศึ ก ษามี ลั ก ษณะที่ แ ตกต า งไปจากเดิ ม ทํ า ให ต อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นบทบาทหน า ที่ เ พื่ อ การบริ ห ารรู ป แบบใหม ใ ห
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยใชหลักการการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในการปฏิรูประบบ
บริหารการศึกษามุงกระจายอํานาจการตัดสินใจไปใหผูใกลชิดเด็กไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในการจัดการศึกษามาก
ที่สุด ใหอยูบนพื้นฐานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 5 ดาน คือ 1. การกระจายอํานาจ 2. การมีสวนรวม 3. การคืน
อํานาจใหประชาชน 4. การบริหารตนเอง 5. การตรวจสอบและถวงดุล
การบริหารโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา ที่ผานมาผลการปฏิบัติงานที่ตอง
เปนไปตามนโยบายคุณภาพคอนขางต่ํา การบริหารงานเกิดความลาชาเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การนําหลักการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานยังไมไดปฏิบัติอยางเต็มที่ในแตละดานหรือไมไดนํามาใชอยางถูกตอง ผูบริหารตองมีการ
พัฒนา ปรับปรุงแกไขกระบวนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดวยสภาพปญหาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานกรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2
อําเภอปง จังหวัดพะเยา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาส
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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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ผูอํานวยการสถานศึกษา
ครู

1. ดานหลักการกระจายอํานาจ
2. ดานหลักการมีสวนรวม
3. ดานหลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาให
ประชาชน
4. ดานหลักการบริหารตนเอง
5. ดานการตรวจสอบและถวงดุล

วิธีวิทยาการวิจัย
กําหนดประชากรจาก ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 5 คน ครู จํานวน 88 คน ของโรงเรียนขยายโอกาส
กลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 จํานวน 93 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบบสัมภาษณวิเคราะหขอมูลโดยพรรณนาความ แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใช
ไกแก คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม จํานวน 2 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ สําหรับผูอํานวยการสถานศึกษา 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 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
ชุดที่ 2 แบบสอบถาม สําหรับครู แบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check
List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จํานวน 5 หลักการ ไดแก หลักการ
กระจายอํานาจ หลักการมีสวนรวม หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน หลักการบริหารตนเอง การตรวจสอบ
และถวงดุล ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)
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ระดับ 5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 สอบถามปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของโรงเรียนขยายโอกาสกลุม
โรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. ขอหนังสือแนะนําตัวและหนังสืออนุญาตเก็บขอมูลจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขอความ
อนุเคราะหและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไปยังผูอํานวยการโรงเรียนขยายโอกาส กลุมโรงเรียนปง 2
อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
2. เก็บรวมรวมขอมูลดวยตนเองในโรงเรียนขยายโอกาส กลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 จากผูอํานวยการสถานศึกษา โดยการสัมภาษณ จํานวน 5 คน และจากครู
โดยการตอบแบบสอบถาม จํานวน 88 คน รวมทั้งสิ้น 93 คน
3. ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสัมภาษณและแบบสอบถามและนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้
แบบสัมภาษณ
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสัมภาษณวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละและนําเสนอรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 2 สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง
จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ลักษณะเปนแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดย
วิเคราะหเนื้อหา และนําเสนอโดยการพรรณนา
ตอนที่ 3 ปญหาขอเสนอแนะในการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง
2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเนื้อหา
ใชความถี่จากมากไปหานอยและนําเสนอโดยการพรรณนา
แบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละและนําเสนอรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยาย

3004

ตอนที่ 2 สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง
จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติ ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปแบบตารางและพรรณนาความ โดยใชเกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ย
ความหมาย
4.51-5.00
มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด
3.51-4.50
มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
2.51-3.50
มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
1.51-2.50
มีการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย
1.00-1.50
มีการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ปญหาขอเสนอแนะในการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2
อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเนื้อหา
ใชความถี่จากมากไปหานอยและนําเสนอโดยการพรรณนา

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียนในเรื่องการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาส
กลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ในการดําเนินงาน 5
ดาน ดานการกระจายอํานาจ ผลการศึกษาพบวา สถานศึกษาทุกแหงมีอํานาจการตัดสินใจในการบริหารโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา เกิดขึ้นจากทุกฝาย จะมีลักษณะขององคคณะบุคคล ทีมงาน ที่รวมกันตัดสินใจโดยฝกเปาหมายของโรงเรียน
เปนหลักในการใชอํานาจตัดสินใจของผูบริหาร ดานหลักการมีสวนรวม ผลการศึกษาพบวา ผูอํานวยการสถานศึกษา ผูมี
สวนเกี่ยวของ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชนทุกสถานศึกษาใหทุกฝายมีสวนรวมในการชวยเหลือ
เสนอแนะตัดสินใจการบริหารจัดการ โดยมีการเสนอความคิดในที่ประชุมอยางสม่ําเสมอขึ้นอยูกับภารกิจหรืองานโดย
คํานึงบทบาทและหนาที่เปนสําคัญ ดานการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน ผลการศึกษาพบวา ผูอํานวยการ
สถานศึกษา ไดคืนอํานาจใหกับทองถิ่น มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครองและชุมชนเปนระยะ ๆ และจัดการศึกษาสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ดานการบริหาร
ตนเอง ผลการศึกษาพบวา ผูอํานวยการสถานศึกษา ทุกสถานศึกษาเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและนําวิสัยทัศนเปน
ภาพที่ทุกคนไดกําหนดไวสูการปฏิบัติเพื่อใหเปนจริงไดในอนาคต ใหทุกคนเห็นภาพชัดเจนแลวเห็นทิศทางและแนวทางใน
การที่ตนเองจะมีบทบาท หนาที่และภารกิจที่ตนเองจะตองมีสวนชวยใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุผลไดอยาง
แนนอน มอบอํานาจการบริหารงานใหรับผิดชอบโดยคํานึงถึงความสามารถ และความถนัดของแตละบุคคล กําหนด
ขอบเขต แนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานไวใหชัดเจน การตรวจสอบและถวงดุล ผลการศึกษาพบวา ผูอํานวยการ
สถานศึกษา ทุกสถานศึกษาไดเตรียมความพรอมที่ สรางความตระหนัก ใหคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน
ผูป กครองตลอดจนผู เกี่ ย วข อ งมีค วามรู เข า ใจและร ว มกั น ปฏิ บัติ ง านตามบทบาทหนา ที่ ข องตนเอง มี ค วามโปร ง ใส
ตรวจสอบไดและคํานึงถึงความคุมคา คุม การปฏิบัติงานทุกงานของสถานศึกษาไดใหทุกฝายมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจใน
การดําเนินงานทุกงานของสถานศึกษา พรอมที่จะรับการตรวจสอบตลอดเวลา
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จากปญหาขอเสนอแนะพบวาดานหลักการกระจายอํานาจปญหาจํานวนบุคลากรในโรงเรียนมีจํานวนไมเพียงพอ
แตละคนตองรับภาระงานหลายอยาง ขอเสนอแนะควรมีการวางแผนการจัดภาระงานใหเปนระบบกระจายอํานาจใหทั่วถึง
ดานหลักการมีสวนรวมปญหาคณะกรรมการสถานศึกษา ผูเกี่ยวของยังขาดทักษะในการทํางานและยังไมกลาคิด ตัดสินใจ
ขอเสนอแนะสถานศึกษาควรสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจและพัฒนาใหรูและเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงและ
แนวทางใหม ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ดานหลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชนปญหาคน
ในชุมชนสวนใหญวุฒิทางการศึกษาของอยูในระดับประถมศึกษา ทําใหเขามาสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางมีขีดจํากัด
ไมเต็มที่ ขอเสนอแนะควรพัฒนาองคคณะบุคคลใหมีความรูและเขาใจระบบการศึกษาสมัยใหมโดยการประสัมมนา ศึกษา
ดูงานใหเห็นภาพสถานศึกษาชั้นนําหรือสถานศึกษาตนแบบตาง ๆ ดานหลักการบริหารตนเองปญหาผูบริหาร คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตองมีการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม เทคโนโลยีทางการศึกษาขอเสนอแนะ
ควรจัดหาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานเอกสาร งานอื่นเพื่อใหครูมีเวลาในการพัฒนาตนเอง ดานการตรวจสอบและถวงดุล
ปญหาคนในชุมชนใหความสําคัญตอภารกิจที่สถานศึกษามอบหมายใหนอย ความแตกตางในระดับการศึกษา และวิถีการ
ดําเนินชีวิตของคนในชุมชนขอเสนอแนะสถานศึกษาควรสรางความเขาใจและใหองคคณะบุคคลเขาใจถึงกฎระเบียบ
แนวปฏิบัติตลอดจนขอบเขตของภาระงาน บทบาท หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
จากการสอบถามครูโรงเรียนในเรื่องการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาส กลุมโรงเรียน
ปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ในการดําเนินงาน 5 ดาน
ภาพรวมจากการศึกษา ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาส กลุม
โรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 สภาพการบริหารงานโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาสอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการบริหารงานดานหลักการมีสวนรวม
อยูในระดับมาก ดานหลักการคืนอํานาจใหประชาชนอยูในระดับมาก และดานหลักการตรวจสอบและถวงดุลอยูในระดับ
มาก ดานการกระจายอํานาจ ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาส
กลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 พบวาสภาพการ
บริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานหลักการกระจายอํานาจอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การบริหารงานโดยใช
หลักการกระจายอํานาจของผูอํานวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ดานหลักการมีสวนรวม ผลการศึกษา
พบวา สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาส กลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 พบวาสภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานหลักการมี
สวนรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
ดานบริหารงานทั่วไป อาทิเชน ภาพรวมของการมีสวนรวมในการทํางานอยูในระดับมาก ดานหลักการคืนอํานาจให
ประชาชน ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาส กลุมโรงเรียนปง 2
อําเภอปง จังหวัด พะเยา สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 พบวาสภาพการบริหารงานโดยใช
โรงเรียนเปนฐานดานหลักการคืนอํานาจใหประชาชนอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา มีการเปดโอกาสใหชุมชน
ผูปกครอง ไดเขารวมกระบวนการจัดกิจกรรมและเสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนตามความเหมาะสมอยูในระดับมาก
ดานหลักการบริหารตนเอง ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาส
กลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 พบวาสภาพการ
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บริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานดานหลักการบริหารตนเองอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวามีระบบโครงสรางการ
บริหารงานที่ชัดเจน สอดคลองกับนโยบายและความตองการของทองถิ่นอยูในระดับมาก ดานหลักการตรวจสอบและ
ถวงดุล ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาส กลุมโรงเรียนปง 2
อําเภอปง จังหวัด พะเยา สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 พบวาสภาพการบริหารงานโดยใช
โรงเรียนเปนฐานดานหลักการตรวจสอบถวงดุลอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา มีการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ
ที่ทันสมัยเพื่อชวยในการวิเคราะหและการตรวจสอบการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก
จากปญหาและขอเสนอแนะพบวาดานการกระจายอํานาจปญหาพบวา การกระจายอํานาจไมทั่วถึงไมครอบคลุม
ทุกฝายงานจัดสรรภาระงานไมตรงตามความถนัดของผูรับผิดชอบ ขอเสนอแนะควรปรับปรุงโครงสรางของบุคลากรในการ
รับผิดชอบงาน ควรใชเทคโนโลยีและกระบวนการใหม ๆ เขา มาชวยในการทํางาน ดา นหลักการมีส วนรวมปญหา
คณะกรรมการสถานศึกษาไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครองไมกลาแสดงออก
ในการตัดสินใจเทาที่ควร ขอเสนอแนะควรมีการประชุมรวมกันวางแผนอยางเปนระบบทุกฝาย ดานการคืนอํานาจการจัด
การศึกษาใหประชาชนปญหาผูปกครองและประชาชนขาดความรู ความเขาใจในเรื่องการจัดการศึกษา ชุมชนคิดวาการจัด
การศึกษาเปนเรื่องของโรงเรียนขอเสนอแนะควรประชุมชี้แจงการกระจายอํานาจใหทางชุมชนรับทราบ ดานการบริหาร
ตนเองปญหาโรงเรียนขาดงบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ ขอเสนอแนะควรมีการวางแผนโครงการ
และเสนอใหตนสังกัดพิจารณา การตรวจสอบและถวงดุลปญหาผูตรวจสอบบางครั้งไมมีความถนัดในงานนั้น การนิเทศ
ติดตามผลการทํางานไมตอเนื่อง ขอเสนอแนะควรมีการตรวจสอบทั้งเอกสารหลักฐาน และสภาพจริง ควรแตงตั้งผูตรวจ
สอบใหมีความถนัดตรงตามภารกิจ

อภิปรายผลการศึกษา
อภิปรายผลจากแบบสัมภาษณ ดานการกระจายอํานาจ ผลการศึกษาพบวา สถานศึกษาทุกแหงมีอํานาจการ
ตัดสินใจในการบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา เกิดขึ้นจากทุกฝาย รวมกันตัดสินใจโดยฝกเปาหมายของโรงเรียนเปนหลัก
ในการใชอํานาจตัดสินใจของผูบริหาร ไดรับการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการบริหารครู การกําหนด บทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบเปนหนาที่ของสถานศึกษา ใหไดรับความเปนอิสระและมีความคลองตัว สามารถตัดสินใจดําเนินการในดาน
งานวิชาการ งบประมาณ งานบุคลากรและการบริหารทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย, 2550: 23 - 24) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School – Based Management : SBM) เปนการ
บริหารที่สอดคลองกับแนวทางการบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ที่วาใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ดานหลักการมีสวนรวม ผลการศึกษาพบวา ผูอํานวยการ
สถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสในกลุมโรงเรียนปง 2 ผูมีสวนเกี่ยวของ คณะกรรมการสถานศึกษาผูปกครองและ
ชุ ม ชนทุ ก สถานศึ ก ษาให ทุ ก ฝ า ยมี ส ว นร ว มในการช ว ยเหลื อ เสนอแนะตั ด สิ น ใจการบริ ห ารจั ด การ ทั้ ง งาน
วิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริการทั่วไปโดยมีการเสนอความคิดในที่ประชุมอยางสม่ําเสมอขึ้นอยูกับภารกิจ
หรืองานโดยคํานึงบทบาทและหนาที่เปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกั บหลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 3) ดานหลักการบริหารแบบมีสวนรวม (participation) ของผูมี
สวนไดสวนเสีย (stakeholders) เชน ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา ซึ่งสามารถมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนการ
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ตัดสินใจ การกําหนดหลักสูตรทองถิ่น การรวมคิดรวมทํา ฯลฯ และแมจะบริหารโดยองคคณะบุคคลก็ตาม ตองเนนการ
กระจายโอกาสไปใหทั่วถึงองคกร เพื่อโยงใยใหทุกคนไดเขามามีสวนรวมมากที่สุด ดานการคืนอํานาจการจัดการศึกษาให
ประชาชน ผลการศึกษาพบวา ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสของกลุมโรงเรียนปง 2ไดมีการประชาสัมพันธ
เกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ กษาของสถานศึ กษาต อคณะกรรมการสถานศึก ษา ผู ป กครองและชุม ชนเป น ระยะ ๆ ในเรื่ อ ง
งบประมาณ รายงานผลการดําเนินงานงาน รายงานผลการเรียนและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ให ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษา จั ด การศึ ก ษาสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของท อ งถิ่ น ในการจั ด
การศึกษาในสถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับหลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของอุทัย บุญประเสริฐ (2545 :
34 - 35) หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน (Return Power to People) ในอดีตการจัดการศึกษาจะทํากัน
หลากหลาย โดยครอบครัวและชุมชนบางแหงก็ใหวัดหรือ องคกรในทองถิ่นเป นผูดําเนินการ ตอ มามีการรวมการจั ด
การศึกษาไปใหกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหเกิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น ความ
เจริญกาวหนาตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็ว การจัดการศึกษาโดยสวนกลางเริ่มมีขอจํากัดเกิดความลาชาและไมตอบสนอง
ความตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง จึงตองมีการคืนอํานาจใหทองถิ่นและประชาชนไดจัดการศึกษาเองอีกครั้ง
ดานการบริ หารตนเอง ผลการศึก ษาพบวา ผู อํานวยการสถานศึกษาโรงเรีย นขยายโอกาสของกลุ มโรงเรียนปง 2
ทุกสถานศึกษาเปนผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและนําวิสัยทัศนเปนภาพที่ทุกคนไดกําหนดไวสูการปฏิบัติเพื่อใหเปนจริงได
ในอนาคต ใหทุกคนเห็นภาพชัดเจนแลวเห็นทิศทางและแนวทางในการที่ตนเองจะมีบทบาท ตามความถนัดของแตละ
บุคคล กําหนดขอบเขต แนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานไวใหชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับหลักการของการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา3) หลัก การบริห ารตนเอง (self mamagement) สถานศึกษาจะมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองมากขึ้น ภายใตการบริหารในรูปขององคคณะบุคคล
คือ คณะกรรมการโรงเรียนหรือคณะกรรมการสถานศึกษา การตรวจสอบและถวงดุล ผลการศึกษาพบวา ผูอํานวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสของกลุมโรงเรียนปง 2 ทุกสถานศึกษาไดเตรียมความพรอมที่ สรางความตระหนัก
ใหคณะครู คณะกรรมการสถานศึ กษา นัก เรีย น ผูป กครองนั กเรี ยนตลอดจนผูเกี่ยวของมีความรู เขา ใจและร วมกั น
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของตนเอง มีความโปรงใส ตรวจสอบไดและคํานึงถึงความคุมคา คุมทุน พรอมที่จะรับการ
ตรวจสอบตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของอุทัย บุญประเสริฐ (2545 : 34 35) ดานหลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) สวนกลางมีหนาที่กําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน
มีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตาม
กําหนดและเปนไปตามนโยบายของชาติ สถานศึกษาตองมีความพรอมใหมีการตรวจสอบ เพื่อใหการบริหารและจัด
การศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว ทั้งนี้โรงเรียนจะตองกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และภารกิจของผูบริหาร
ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และชุม ชนอยา งชั ด เจน ภารกิจ เหล า นี้ ต อ งสามารถตรวจสอบความสํ าเร็ จ ได เพื่ อ เป น
หลักประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดขึ้นตามที่กําหนดไว
จากแบบสอบถามสภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2
อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป นเพราะวาการบริหารงานดานหลักการมีสวนรวมอยูใ นระดับ มาก ด านหลักการคืนอํ านาจให
ประชาชนอยูในระดับมาก ดานหลักการตรวจสอบและถวงดุลอยูในระดับมาก ดานหลักการบริหารตนเองอยูในระดับมาก
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ดานหลักการกระจายอํานาจอยูในระดับมาก ซึ่งสออดคลองกับงานวิจัยของ ศรันธร อยูเปนสุข (2556 : บทคัดยอ) ทําการ
วิจัยเรื่อง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนบานใหมวิทยาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนบานใหมวิทยาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยรวมทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
อันดับแรก ไดแก ดานการบริหารตนเอง รองลงมา ดานตรวจสอบและถวงดุล ดานการกระจายอํานาจ ดานการคืนอํานาจ
การจัดการศึกษาใหประชาชน และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานการมีสวนรวม ตามลําดับ ดานหลักการกระจาย
อํานาจ ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2
อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 โดยภาพรวมดานการกระจายอํานาจ
อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการบริหารงานโดยใชหลักการกระจายอํานาจของผูอํานวยการสถานศึกษาในการ
ปฏิบัติงาน การกําหนดแนวทางในการจัดหาวัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวณี ทิพยวารี (2548 : 78) ทําการวิจัยเรื่องการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต 3 พบวา การกระจายอํานาจอยูในระดับมาก ดานหลักการมีสวนรวม ผลการวิจัยพบวา สภาพการ
บริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ดานหลักการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาดานบริหารงานทั่วไป อาทิเชน ภาพรวมของการมีสวนรวม
ในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรันธร อยูเปนสุข (2556 : บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนบานใหมวิทยาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง พบวา
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนบานใหมวิทยาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อําเภอวังเหนือ จังหวัด
ลําปางพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการมีสวนรวม อยูในระดับมาก ดานหลักการคืนอํานาจใหประชาชน ผลการวิจัย
พบวา สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ดานการคืนอํานาจใหประชาชนอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวามีการเปดโอกาสใหชุมชน ผูปกครอง ไดเขารวมกระบวนการจัดกิจกรรมและเสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
ตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญชวย หนูชู (2552) ทําการวิจัยเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานกรณีศึกษาโรงเรียนบานไสกุนโดยรวมเห็นวามีการปฏิบัติระดับมากเมื่อพิจารณารายดาน พบวาโรงเรียนมีวิธีการและ
รูปแบบการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ โดยใชหลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับประชาชนซึ่งมีระดับปฏิบัติ
อยูในระดับมาก ดานการบริหารตนเอง ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของโรงเรียนขยาย
โอกาสกลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ดานหลักการ
บริหารตนเองอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา มีระบบโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน สอดคลองกับนโยบายและ
ความตองการของทองถิ่น สามารถปฏิบัติงาน ดานการบริหารงานทั่วไปดวยตนเองอยางอิสระ มีความคลองตัว มีการ
วางแผนจัดการแกปญหาในเรื่องตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรกมล เพิ่มผล (2554 :
บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครู
ในโรงเรียนเทศบาล สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดปทุมธานี พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
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โรงเรียนเทศบาล อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การบริหารตนเอง อยูในระดับมาก ดานการตรวจสอบและ
ถวงดุล ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของโรงเรียนขยายโอกาสกลุมโรงเรียนปง 2
อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ดานการตรวจสอบและถวงดุลอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา มีการประเมินผลและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเปนระยะและนําผลการปฏิบัติงานมา
ปรับปรุงแกไข มีการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อชวยในการวิเคราะหและการตรวจสอบการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วัชรพล สุดสายเนตร (2556) ไดศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3 พบวาการบริหารงานโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 3 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน ดานการตรวจสอบและถวงดุล อยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
ควรสงเสริมกําหนดแนวทางในการจัดหาวัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของโรงเรียน ควรสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
ดานบริหารงานทั่วไป อาทิเชน การมีสวนรวมในการทํางาน ควรสงเสริมการเปดโอกาสใหชุมชน ผูปกครอง ไดเขารวม
กระบวนการจัดกิจกรรมและเสนอแนวทางการพัฒนาโรงเรียนตามความเหมาะสม ควรมีระบบโครงสรางการบริหารงาน
ที่ชัดเจน สอดคลองกับนโยบายและความตองการของทองถิ่น ควรสงเสริมการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อชวยในการวิเคราะหและการตรวจสอบการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ที่สงผลตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโรงเรี ย นขยายโอกาสและโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาโดยใช ห ลั ก การ
บริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง “สภาพการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนขยายโอกาส กลุม
โรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2” สําเร็จไดดวยความกรุณา
อยางยิ่งจาก ดร.สุนทร คลายอ่ํา อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดใหคําแนะนํา ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใส
อยางยิ่ง จนวิจัยฉบับนี้สมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ ดร.สันติ บูรณะชาติ นางบงกชปญญาไว และนายสาคร วงศเพิ่ม ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียน คณะครู กลุมโรงเรียนปง 2 อําเภอปง จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ทุกทานที่ใหความรวมมืออยางดีในการเก็บขอมูล
ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และผูท ี่เกี่ยวของที่คอยชวยเหลือและเปนกําลังใจตลอดมาจนทําใหการศึกษาครั้ง
นี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
เอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตาม เพศ ประสบการณในการทํางานและขนาดของ
โรงเรียน กลุมตัวอยาง จํานวน 175 คน ซึ่งทําการสุมกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิและวิธีการสุมอยางงาย
เก็บรวบรวมโดยแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 56 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97 สถิติที่ใชคือคารอยละ
คาความถี่ คาเฉลี่ย ( xˉ ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบ (t-test) และ (f-test) ในการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว(one-way-anova) เมื่อพบความแตกตางจึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ
เชฟเฟ (Scheffé)ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา สภาพการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานหลักนิติธรรม ดาน
หลักความรับผิดชอบ ดานหลักความโปรงใส ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความมีสวนรวม และดานหลักความคุมคา
ตามลําดับ
2. การเปรี ยบเที ยบสภาพการบริ ห ารงานตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของโรงเรีย นเอกชน ในเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตาม เพศและประสบการณในการทํางาน พบวา ไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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 (xˉ ) 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
นับตั้งแตประเทศไทยไดมีการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากตระหนักดีวาความเขมแข็งและความมั่นคงของประเทศ
มาจากการพัฒนาศักยภาพของคนในชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 ใหกระทรวง กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง โดยมุงหวังยกระดับการศึกษาของชาติใหไดมาตรฐาน จัดการศึกษาไดอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ
การบริหารจัดการเปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งทุก ๆ องคกรลวนแตคนหาหลักการ
บริหารที่จะทํา ใหเกิดความสําเร็จสูงสุดกับองคกร การบริหารจัดการดานการศึกษาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะเปนตัว
ขับเคลื่อนองคกรทางการศึกษาใหเกิดการพัฒนาและสงผลใหคนในองคกรเปนบุคคลที่สมบูรณมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ
บริหารจัดการที่ดีนั้นตองมีการกระจายอํานาจใหทุกฝายมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
จากการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารการศึกษา โดยเนนการกระจายอํานาจเพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษานั้น ทําใหสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนตองตระหนักในการบริหารงานใหมีความโปรงใสและมีความ
รับผิดชอบ หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบ 6 หลัก ไดแก หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542)
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ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารสถานศึกษาใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให
สถานศึกษา บริหารงานดวยความโปรงใส อยูบนพื้นฐานของความเปนธรรม ยึดหลักการกระจายอํานาจใหทุกฝายมีสวน
รวมในการบริหารสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
ดวยเหตุผลดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อนําขอมูลและผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการ
ส ง เสริ ม และพั ฒ นาการบริ ห ารงานของโรงเรี ย นเอกชน ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 ให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
2. เพื่ อเปรี ย บเทีย บสภาพการบริ ห ารงานตามหลั กธรรมาภิ บาลของโรงเรีย นเอกชน ในเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตาม เพศ ประสบการณในการทํางานและขนาดของโรงเรียน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

1.เพศ จําแนกเปน 2 กลุมไดแก
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ประสบการณในการทํางานจําแนกเปน 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
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สภาพการบริหารงานตามหลั กธรรมาภิบ าลของ
โรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 จํานวน 6 ดาน ไดแก
1.ดานหลักนิติธรรม
2.ดานหลักคุณธรรม
3.ดานหลักความโปรงใส
4.ดานหลักการมีสวนรวม
5.ดานหลักความรับผิดชอบ
6.ดานหลักความคุมคา

วิธีวิทยาการวิจัย
กลุมตัวอยาง ไดจากการสุมจากประชากร คือ ครูโรงเรียนเอกชน จํานวน 304 คน ในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางเปนครู
จํานวน 175 คน ซึ่งทําการกําหนดกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิตามขนาดโรงเรียนและวิธีการสุมอยางงาย
เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 56 ขอแบงออกเปน 3 ตอน
คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ ประสบการณในการทํางานและขนาด
ของโรงเรียน เปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) จํานวน 3 ขอ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามความคิดเห็นที่มีตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเปนแบบมาตรา
ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 56 ขอ ไดคาความเชื่อมั่น 0.97
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด (Open–Ended Questionnaires) เพื่อแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ เปน
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ใน 6 ดาน
การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูปมีรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถาม ตอนที่ 1 สถานภาพขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ ประสบการณในการ
ทํางานและขนาดของโรงเรียน ซึ่งวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละ
2. แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนขอมูลสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( xˉ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ใชสถิติทดสอบ t-test (Independent) และใชสถิติทดสอบ(f-test)
ในการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(one-way-Analysis of Variance) กรณีที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
.05 จะทดสอบเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé)
3. แบบสอบถาม ตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ในการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
จากแบบสอบถามปลายเปด ดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวแจกแจงเรียงตามลําดับความถี่

ผลการศึกษา
การศึ ก ษาเรื่ อ งสภาพการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของโรงเรี ย นเอกชน ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตาม เพศ ประสบการณในการทํางานและ
ขนาดของโรงเรียน ผลการศึกษาพบวา
1. สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา สภาพการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชนทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานหลักนิติธรรม
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ดานหลักความดานรับผิดชอบ ดานหลักความโปรงใส ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความมีสวนรวม และดานหลักความ
คุมคา ตามลําดับ
2. การเปรี ยบเที ยบสภาพการบริ ห ารงานตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของโรงเรีย นเอกชน ในเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตาม เพศและประสบการณในการทํางาน พบวา ไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
2 ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา สภาพการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของโรงเรียนทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ
หลักความโปรงใส หลักคุณธรรม หลักความมีสวนรวม และหลักความคุมคา ตามลําดับ
ผลการเปรีย บเทีย บสภาพการบริ หารงานตามหลัก ธรรมาภิบ าลของโรงเรี ยนเอกชน ในเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตาม เพศ ประสบการณในทํางานและขนาดของโรงเรียน พบวา ครูที่มีการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน สวนครูที่มีการปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมพบวา ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ครูที่มีประสบการณ
การทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในดานหลักนิติธรรมและดานหลัก
คุณธรรม แตกต างกั นอยา งมีนั ยสําคั ญทางสถิ ติที่ระดับ .05 สวนดานความโปร งใส ดานหลักความรับผิด ชอบ ดา น
หลั ก การมี ส ว นร ว มและด า นหลั ก ความคุ ม ค า แตกต า งกั น อย า งไม มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ .05 และครู ที่มี ก าร
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในดานหลักนิติธรรม
ดา นหลั ก คุณ ธรรม ด า นความโปรง ใส ด านหลั กความรั บผิ ด ชอบ ด า นหลั ก การมีส ว นร ว มและดา นหลั ก ความคุ ม ค า
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต
2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสถานศึกษามีการนําหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
มาใชในการบริหารสถานศึกษาอยางตอเนื่องและสอดคลองกับแผนงานของโรงเรียน ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล โดย สันถวันท พยาเลี้ยง (2552, หนา 18-20) ไดกลาววา พระราชกฤษฎีกา วาดวย
การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2546 “ธรรมาภิบาล” เปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคม
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ใหมีความรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของจํานง นาหนองตูม (2550: บทคัดยอ) ศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารของผูอํานวยการ
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 พบวา
การนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารของผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน
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เขต 5 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก จากผลการวิจัยดังกลาว เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีประเด็นที่นํามา
อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
ดานหลักนิติธรรม จากผลการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ตามความคิดเห็นของครู พบวา อยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 1 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามตราสารจัดตั้งของโรงเรียนและกฎ ระเบียบ ขอบังคับของ
สถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สถานศึกษาไดใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ของสถานศึกษา โดยปลูกฝงใหบุคลากรทํางานอยางถูกตองและเปนระเบียบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในสถานศึกษา
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิการ ธรรมมีภักดี (2552 : บทคัดยอ) ศึกษา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
โรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูมีความเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย ในดานหลักนิติธรรม อยูในระดับมาก
ดานหลักคุณธรรม จากผลการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ตามความคิดเห็นของครู พบวา อยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 4 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา สถานศึกษามีผูบริหารที่บริหารงานโดยยึดมั่นในความถูกตอง มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่
ดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาเนนการบริหารงานดวยความถูกตองและเปนธรรม ปฏิบัติ
ตนตามระเบียบ วินัย ของสถานศึกษา เปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชาและปฏิบัติตนตอผูใตบังคับบัญชาดวยความ
เสมอภาค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เนาวรัตน เกตุสุวรรณ (2557 : บทคัดยอ) ศึกษา สภาพและปญหาการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยนางนอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูในการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาล ในดานหลักคุณธรรม อยูในระดับมาก พบวา ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขาตอผูใตบังคับบัญชา ดูแลเอาใจใส และสรางขวัญกําลังใจบุคลากรในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอตามความชอบ
ธรรมและอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน รวมทั้งวางตนตอบุคคลทั่วไป อยางเหมาะสมกับตําแหนง หนาที่ ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย สุจริต และไมแสวงหาผลประโยชน โดยมิชอบใสตน เสียสละทั้งดานกําลังกาย กําลังทรัพย
และปญญา เพื่อประโยชนสวนรวม ตามควรแกฐานะ ยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม
ดานหลักความโปรงใส จากผลการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ตามความคิดเห็นของครู พบวา อยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 3 เมื่อพิจารณา
เป น รายข อ พบว า สถานศึ ก ษามี ก ารรายงานการกํ า กั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ การใช ง บประมาณ ให ค ณะกรรมการบริ ห าร
สถานศึกษารับทราบ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สถานศึกษามีการบริหารงานอยางเปดเผย โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได โดยมีการรายงานการใชงบประมาณใหคณะกรรมการบริหารสถานศึกษารับทราบ ซึ่งสอดคลองกับสุดจิต
นิมิตกุล (2542, หนา 17) ไดกลาวไววา ขอมูลตางๆ ตองตรงกับขอเท็จจริงของการดําเนินการและสามารถตรวจสอบได
มีการดําเนินการที่เปดเผยชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกรรณิการ ธรรมมีภักดี (2552 : บทคัดยอ) ศึกษา การใช
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูมีความเห็นตอการใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย ในดานหลักความโปรงใส อยูในระดับมาก พบวาผูบริหาร
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โรงเรียนมีการจัดตั้งกรรมการการเบิกจายถูกตองตามระเบียบและมุงเนนกระบวนการความโปรงใสทางดานงบประมาณ
ทั้งในเรื่องการเบิกจายงบประมาณ การแสดงขอมูลขาวสารตางๆ เพื่อใหเกิดศักยภาพและความนาเชื่อถือในสถานศึกษา
ดานหลักความมีสวนรวม จากผลการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชียงรายเขต 2 ตามความคิด เห็น ของครู พบวา อยูใ นระดับ มาก เปน ลํา ดับ ที่ 5
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สถานศึกษาสงเสริมใหบุคลากรทํางานเปนทีม มีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
สถานศึกษาใหความสําคัญกับบุคลากร โดยมีการสงเสริมใหบุคลากรมีการทํางานเปนทีม เพื่อสรางความรักสามัคคี
เกิดขึ้นในทีมงาน ทําใหงานมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการศึกษา
โดยใหบุคลากรมีบทบาทในการวิเคราะหและแกไขปญหา เพื่อรวมกันพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพระ
มหาจีระศักดิ์ จิรสกฺโก (ศรีปราบ) (2554 : บทคัดยอ) ศึกษา การบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พบวา ครูมีความคิดเห็นตอการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในดานหลักความมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา ผูบริหารรวมมือกับวัดและ
ชุมชนในการจัดการศึกษาและเปดโอกาสใหรวมกันวางแผนพัฒนาโรงเรียน
ดานหลักความรับผิดชอบ จากผลการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชีย งรายเขต 2 ตามความคิด เห็น ของครู พบวา อยูใ นระดับ มาก เปน ลํา ดับ ที่ 2
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สถานศึกษามีการจัดโครงสรางการบริหารอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา สถานศึกษามีการกําหนดบทบาทหนาที่ ความรับผิดของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน ในการจัด
โครงสรางการบริหาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเนาวรัตน เกตุสุวรรณ (2557 : บทคัดยอ) ศึกษา สภาพและปญหาการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยนางนอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูในการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล ในดานหลักความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก ผูบริหารมีการบริหารงาน โดยกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ
เปาประสงคและแผนงานที่ชัดเจน มีปฏิทินปฏิบัติงานดานตาง ๆ เปนปจจุบันรวมทั้งควบคุมใหมีการดําเนินงาน เปนไปตาม
กําหนด
ดานหลักความคุมคา จากผลการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ตามความคิดเห็นของครู พบวา อยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 6 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา สถานศึกษามีการสงเสริมใหบุคลากร นักเรียนและชุมชนประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา สถานศึกษามีการสงเสริมใหมีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีอยาง
จํากัด โดยวางแผนการใชทรัพยากร คือ คน วัสดุ อุปกรณ และงบประมาณ อยางประหยัด คุมคา สงเสริมและสนับสนุน
ใหบุคลากร นักเรียนและชุมชนประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง โดยการจัดสรรวัสดุอุปกรณที่
นํ า มาใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านตามความจํ า เป น ให เ กิ ด ความคุ ม ค า และเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี (2542, หนา 2) ไดกลาวไววา การบริหารจัดการใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคาสรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแขงขัน
ไดในเวทีนานาชาติและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอดิเรก พรหมเผา (2556
: บทคัดยอ) ศึกษา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอวังเหนือ
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต 3 ในดานหลักความคุมคา อยูในระดับมาก พบวา สถานศึกษามีการวางแผนการ
ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา มีการสนับสนุนการใชทรัพยากรและแหลงเรียนรูทองถิ่น มีการ
หมุนเวียนทรัพยากรที่ใชแลวกลับมาใชใหม สงผลใหบุคลากรในสถานศึกษาเกิดความตะหนักและเห็นคุณคาของการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา
จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตาม เพศ ประสบการณในทํางานและขนาดของโรงเรียน อภิปราย
ผลการวิจัย ไดดังตอไปนี้
การเปรี ย บเที ย บสภาพการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของโรงเรี ย นเอกชน ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูทุกทานมีบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ซึ่งจะตองนํา
หลักธรรมาภิบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ดังนั้นครูจึงมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของวสันต สวัสดิ์สุข (2556 : บทคัดยอ) ศึกษา การบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เขตอําเภอเชียงแสน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผลการวิจัย พบวา ครูผูสอนที่มีเพศหญิงและเพศชายมีความ
คิดเห็นตอการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
การเปรี ย บเที ย บสภาพการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของโรงเรี ย นเอกชน ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน พบวา โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป มีความคิดเห็นตอ
สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในดานหลักนิติธรรมแตกตางกับครูผูมีประสบการณในการทํางาน
ระหวาง 5-10 ปและครูที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนครูที่มี
ประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนใน
ดานหลักคุณธรรมแตกตางกับครูที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 5 ปขึ้นไป มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย โดยอาศัยกฎ ระเบียบ ขอบังคับ กับการปฏิบัติหนาที่อยางตอเนื่อง จึงใหความสําคัญตอการนําหลัก
กฎหมายหรือหลักนิติธรรมมาใชในการปฏิบัติงาน ดังนั้นครูจึงมีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ปนัดดา จิตคง (2556 : บทคัดยอ) ศึกษา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลตามทัศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ครูที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกัน พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
การเปรี ย บเที ย บสภาพการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของโรงเรี ย นเอกชน ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา โดยรวมและรายดานมี ความแตกตางกันทุกดา น
จึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นตอ
สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในดานหลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส ดานหลัก
ความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคาแตกตางกับครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญมีทรัพยากรที่แตกตาง
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กัน อาทิ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ จึงทําใหสถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกันมีปริมาณงานหรือปจจัยในการ
บริหารงานที่แตกตางกัน สถานศึกษาที่มีขนาดใหญมีภาระหนาที่และปริมาณงานที่มากกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาด
เล็ก จึงสงผลใหครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุวิมล สุริยะ (2556 : บทคัดยอ) ศึกษา การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูตอการบริหารงาน
บุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา โดยรวมและรายดานแตกตางกันทุก
ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัย พบวา สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 โดยมีขอเสนอแนะในดานหลักนิติธรรม สถานศึกษาควรมีการกระจายอํานาจและมอบหมาย
งานอยางเหมาะสม ตามความรูความสามารถของผูใตบังคับบัญชา ดานหลักคุณธรรม สถานศึกษาควรมีการสรางขวัญ
และกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานและดูแลเอาใจใสในดานสวัสดิการ ทําใหเกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจกันทํางาน เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของสถานศึกษา ดานหลักความโปรงใส สถานศึกษาควรมีการเผยแพรรายงานการประเมินตนเองให
ผูเกี่ยวของรับทราบ ดานหลักความมีสวนรวม สถานศึกษาควรสงเสริมใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาจัดกระบวนการเรียนรูในสถานศึกษา ดานหลักความรับผิดชอบ สถานศึกษาควรสงเสริมใหมีการจัด
แหลงการเรียนรูและสื่อที่มีคุณภาพใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอและเหมาะสมและดานหลักความ
คุมคา สถานศึกษาควรมีการสงเสริมใหใชอาคารสถานที่ตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมแกชุมชน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน
2.2 ควรศึกษาวิจัยสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนเอกชน ในระดับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอื่น ๆ และระดับชาติตอไป

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตัวเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่ง
จากดร.สันติ บูรณะชาติ กรรมการที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ใหขอคิดเห็นใน เนื้อหาสาระ ตลอดจนตรวจแกไข
จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตัวเองฉบับนี้ถูกตอง และสมบูรณยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ ดร. สุนทร คลายอ่ํา
นายอิ่นคํา ใจกันทะ และ นางจินดา กําลังประสิทธิ์ ที่ไดใหความกรุณา เปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและแกไข
เครื่องมือในการวิจัยใหสมบูรณยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณทาน ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน โรงเรียนเอกชน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่อํานวยความ
สะดวกเสียสละเวลาอันมีคายิ่งใน การตอบแบบสอบถามและใหขอมูลตาง ๆ ที่เปนจริง
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ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงตอบุพการี ครอบครัวที่เปนผูใหกําลังใจ และขอกราบขอบคุณทานอาจารยหลักสูตร
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกทาน และเพื่อนนิสิตการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทุกทาน ที่ใหคําแนะนํา แลกเปลี่ยนประสบการณที่ดี ในระหวางการศึกษาดวยดีมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มีสวนรวมการศึกษาคนควานี้สําเร็จลุลวงดวยดี คุณคาและประโยชน อันพึงมีจาก
การศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูวิจัยคนควาขอมอบแดบุพการี และผูมีพระคุณทุกทาน
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ประชากรที่ใช
ในการศึกษา คือ ผูอํานวยสถานศึกษาและขาราชการครู จํานวน 86 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา สภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานที่มี
ระดับการดําเนินงานอยูในระดับสูงสุด คือ ดานการพัฒนาบุคคล รองลงมา คือ การวางแผนบุคคลและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคคล สวนดานที่ต่ําสุด คือ การสรรหาบุคคล และขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 พิจารณาจาก
ความถี่สูงสุดในรายดาน พบวา ดานการวางแผนบุคคล ไดแก สถานศึกษาควรวางแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับความ
ตองการและความจําเปน ดานการสรรหาบุคคล ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดสรรบุคลากรใหสอดคลองกับ
ความตองการของสถานศึกษาเปนอันดับแรก ดานการพัฒนาบุคคล ไดแก ผูบริหารควรจัดตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการ
พัฒนาบุคคล และดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล ไดแก ผูบริหารควรนิเทศติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอยางตอเนื่อง
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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 เพราะการศึกษาเปนเครื่องมือในการสรางคนใหมีความเจริญ
งอกงาม ทั้งทางดานความรู สติปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม สถานศึกษาจึงเปนองคกรสําคัญที่มีหนาที่รับผิดชอบใน
การจั ด การศึ ก ษา ให ค วามรู ปลู ก ฝ ง คา นิ ย มที่ ดีง ามแก ส มาชิ ก ในสัง คมให มี คุณ ภาพ สามารถปรับ ตั ว ได เท า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงของสั งคม สามารถดํา เนินชีวิต ไดอยางเปนสุข การบริหารงานในสถานศึก ษาใหมีคุ ณภาพจึง ตองอาศั ย
บุคลากรเขาชวยในการดําเนินงาน เพราะคุณภาพของสถานศึกษาจะสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ ยอมขึ้นอยูกับบุคคลที่ทําหนาที่ในองคกรนั้น บุคคลจึงเปนทรัพยากรที่สําคัญประการหนึ่ง ในการผลักดันให
องคกรประสบผลสําเร็จบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานใน
องคการ ซึ่งประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการและการควบคุมในสวนของการ
จัดคนเขาทํางานนั้น ไดมีการพัฒนาขึ้นเปนศาสตรทางวิชาการที่เรียกวาการบริหารงานบุคคล และพัฒนาตอเนื่องมาเปน
การบริหารทรัพยากรมนุษย โดยไดรวมการพัฒนา การประเมินผลพนักงาน การธํารงรักษา การจายคาตอบแทน การจัด
สวัสดิการ และการจูงใจในการทํางานดวยวิธีการตาง ๆ เขาไวดวย การบริหารทรัพยากรจึงมีความสําคัญตอองคกร และ
เปนปจจัยหนึ่ง ที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ โดยมีบทบาทสําคัญในการคนหาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคามาทํางาน
กับองคการ มุงพัฒนาเพื่อการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย และสงเสริมใหทรัพยากรมนุษยนั้นมุงทํางานอยางทุมเทใหกับ
องคการ ( วิชัย โถสุวรรณจินดา 2549, หนา 1)
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 ไดกําหนดใหสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเปนนิติบุคคล ซึ่งเปนผลใหสถานศึกษามีภารกิจ อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารบุคลากรประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 ได กํ า หนดให ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกระจายอํ า นาจการบริ ห ารจั ด การ
ใหคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง โดยใหมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาในภารกิจของสถานศึกษา 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดาน
บริหารงานทั่วไป เพื่อใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจกิจของสถานศึกษา และดําเนินการดานการ
บริหารบุคคลไดอยางมีอิสระเกิดความคลอ งตัว ผู บริหารสถานศึ กษาจึง จําเปน ตองรูแ ละเขา ใจขั้นตอนกระบวนการ
บริหารงานบุคคล นอกเหนือไปจากการบริหารงานอื่น ๆ อาทิเชน ดานการวางแผนบุคคล ดานการสรรหาบุคคล ดานการ
พัฒนาบุคคล และดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล เมื่อพิจารณาถึงความสําคัญของกระบวนการบริหารทั้ง
4 ดานนี้แลว จะเห็นวา การบริหารงานบุคคลจัดวาเปนกระบวนการบริหารที่สําคัญที่สุด เพราะเปนกระบวนการแหงความ
พยายามที่จะใหมีบุคลากรที่ดี มีความรูความสามารถ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีคุณธรรม จริยธรรม มาทํางานกับ
องคกร
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง จัดตั้งขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต3
วาดวยศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2548 เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูรวมกันใหมีประสิทธิภาพใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เปนการรวมกลุมโรงเรียนในพื้นที่ตําบลแมนาวาง จํานวน 8 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนชุมชนบานคาย
โรงเรียนบานหนองขี้นกยาง โรงเรียนบานฮางต่ํา โรงเรียนบานหวยมวง โรงเรียนประพันธ-อารีหงษสกุล โรงเรียนบาน
หวยคอกหมู โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ 1 และโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ 2 นักเรียนสวนใหญเปนชาวเขาและชนกลุม
นอยที่อพยพยายถิ่นฐานเขามาในประเทศไทย ไดแก มูเซอ จีนฮอ ลีซอ ไทยใหญ ปะหรอง วา ปะกากะญอ ซึ่งมีความ
แตกตางทางดานภาษา จึงมีอุปสรรคในการสื่อสารการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียน การขาด
แคลนครูผูสอนในการจัดชั้นเรียน และครูผูสอนที่ตรงกับสาขาวิชาตางๆ นอกจากนั้นผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พ.ศ. 2556 ไดชี้ใหเห็นวาผลคะแนนเฉลี่ยแตละวิชาของนักเรียนในศูนยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแมนาวาง ทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกวิชามีผลคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ดังนั้นบุคลากรใน
องคกรซึ่งไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน จึงเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญในการรับภาระหนาที่ในการอบรมสั่งสอน
ผูเรียน ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น สามารถจบการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด
ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
โดยขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูวิจัย ตอผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับเปน
แนวทางการพัฒนา การวางแผน การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแมนาวาง ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอสถานศึกษาซึ่งจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แมนาวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากร การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 8 คน ขาราชการครู จํานวน 78 คน รวมจํานวน 86 คน ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ปการศึกษา
2557
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อนํามา
จัดทําเครื่องมือในการสอบถาม เรื่อง สภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต3 การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 1) ดานการ
วางแผนบุคคล 2) ดานการสรรหาบุคคล 3) ดานการพัฒนาบุคคล 4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีเอกสาร ตํารา แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามฉบับรางแบบสอบถามจากขอมูลที่รวบรวมทั้งหมดใหครอบคลุมสภาพการบริหาร
บุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นําเสนออาจารยที่ปรึกษา และอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและการใชภาษา
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความถูกตอง
ของเนื้อหา (Content) โดยใชเทคนิค IOC นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขและผานการพิจารณากลั่นกรองจาก
อาจารยที่ปรึกษาแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
4.1 ดร.อนวัช อุนกอง
4.2 ศน.สมเดียว เกตุอินทร
4.3 นายณัฐพงศ มะโนคํา
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เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) ไดคา
IOC ระหวาง 0.67-1.00 โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตามเกณฑ
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูลตอไป
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ศู น ย พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาแม น าวาง สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 3
ปการศึกษา 2557 โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข อมูล ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ตําแหนงป จจุบัน
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แมนาวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ใน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการวางแผนบุคคล
2) ดานการสรรหาบุคคล 3) ดานการพัฒนาบุคคล 4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ ของ Likert (Best&Kahn, 1993, pp 246250) ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีการดําเนินงานมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีการดําเนินงานมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีการดําเนินงานปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีการดําเนินงานนอย
ระดับ 1 หมายถึง มีการดําเนินงานนอยที่สุด
เกณฑการวิเคราะหผลการประเมินของเบสต (Best, อางถึงใน สุภาเพ็ญ จริยะเศษฐ, 2542, หนา 122) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย

4.50 - 5.00

หมายถึง การดําเนินงานมากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย

3.51 - 4.50

หมายถึง การดําเนินงานมาก

คะแนนเฉลี่ย

2.51 - 3.50

หมายถึง การดําเนินงานปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย

1.51 - 2.50

หมายถึง การดําเนินงานนอย

คะแนนเฉลี่ย

1.00 - 1.50

หมายถึง การดําเนินงานนอยที่สุด

ตอนที่ 3 สอบถามขอเสนอแนะการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แมนาวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ใน 4 ดาน ไดแก 1)ดานการวางแผนบุคคล
2)ดานการสรรหาบุคคล 3)ดานการพัฒนาบุคคล 4)ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล ลักษณะแบบสอบถาม
ปลายเปด
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการดังนี้
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1. ขอหนังสือ จากวิทยาลัยการศึก ษาตอ เนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา ไปติดตอ ขอความ รว มมือ ในการตอบ
แบบสอบถาม ถึงผูบริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เพื่อขออนุญาต เก็บขอมูลจากประชากรที่กําหนดไว
2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมือ ผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
3. การสงแบบสอบถามใหกลุมประชากรผูวิจัยสงแบบสอบถามดวยตัวเอง
4. การรวบรวมแบบสอบถามผู  วิ จั ย ได เดิ น ทางไปรวบรวมด ว ยตนเองหลั ง จากส ง แบบสอบถาม ไปแล ว
2 สัปดาห ไดแบบสอบถามคืนครบทุกฉบับ
5. นําแบบสอบถามที่ไดคืน มาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบกอนนําไปวิเคราะหขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชความถี่และคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมกับ
คําบรรยายประกอบ
2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 วิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
และบรรยายเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา
การวิจัยสภาพการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง 2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
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สรุปผลและอธิปรายผล
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเรื่องสภาพการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ
46.50 เพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.50 สวนใหญอายุ 31 – 40 ป รองลงมามีอายุเฉลี่ย21-30 ป คิดเปนรอยละ 44.20
ระดับการศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 59.30 ตําแหนงปจจุบัน สวนใหญเปนขาราชการครู คิดเปนรอยละ
90.70 ตําแหนงผูอํานวยการ คิดเปนรอยละ 9.30 ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง สวนใหญมีอายุราชการ 1-10 ป คิดเปน
รอยละ 60.50 รองลงมา 21-30 ป คิดเปนรอยละ 20.90
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
ผลการศึกษาสภาพการบริ หารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาแมนาวาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต3 มีระดับการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน ดานที่มีระดับการดําเนินงานอยูในระดับสูงสุด คือ ดานการพัฒนาบุคคล รองลงมา คือ การวางแผนบุคคล และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล สวนดานที่ต่ําสุด คือ การสรรหาบุคคล
1. ดานการวางแผนบุคคล โดยภาพรวม พบวามีสภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี
ระดับการดําเนินงานสูงสุด คือ มีการสํารวจความตองการบุคลากรในสถานศึกษาดานการจัดอัตรากําลัง รองลงมา มีการ
กําหนดคุณสมบัติของบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา สวนขอที่มีระดับการดําเนินงานต่ําสุด คือ มี
การจัดทําคูมือการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
2. ดานการสรรหาบุคคล โดยภาพรวม พบวามีสภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี
ระดับการดําเนินงานสูงสุด คือ มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผูที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดนโยบายดาน
อัตรากําลัง รองลงมา มีการกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขาคัดเลือกอยางชัดเจน สวนขอที่มีระดับการดําเนินงานต่ําสุด
คือ มีการคัดเลือกการบรรจุตําแหนงงาน เหมาะสมกับโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา
3. ดานการพัฒนาบุคคล โดยภาพรวม พบวามีสภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี
ระดับการดําเนินงานสูงสุด คือ มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนงานและโครงการพัฒนาบุคคล
รองลงมา มีการจัดสงบุคลากรเขารับการอบรมตามความเหมาะสม สวนขอที่มีระดับการดําเนินงานต่ําสุด คือ มีการ
จัดกองทุนในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
4. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล โดยภาพรวม พบวามีสภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ขอที่มีระดับการดําเนินงานสูงสุด คือ มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลอยางโปรงใสและยุติธรรม
รองลงมา มีการแจงเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานแกบุคลากร สวนขอที่มีระดับการดําเนินงานต่ําสุด คือ มีการ
จัดทํารายงานและเผยแพรรายงานผลการปฏิบัติงานบุคคลสม่ําเสมอ
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับขอเสนอแนะการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
1. ดานการวางแผนบุคคล พบวา ผูบริหารและขาราชการครู เสนอแนะวา สถานศึกษาควรวางแผนอัตรากําลัง
ใหตรงกับความตองการและความจําเปน ศูนยพัฒนาคุณภาพควรมีสวนรวมในการวางแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา
ควรมีการวางแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาและศูนยพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและควรใหผูบริหาร
สถานศึกษากําหนดตําแหนงอัตรากําลังขาราชการครูไดเอง
2. ดานการสรรหาบุคคล พบวา ผูบริหารและขาราชการครู เสนอแนะวาหนวยงานตนสังกัดควรจัดสรร
บุคลากรใหตรงกับความตองการของสถานศึกษาเปนอันดับแรก สถานศึกษาควรสรรหาบุคลากรตามความตองการ
ทางดานงานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษาควรไดคัดเลือกขาราชการครูมาบรรจุในสถานศึกษา ควรใหศูนยพัฒนาคุณภาพ
มีสวนรวมในการสรรหาบุคคลของสถานศึกษา และผูบริหารสถานศึกษาควรนําผลจากการสํารวจมาใชในการวางแผนสรร
หาบุคคล
3. ดานการพัฒนาบุคคล พบวา ผูบริหารและขาราชการครู เสนอแนะวา ผูบริหารและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาควรจัดตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาบุคคลอยางเพียงพอ การพัฒนาบุคคลบางกลุมสาระ
ทาง
สํานักงานเขตพื้นที่ไมมีการดําเนินการ ศูนยพัฒนาคุณภาพควรจัดใหมีการอบรม สัมมนาบุคลากรภายในศูนยตามกลุม
สาระการเรียนรู สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาครบทุกคน ควรมีแผนพัฒนาบุคคลอยางชัดเจนในแตละป สนับสนุน
ใหบุคลากรทําวิจัยทางการศึกษาอยางแทจริง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรทําการสํารวจความตองการพัฒนา
บุคคลแลวจัดอบรม
4. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล พบวา ผูบริหารและขาราชการครู เสนอแนะวา สถานศึกษาควรมี
การวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลอยางเปนระบบ ผูบริหารควรการนิเทศติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอยางตอเนื่อง สถานศึกษาควรจัดแผนการ ชวงเวลา การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปนระบบ
ควรมีการจัดทํางายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล และสถานศึกษาควรนําผลการประเมินมาใชพัฒนา
สถานศึกษาอยางแทจริง
อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจัยสภาพการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนา
วาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต3 มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการวิจัยสภาพการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต3 พบวา ผูบริหารและขาราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
การบริหารบุคคลของสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพั ฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต3 โดยภาพรวม มีสภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนาบุคคล
มีสภาพการดําเนินงานสูงสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูเปนทรัพยากรที่สําคัญในการสงเสริมประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษา ครูจึงตองเปนบุคคลที่มีความรู สามารถถายทอดความรูใหกับผูเรียนไดอยางถูกตอง เปนผูที่ทันตอสถานการณ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้น ครูจึงตองเปนผูที่หมั่นศึกษาหาความรู พัฒนาวิชาชีพของตนเองอยูสม่ําเสมอ สอดคลองกับ
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แนวคิดของ (กิติมา ปรีดีดิลก (2542, หนา 117) กลาววา การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการที่มีความสําคัญเปนอยาง
ยิ่งอยางหนึ่งของการบริหาร เพื่อใหผูปฏิบัติงานเปนผูมีความรู ความสามารถเหมาะสมกับเหตุการณปจจุบัน จึงจําเปนตอง
มีการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของ สุนันทา เลาหนันทน (2542, หนา 15-18) กลาววา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยชวยใหบุคคล กลุมและองคกรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งที่จําเปน เพราะ
บุคคล งานองคกรมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ และยังสอดคลองกับเสถียร ชาวไทย(2534, หนา 168-170) กลาววา การ
พัฒนาบุคคลเปนการสงเสริมความเจริญกาวหนาของบุคคล โดยการดําเนินการตางๆ เชน การพัฒนาทางดานความคิด
การกระทํา ความรู ทักษะ และเจตคติ เพื่อชวยใหบุคคล มีสมรรถภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคคลหรือการ
พัฒนาบุคลากรเปนการจุดประกายความคิด โดยเฉพาะอยางยิ่งความคิดใหมๆอันเปนแรงผลักดันใหเกิดการกระทําหรือ
พฤติกรรมตอไป ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองสงเสริมใหครูและบุคลากรในสถานศึกษาไดพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สันติ อวรรณนา (2551) ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบวา ในการพัฒนาครูดานการฝกอบรม ผูบริหารไดสงเสริมใหครูเขารับการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองที่จัดโดยหนวยงานภายในและภายนอก และมีการจัดเตรียมแผนงานโครงการในการอบรมเพื่อ
พัฒนาครู จัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธนกฤต ทาบุรี (2554 )ไดศึกษา การ
บริหารงานบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุมเครือขายบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ดานการ
พัฒนาบุคลากรผลการศึกษาพบวา บุคลากรที่เขารับการฝกอบรมไดนําความรูที่ไดมาเผยแพรแกบุคลากรภายในโรงเรียน
และเปดโอกาสใหบุคลากรไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นได สนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อใชในกิจกรรม
การเรียนการสอนและผลงานทางวิชาการ
2. ขอเสนอแนะการบริหารบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต3 พบว า ดานการวางแผนบุคคล ที่มี จํานวนความถี่ มากที่สุด ไดแ ก
สถานศึกษาควรวางแผนอัตรากําลังใหตรงกับความตองการและความจําเปน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การวางแผน
อัตรากําลังเปนการวิเคราะหหรือคาดคะเนถึงกําลังคนในสถานศึกษา เพื่อจะไดบุคลากรตรงตามความตองการ ตามความ
จําเปนในแตสาระการเรียนรู ไดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคลองกับแนวคิด
ของ วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550, หนา 57) ไดสรุปเกี่ยวกับ การวางแผนทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการวิเคราะหและ
คาดคะเนความตองการของทรัพยากรมนุษยขององคการในอนาคตอยางเปนระบบโดยจะตองระบุจํานวน คุณสมบัติของ
บุคลากร รวมถึงระดับความรู ความสามารถ และทักษะที่ตองการสอดคลองกับแผนงานที่องคการกําหนดไว ทั้งนี้เพื่อให
มั่นใจวาจะไดบุคลากรที่เพียบพรอมในคุณสมบัติ มีจํานวนเพียงพอกับภารกิจขององคการที่จะจัดกระทําในอนาคตเปน
สําคัญ และสิ่งที่ควรตระหนักมากที่สุดคือ การกําหนดแนวทางปฏิบัติและแผนการใชบุคลากรใหเกิดคุณคาสูงสุดแก
องคการ และขอเสนอแนะยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ จันจิรา อินตะเสาร (2550) ไดศึกษาการบริหารงานบุคลากรใน
สถานศึกษาสังกัด เทศบาลนครเชียงใหม พบวา ในดานการวางแผนงานบุคลากรมีการกําหนดแผนงานไวในแผน กลยุทธ
มีการวางแผนใชบุคลากรที่มีอยูตรงกับงานที่ปฏิบัติและบุคลากรมีสวนรวมในการวาง แผนปฏิบัติงาน มีการวางแผน
บุคลากรเขาปฏิบัติงานอยางเปนระบบ สวนปญหาในการวางแผนบุคลากรที่พบคือ บุคลากรที่มีอยูไมตรงตามความ
ตองการและมีความรูความสามารถไมเหมาะสมกับงาน ไมมีโอกาสคัดเลือกบุคลากร ขอเสนอแนะคือ ควรเสนอขอมูล
จํานวนบุคลากรที่ตองการตอหนวยงานตนสังกัด และควรรีบกําหนดความตองการของบุคลากรทั้งประเภทและจํานวน
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สําหรับดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน มีคําสั่งแตงตั้งใหบุคลากรเขาปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน มีการมอบหมายหนาที่
อยางชัดเจน มีการมอบหมายงานตามความรูความสามารถ สวนปญหาที่พบคือ ขาดแคลนบุคลากรในบางสาขา
บุคลากรรับผิดชอบงานหลายดาน ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดาน ขอเสนอแนะ ควรจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานให
ตรงความรูและความสามารถและความถนัด ควรจัดบุคลากรใหเพียงพอกับความตองการโดยเฉพาะงานสนับสนุนการ
สอน จัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม ดานการสรรหาบุคคล ขอเสนอแนะที่มีจํานวนความถี่มากที่สุด ไดแก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดสรรบุคลากรใหตรงกับความตองการของสถานศึกษาเปนอันดับแรก ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา สถานศึกษาไดรับการจัดสรรตําแหนงไมตรงตามความตองการที่ขอไป ทําใหไดรับการบรรจุขาราชการครูที่ยังไม
ตรงกับสาระการเรียนรู ทําใหเกิดประสิทธิภาพดานการจัดการเรียนนอย ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองจัดสรร
บุคลากรใหตรงกับความตองการของสถานศึกษา โรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย ของ ฐิติยา ปทุมราษฎร และ
จิณณวัตร ปะโคทัง (2557) ไดศึกษา สภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบวา 1) ดานปญหาการกําหนดอัตราและสรรหาบุคคล มีปญหา ไดแก
โรงเรียนไมมีอํานาจในการกําหนดอัตราและสรรหาบุคคล 2) ดานการบรรจุแตงตั้ง มีปญหาคือ โรงเรียนไดครูไมตรงตาม
ความตองการของโรงเรียน ดังนั้น การบริหารงานสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิก็ยอมขึ้นอยูกับบุคลากรใน
สถานศึกษานั้นเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จารุพรรณ คุณพันธ (2538, หนา 25) กลาวถึงการสรรหาวา
หมายถึง ความพยายามขององคการในการแสวงหาบุคคลที่มีความรูความสามารถใหเขามาทําการคัดเลือก เขาปฏิบัติงาน
ในตําแหนงที่เหมาะสมขององคการ ดานการพัฒนาบุคคล ขอเสนอแนะที่มีจํานวนความถี่มากที่สุด ไดแก ผูบริหารควร
จัดตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาบุคคลอยางเพียงพอ ทั้งนี้เปนเพราะวา ครูเปนบุคลากรที่สําคัญในการถายทอด
ความรูใหกับผูเรียน ดวยปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาการใหม และเทคโนโลยีตางๆที่เกิดขึ้นอยางมากมาย และ
มีแนวโนมจะมีมากขึ้นตามลําดับ ทําใหสภาพแวดลอมทางสังคมเปลี่ยนไป ในดานการศึกษา หลักสูตรก็มีการปรับเปลี่ยน
ไป เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยเหตุนี้การพัฒนาบุคคล จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
เพื่อที่จะเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพครู ใหมีความรูความชํานาญ และทักษะในการปฏิบัติงานในหนาที่ของตนใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ มอนถิ่น นพคุณ (2551) ไดศึกษาการ
พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุรุ-แมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
ปญหาที่พบ คือ การอบรมยังไมตรงตามความตองการของครู ขาดแคลนงบประมาณ ขอเสนอแนะ ควรสํารวจความ
ตองการและจัดงบประมาณใหเหมาะสมครูเปนทรัพยากรที่สําคัญในองคกร องคหรือสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จได
ยองขึ้นอยูกับบุคลากรในองคกรนั้น และสอดคลองกับผลการวิจัยของ จันจิรา อินตะเสาร (2550 ) ปญหาในการพัฒนา
บุคลากร พบวา การจัดการอบรมยังไมครอบคลุมทุกกลุมสาระ ขาดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ขอเสนอแนะ ควร
มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหเพียงพอ และควรจัดหาหรือใหมีแหลงขอมูลที่จะคนควาหา
ความรูได และควรจัดใหมีการอบรมใหตรงตามความรูความสามารถ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
ตอองคกร ผูบริหาร และหนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุน ทั้งดานความรูและงบประมาณในการพัฒนาวิชาชีพบุคลากร
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล เปนเครื่องมือที่สําคัญที่ทําใหบุคลากรเกิด
การพัฒนา และสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามคาดหมายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร
(2547, หนา 305) ไดอธิบายวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการพิจารณาตัดสินวาบุคลากรปฏิบัติงานไดดี
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เพียงไร โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว และสื่อสารใหบุคลากรทราบถึงผลการพิจารณา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจึงเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญอยางยิ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ เพราะจะทําใหทราบวา
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายและนโยบายขององคการหรือไม นอกจากนั้น ยังชวยใหทราบวาบุคลากรแต
ละคนควรจะไดรับรางวัลตอบแทนมากนอยเพียงไรจากการปฏิบัติงาน และยังทําให ผูบังคับบัญชาทราบถึงจุดเดน จุดดอย
และศักยภาพของผูใตบังคับบัญชาแตละคน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการฝกอบรม การโยกยาย และการเลื่อนตําแหนงของ
พนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล ขอเสนอแนะที่มีจํานวนความถี่มากที่สุด ไดแก ผูบริหารควรจัดใหมีการ
นิเทศติดตาม ประเมิน ผลการปฏิบัติงานของบุ คลากรอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธนกฤต ทาบุ รี
(2554) การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุมเครือขายบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม พบวา ปญหา การประเมินผลการปฏิบัติงานไมตอเนื่องและควรประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ที่ชี้ใหเห็นสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต3 ดังนั้นโรงเรียนควรไดตระหนักเห็นถึง
ความสําคัญของการบริหารงานบุคลากรซึ่งเปนอีกหนึ่งภารกิจหลักที่สําคัญของโรงเรียนและควรมีการสงเสริม สนับสนุน
การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนอยางแทจริง
1. ดานการวางแผนบุคคล สถานศึกษาควรวางแผนอัตรากําลังใหตรงกับความตองการและความจําเปน ศูนย
พัฒนาคุณภาพควรมีสวนรวมในการวางแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา ควรมีการวางแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา
และศูนยพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและควรใหผูบริหารสถานศึกษากําหนดตําแหนงอัตรากําลังขาราชการ
ครูไดเอง
2. ดานการสรรหาบุคคล หนวยงานตนสังกัดควรจัดสรรบุคลากรใหตรงกับความตองการของสถานศึกษาเปน
อันดับแรก สถานศึกษาควรสรรหาบุคลากรตามความตองการทางดานงานวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษาควรไดคัดเลือก
ขาราชการครูมาบรรจุในสถานศึกษา ควรใหศูนยพัฒนาคุณภาพมีสวนรวมในการสรรหาบุคคลของสถานศึกษา และ
ผูบริหารสถานศึกษาควรนําผลจากการสํารวจมาใชในการวางแผนสรรหาบุคคล
3. ดานการพัฒนาบุคคล ผูบริหารและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการ
พัฒนาบุคคลอยางเพียงพอ การพัฒนาบุคคลบางกลุมสาระ ทางสํานักงานเขตพื้นที่ไมมีการดําเนินการ ศูนยพัฒนา
คุณภาพควรจัดใหมีการอบรม สัมมนาบุคลากรภายในศูนยตามกลุมสาระการเรียนรู สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนา
ครบทุกคน ควรมีแผนพัฒนาบุคคลอยางชัดเจนในแตละป สนับสนุนใหบุคลากรทําวิจัยทางการศึกษาอยางแทจริง และ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรทําการสํารวจความตองการพัฒนาบุคคลแลวจัดอบรม
4. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล สถานศึกษาควรมีการวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล
อยางเปนระบบ ผูบริหารควรการนิเทศติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง สถานศึกษาควรจัด
แผนการ ชวงเวลา การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและเปนระบบ ควรมีการจัดทํางายงานผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานบุคคล และสถานศึกษาควรนําผลการประเมินมาใชพัฒนาสถานศึกษาอยางแทจริง
3033

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญและ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารงานบุคคล
2. ควรศึกษาปญหาและแนวทางการแกปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
3. ควรศึกษาความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรการศึกษาตอการพัฒนาบุคคล
4. ควรศึกษาการมีสวนรวมการบริหารบุคคลของชุมชน ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณไดดวยความเมตตาจิตอยางสูงสุดจาก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ
อาจารยที่ปรึกษา และคณาจารยมหาวิทยาลัยพะเยาทุกทานที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง
และใหขอคิดตางๆผูศึกษาซาบซึ้งในการใหความกรุณาเปนอยางยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุ ณ นายอนวั ช อุ น กอง ผู อํ า นวยการโรงเรี ยนดอยแสนใจ (ตชด.อนุ ส รณ ) นายณั ฐ พงศ มะโนคํ า
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานคาย และนายสมเดียว เกตุอินทร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ผูเชี่ยวชาญดา นการวิจัย ที่ กรุณาใหความอนุเคราะหใ นการตรวจสอบแกไ ข
ปรับปรุงและใหขอเสนอแนะในการตรวจสอบเครื่องมือใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ
ประสาทวิชาความรูแกผูศึกษาขอขอบคุณทุกๆทานที่คอยเปนกําลังใจใหผูศึกษาจนทําใหการศึกษาคนควาอิสระมีความ
สมบูรณทุกขั้นตอน ผูศึกษาซาบซึ้งและประทับใจความกรุณาเปนอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ การเก็บ
รวบรวมขอมูลและการหาประสิทธิภาพในเครื่องมือครั้งนี้ ไดรับความอนุเคราะหจากผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการ
ครูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 3 ทุก ๆ ทานที่ชวยกรุณาใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้
คุณคาและคุณประโยชนที่พึงเกิดจากการศึกษาครั้งนี้ ขอมอบแดบุพการี คณาจารย ตลอดจนครู อาจารย
ที่มีสวนรวมในการวางรากฐานการศึกษาแกผูศึกษา และขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความเอื้ออาทรผูศึกษาดวยดีเสมอมา
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา และใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประชากรที่ใชในการศึกษา
จํานวน 50 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย
(µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ย
รวมอยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.25, σ = 0.47) เมื่อพิจารณาหลาย ๆ ดานพบวา ดานการบริหารจัดการขององคกรมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.41, σ = 0.54) รองลงมาคือ ดานคุณสมบัติทั่วไปของผูบริหารมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากที่สุด (µ = 4.37, σ = 0.52) และนอยที่สุดคือดานดานความสามารถของบุคลากร (เจาหนาที่) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก (µ = 4.13, σ = 0.59) ตามลําดับ ในสวนขอเสนอแนะพบวา คณะศิลปศาสตรควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความเขาใจ สามารถเชื่อมโยงระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งมีการฝกอบรมดานการวัดผล
ประเมินอยางตอเนื่อง และสงเสริมใหเจาหนาที่มีทักษะเฉพาะทาง เพื่อการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
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 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดจุดมุงหมาย และ
หลักการของการจัดการศึกษา ที่ตองมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก และในวรรคสอง บัญญัติวา ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง บัญญัติไวใน หมวด 6 ใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุก
ระดับประกอบดวย “ระบบประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบประกันคุณภาพภายนอก” โดยกําหนดให “หนวยงานตน
สังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง และจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอ
สาธารณชน” และกําหนดให “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกโดยทําการประเมินผลการจัดการศึกษาของทุกสถาบันอยางนอยหนึ่งครั้งทุก 5 ป
คณะศิลปศาสตร เปนอีกหนึ่งคณะที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งไดมีการดําเนินงานการ
ประกั นคุณ ภาพการศึ กษาตามขอบัง คับมหาวิ ทยาลัยพะเยา วา ดวยการประกั นคุณ ภาพการศึ กษา พ.ศ. 2553 ที่ใ ช
องคประกอบคุณภาพของ สกอ. เปนแนวทางในการดําเนินงานและพัฒนาการประกันคุณภาพ เพื่อใหครอบคลุมภารกิจ 4
ประการของสถาบันอุดมศึกษา มีการกําหนดหนาที่ผูรับผิดชอบประสานงานกับหนวยงานภายในคณะ และหนวยงาน
ภายนอกคณะ ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้คณะศิลปศาสตรไดนําแนวทางการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเปนระบบประกันคุณภาพที่ใชแนวคิด
วงจรคุณภาพ PDCA เปนแนวทางในการสรางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ โดยการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพแตละตัวบงชี้ เพื่อใหการดําเนินภารกิจของสถาบันตามตัวบงชี้นั้น ๆ บรรลุเปาหมายและมี
การพัฒนาการอยางตอเนื่อง
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ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษา สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนําผลการศึกษา และขอเสนอแนะที่ไดไปพัฒนาตอยอด วางแผน ปรับปรุงระบบการบริหารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
พะเยา

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
1. กฎกระทรวง วาด วยระบบ หลั กเกณฑ
และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
พ.ศ. 2553 ระดับอุดมศึกษา
2. ความหมายและความสํ า คั ญ ของการ
ประกันคุณภาพ
3. ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว า ด ว ย
การประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2553
4. การประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลป
ศาสตร
5. สภาพการบริ ห ารงานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
- ดานคุณสมบัติทั่วไปของผูบริหาร
- ดานการบริหารจัดการขององคกร
- ดานความสามารถของบุคลากร (เจาหนาที่)
- ดานสภาพแวดลอม/ทรัพยากร
- ดานวัฒนธรรมองคกร

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูศึกษากําหนดกลุมประชากรที่สังกัดคณะศิลปศาสตร จํานวนทั้งสิ้น 50 คน ประกอบดวย คณะผูบริหารคณะ
ศิลปศาสตร จํานวน 8 คน คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร จํานวน 16 คน อาจารยหัวหนาสาขาวิชาตาง ๆ จํานวน
7 คน และเจาหนาที่ สายสนับสนุนผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของสํานักงานคณะศิลปศาสตร จํานวน 19 คน
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
โดยเปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check lish)
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
พะเยา ในดานคุณสมบัติทั่วไปของผูบริหาร ดานการบริหารจัดการขององคกร ดานความสามารถของบุคลากร (เจาหนาที่)
ดานสภาพแวดลอม/ทรัพยากร และดานวัฒนธรรมองคกร เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)
ตามวิธีของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) โดยกําหนดมาตราสวนไว 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง นอย
1 หมายถึง นอยที่สุด
หาคาเฉลี่ยของคะแนนแตละขอ แลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการประมาณคาซึ่งกําหนดดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.21-5.00 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.41-4.20 หมายถึง เห็นดวยมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.61-3.40 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.81-2.60 หมายถึง เห็นดวยนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง ไมเห็นดวย
ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเปนคําถามปลายเปด
วิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ผูศึกษาดําเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตําราทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. ศึกษาคนควา เอกสาร ตําราทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางเครื่องมือในการวิจัย
3. สรางแบบสอบถามในการวิจัยรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
4. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ
5. นําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความ
ตรงของเนื้อหา โดยหาคาความสอดคลองแบบ IOC (Index of consistency: IOC) เมื่อพิจารณา ขอคําถามแตละขอวามี
ความสอดคลองหรือไม โดยมีเกณฑใหคะแนนดังนี้
ใหคะแนนเทากับ +1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามสอดคลองตรงกับวัตถุประสงคของการศึกษา
ใหคะแนนเทากับ 0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองวัตถุประสงคของการศึกษา
ใหคะแนนเทากับ -1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมสอดคลอง ไมตรงกับวัตถุประสงคของการศึกษา
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สามารถวิเคราะหดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคในการศึกษาโดยใชสูตร (พิสณุ
ฟองศรี. 2549: 139)
R
IOC = ∑
N

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงค
∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
จากผลการวิเคราะหเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ซึ่งถือวาเปนขอคําถามที่อยูในเกณฑความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
6. นําเครื่องมือมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการศึกษา
การวิเคราะหขอมูล
ผูศ ึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และแยก
เปนหมวดหมูตามเนื้อหาวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว

ผลการศึกษา
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมีจํานวนมากที่สุด จํานวน 32
คน คิดเปนรอยละ 64 และเพศชายจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 36 มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอย
ละ 54 อายุต่ํากวา 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 และนอยที่สุดคือระดับปริญญาเอก จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 18
2. สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร
ผลการศึกษาพบวาสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร ในภาพรวมพบวามี
คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ= 4.25, σ = 0.47) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานการบริหารจัดการขององคกรมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.41, σ = 0.54) รองลงมาคือ ดานคุณสมบัติทั่วไปของผูบริหารมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากที่สุด (µ = 4.37, σ = 0.52) และนอยที่สุดคือ ดานความสามารถของบุคลากร (เจาหนาที่) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(µ = 4.13, σ = 0.59) ตามลําดับ
ดานคุณสมบัติทั่วไปของผูบริหาร
ผลการศึกษาพบวาโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.37, σ = 0.52) เมื่อพิจารณารายขอ
พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือผูบริหารมีแนวคิด วิสัยทัศน มุงการพัฒนาตอยอด (µ = 4.60, σ = 0.57) รองลงมาคือ
ผูบริหารมีความมุงมั่นและใหความสําคัญตอการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (µ = 4.54, σ = 0.58) และนอย
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ที่สุดคือผูบริหารมีทักษะในการควบคุม ติดตามการดําเนินการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ
(µ = 4.26, σ = 0.72) ตามลําดับ
ดานการบริหารจัดการขององคกร
ผลการศึกษาพบวาโดยภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด (µ = 4.41, σ = 0.54) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือมีการกําหนดโครงสราง หนาที่ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน (µ =
4.52, σ = 0.58) รองลงมาคือมีการกําหนดแผนกลยุทธ และยุทธศาสตรที่ชัดเจน (µ = 4.46, σ = 0.54) และนอยที่สุด
คือมีการสื่อสาร และระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมและเปนปจจุบัน (µ = 4.28, σ = 0.78) ตามลําดับ
ดานความสามารถของบุคลากร (เจาหนาที่)
ผลการศึกษาพบวาโดยภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.13, σ = 0.59) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือบุคลากรมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวและมุงสูความสําเร็จของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาขององคกร (µ = 4.24, σ = 0.66) รองลงมาคือบุคลากรมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
ของตนเอง (µ = 4.22, σ = 0.70) และนอยที่สุดคือบุคลากรมีการพัฒนาความรูความสามารถของตนเองอยางอยาง
ตอเนื่อง µ = 4.04, σ = 0.75) ตามลําดับ
ดานสภาพแวดลอม/ทรัพยากร

ผลการศึกษาพบวาโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.16, σ = 0.63 เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือคณะมีการสรางบรรยากาศและมีการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา (µ = 4.24, σ = 0.72) รองลงมาคือมีวัสดุอุปกรณเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา (µ = 4.16, σ = 0.71) และนอยที่สุดคือมีรูปแบบวิธีการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่ดี
(µ = 4.08, σ = 0.66) ตามลําดับ
ดานวัฒนธรรมองคกร
ผลการศึกษาพบวาโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ = 4.16, σ = 0.72) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือบุคลากร เจาหนาที่สามารถยอมรับและเห็นคุณคาของการประเมินเพื่อพัฒนางาน (µ =
4.24, σ = 0.66) รองลงมาคือมีคลกรเจาหนาที่มีความตระหนักในการรับผิดชอบรวมกัน (µ = 4.22, σ = 0.79) และนอย
ที่สุดคือบุคลากรมีความพรอมและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงไดดี (µ = 4.08, σ = 0.89) ตามลําดับ
ขอเสนอแนะ
ดานคุณสมบัติทั่วไปของผูบริหาร
ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ มีความเปนผูนําสูงและควรมีความรูความเขาใจ
และสามารถเชื่อมโยงระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการปฏิบัติงานจริง
ดานการบริหารจัดการขององคกร
ควรจัดระบบองคกรใหมีระบบมากกวานี้ บุคลากรและอาจารยควรใหความรวมมือพัฒนาองคกรรวมกัน และมี
การพัฒนาการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี
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ดานความสามารถของบุคลากร (เจาหนาที่)
ควรมีฝกอบรมบุคลากรทุกคนทําความเขาใจเรื่อง SAR การวัดผลประเมินผลอยางตอเนื่อง และมีทักษะเฉพาะทาง
ดานสภาพแวดลอม/ทรัพยากร
ควรมีการเตรียมพรอมของสภาพแวดลอม/ทรัพยากร กอนการทํางาน
ดานวัฒนธรรมองคกร
ไมมีขอเสนอแนะ

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
อภิปรายผลไดดังนี้
ดานคุณสมบัติทั่วไปของผูบริหาร
ผลการศึ ก ษาพบว า มี ค า เฉลี่ ย รวมอยู ใ นระดั บมากที่ สุ ด ทั้ ง นี้เป น เพราะผู บริ ห ารคณะศิ ล ปศาสตร มี แ นวคิ ด
วิสัยทัศนที่ดีมองการไกล มุงการพัฒนาตอยอด และใหความสําคัญตอการงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
บุคลากรไมวาจะเปนดานงบประมาณและการสรางจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ อีกทั้งผูบริหารยังมี
ทักษะในการวางแผนการดําเนินงานและติดตามผลอยางมีประสิทธิภาพ และบุคลากรผูใตบังคับบัญชาใหความไววางใจ ซึ่ง
สอดคลองกับนิมิตร อิสระกุล (2549) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
กับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัย
พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา มีการสงเสริม อํานวยความสะดวกและใหคําปรึกษาและมีบทบาทดานภาวะผูนํา
ที่ดีในระดับมากที่สุด
ดานการบริหารจัดการขององคกร
ผลการศึกษาพบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะองคกร มีการกําหนดโครงสราง แผนกล
ยุทธ และยุทธศาสตรเปาประสงคที่มีความชัดเจน มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพอยางเหมาะสม และมีระบบการดําเนินงานในองคกรที่ครอบคลุม ขอมูลเนื้อหางานเปนปจจุบัน รวมทั้งมีการสราง
ขวัญและกําลังใจแกบุคลากรไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับเข็มทอง ศิริแสงเลิศ (2540) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการ
วิเคราะหระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา มีระบบ
การประกั น คุ ณ ภาพที่ เ น น การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านตามสายบั ง คั บ บั ญ ชา และใช ป ฏิ ทิ น การศึ ก ษาเป น เกณฑ วั ด
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนปฏิบัติงานระยะ 1 ป มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
ดานความสามารถของบุคลากร (เจาหนาที่)
ผลการศึกษาพบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะบุคลากร มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
ของตนเองอยางเต็มความสามารถ มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวสมัครสมานสามัคคี มีการพัฒนาความรูความสามารถของ
ตนเองอยางอย างตอเนื่อง และตระหนักถึงการใชวงจรคุณภาพ หลักการ (PDCA) ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ ซึ่งสอดคลองกับใจชนก ภาคอัต (2554) ที่ไดการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการ
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ประกันคุณภาพการศึกษา: กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ปการศึกษา 2553 ผลการศึกษาพบวาบุคลากร
ของสถาบัน มีความรูความเขาใจในดานการประกันคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ดานสภาพแวดลอม/ทรัพยากร
ผลการศึกษาพบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาคณะ ศิลปศาสตรมีการสรางบรรยากาศและ
มีการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดใหมีพื้นที่ในการดําเนินงานที่มี
ความสะดวก และเอื้อตอการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา วัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอและ
เหมาะสมกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และมีทั้งรูปแบบวิธีการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่ดี ซึ่ง
สอดคลองกับมุกดา จิตพรมมา (2552) ที่ไดทําการศึกษาการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรผลการศึกษาพบวา ควรสรางแรงจูงใจดานสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการ
ทํางานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ดานวัฒนธรรมองคกร
ผลการศึกษาพบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะคณะศิลปศาสตร มีการสรางวัฒนธรรม
องคกรที่ดี ไมวาจะเปนการตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ การปรับตัวกับสภาพแวดลอมยอมรับการเปลี่ยนแปลง การ
ปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ บุคลากรเห็นคุณคาของการประเมินเพื่อพัฒนางานรวมทั้งมุงพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ และ
มีการสรางความเขาใจของคนในองคกรให เปนไปในทิศทางเดีย วกัน ซึ่งสอดคลองกับ ศรีสมร แปงหอม (2545) ที่ไ ด
ทําการศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา ในดานคุณลักษณะ
ขององคกร และการปรับตัวขององคการและการริเริ่มสิ่งใหมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ดานคุณสมบัติทั่วไปของผูบริหาร
ควรสงเสริมสนับสนุนใหผูบริหารมีการอบรมเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุมและติดตาม การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหารใหมีสมรรถนะมากยิ่งขึ้น
ดานการบริหารจัดการขององคกร
ควรมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศใหครอบคลุมทุกเนื้อหาขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และ
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
ดานความสามารถของบุคลากร (เจาหนาที่)
ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ สามารถเชื่อมโยงระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการ
ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งมีการฝกอบรมดานการวัดผลประเมินผลอยางตอเนื่อง
ดานสภาพแวดลอม/ทรัพยากร
ควรมีการอบรมพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
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ดานวัฒนธรรมองคกร
ควรมีการปรับความเขาใจของบุคลากรใหมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกันและบุคลากรความมีความพรอมและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทํ า การศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น คุ ณ ภาพกลุ ม คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
เพื่อคนหา Best practice ในการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. ควรทําการศึกษาแนวโนมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้ 3 ป ยอนหลังเพื่อการบริหาร
จัดการ

กิตติกรรมประกาศ
การวิ จั ย ฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ ลุ ล ว งไปด ว ยดี จากความกรุ ณ าให ค วามช ว ยเหลื อ แนะนํ า เป น อย า งดี จากอาจารย
ดร.น้ําฝน กันมา อาจารยที่ปรึกษา ซึ่งไดกรุณาเสียสละเวลาอันมีคาของทาน ในการตรวจสอบแกไขจนเสร็จสิ้นสมบูรณ
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย รองศาสตราจารย ดร.วิทยา จันทรศิลา และ ดร. จิตติมา
กาวีระ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาของทาน ในการเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองความสมบูรณของเครื่องมือในการ
วิจัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยพูนพงษ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร ที่ใหความอนุเคราะหศึกษาคนควา
ในครั้งนี้ และขอบคุณ ผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาที่คณะศิลปศาสตรทุกทาน ที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดี ในการ
เก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม
ขอขอบพระคุณ คุณปญญา ตติยธานุกุล และคุณละออ ตติยธานุกุล ผูซึ่งเปนบิดาและมารดา ที่ไดใหทั้งกําลัง
ทรัพย กําลังกายและกําลังใจเสมอมาโดยเฉพาะการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้
ทายสุดนี้หากมีสิ่งที่ขาดตกบกพรองหรือผิดพลาดประการใด ผูวิจัยขออภัยเปนอยางสูง ในขอบกพรองหรือความ
ผิดพลาดนั้น ผูวิจัยขอนอมรับไวเพียงผูเดียว และยินดีรับคําแนะนําเพื่อประโยชนในการวิจัย การศึกษาคนควาครั้งตอไป
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สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
Conditions of Academic Administration of Administrators in Schools Under the
Office of Chiangrai Primary Educational Service Area 1
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จุดมุงหมายในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ และแนวทางการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหารและครูผูปฏิบัติหนาที่หัวหนางานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จํานวน 216 คน เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มี
ทั้งหมด 2 ตอน สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึ กษา พบว า สภาพการบริ หารงานวิช าการของผูบ ริ หาร โดยภาพรวม อยูใ นระดั บ มากที่ สุด เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา สภาพที่ปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานการวางแผน รองลงมาคือ การนําองคการ และ
การจัดการองคการ สวนดานการควบคุม กํากับ ดูแล มีระดับการปฏิบัติในระดับมาก สวนการหาแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม เห็นวาผูบริหารเปนบุคคลสําคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับดานการควบคุม กํากับ
ดูแ ลมากที่ สุด มี ความเห็น ว า ผูบ ริห ารจะต อ งยึ ดเปา หมายของสถานศึ ก ษาเป น หลั กในการควบคุ ม กํา กับ ดูแ ลการ
บริหารงานของสถานศึกษา
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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 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 6 กําหนด
วา “การจัดการศึกษาตองเป นไปเพื่ อพัฒนาคนไทยใหเป นมนุษย ที่สมบูร ณทั้งรา งกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํา เนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ”อยางไรก็ตามการ
จัดการ ศึกษาใหบรรลุตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาดังกลาวนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ทุกฝายตองรวมมือกัน
ซึ่งหนวยงานที่มีหน าที่โดยตรงในการจัดการศึกษา คื อ สถานศึกษาโดยเปนหน วยงานที่ มีหนาที่รับผิดชอบในการจั ด
การศึกษาใหแกเด็กที่มีอายุในเกณฑ ตามพระราชบัญญัติและตามนโยบายของรัฐ เปนหนวยงานระดับปฏิบัติที่สามารถทํา
ใหนโยบายของรัฐเห็นผลการปฏิบัติที่เปนจริงเกิดขึ้น และมีหนวยงานระดับสูงกวาสถานศึกษารับผิดชอบรวมกัน ทั้งใน
ระดับกระทรวงกรมกอง องคการภาครัฐ และเอกชนถึงแมวาจะมีหนวยงานหลายหนวยงาน และ หลายระดับรับผิดชอบ
รวมกันแตสถานศึกษาถือวาเปนหนวยงานที่สําคัญ เพราะเปนหนวยงานระดับปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพของเยาวชน
ตองเริ่มตนจากการพัฒนาหรือปฏิรูปการบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพัฒนาผูบริหารใหมี
ทักษะในการบริหารงานในสถานศึกษา
ผลการนิเทศติดตามและประเมินคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรียก
โดยยอวา สมศ. ปการศึกษา 2555 พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ใหความสนใจตอการ
บริหารงานวิชาการนอย ขาดความรูทักษะในการบริหารงานวิชาการ การนิเทศภายในไมเปนระบบ และไมตอเนื่อง จึงมีผล
ตอ สภาพการจัด การศึก ษา อย างไรก็ ตาม การปฏิ บัติ ง านบริ ห ารงานวิ ช าการของผูบ ริห ารสถานศึก ษานั้น ผูบ ริห าร
สถานศึกษายังประสบปญหาตางๆ มากมาย สาเหตุที่กอใหเกิดปญหาอาจมาจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งเปนที่ยอมรับกัน
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โดยทั่วไปวาสถานภาพของผูบริหารแตละคนนั้น มีสวนสําคัญที่ทํา ใหผูบริหารสามารถปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการได
อยางมีประสิทธิภาพ หรือ ดอยประสิทธิภาพ กลาวคือ ผูบริหารที่มีประสบการณมาก ในการปฏิบัติ งานเปนผูบริหาร
สถานศึ ก ษา ย อ มมี ค วามสามารถในการคิ ด ใช เทคนิ ค วิ ธี ก ารต า ง ๆ หรื อ จู ง ใจให ผู ใ ต บัง คั บ บั ญ ชาปฏิ บัติ ง านตาม
วัตถุประสงคขององคการได ตรงขามกับผูบริหารที่ขาดประสบการณยอมขาดความมั่นใจในการสั่งการหรือละเลยการ
ปฏิบัติงานจนสงผลใหงานไมบรรลุตามเปาหมายที่วางไวจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หลังจากที่สถานศึกษาใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาระยะหนึ่ง พบวา มาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานที่ 4 คือ ผูเรียนมีความสามามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศนอยูในระดับปรับปรุงเสียเปนสวนใหญ จากการสรุปการ
ประเมินผลของ สมศ. ครั้งสุดทายจากสถานศึก ษา จํานวน 17,562 แหง มีสถานศึกษาเพียงร อยละ 11.1 ที่มีผลการ
ประเมินอยูในระดับดี มีผูเรียน รอยละ 75 ขึ้นไป ไดผลการประเมินต่ําที่สุดจากมาตรฐานทั้งหมด 14 มาตรฐาน หมายถึง
โดยภาพรวมของการจัดการศึกษาผูเรียน สรุปผลการจัดการศึกษาและการนิเทศติดตามผลในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในปการศึกษา 2555 พบวา
สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาบางคน ใหความสนใจตอการบริหารงานวิชาการนอย ขาดความรู
และทักษะในการบริหารงานวิชาการ การนิเทศภายในไมเปนระบบและไมตอเนื่อง จึงมีผลตอปญหาการจัดการศึกษา เชน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางกลุมสาระวิชาต่ําวาเปาหมายที่ตั้งไว นักเรียนอานไมออก เขียนไมได ปญหาเหลานี้สวนหนึ่งมา
จากการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จากการศึกษาบทบาทและหนาที่การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา จะเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทสําคัญ ที่จะทําใหคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น
หรือต่ําได เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่และบทบาทในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยตรง อยางไรก็ตาม
ผูบริหารสถานศึกษาจะปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ของตนใหเกิดผลดีไดนั้น จําเปนตองมีทักษะในการบริหารดวย
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ตามบทบาทและหนาที่การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา วามีทักษะในการ
บริหารงานมากนอยเพียงใด เพื่อที่จะนําผลที่ไดจากการศึกษาไปใชเปนขอมูลสําหรับการศึกษาคนควา ที่จะใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพ ทั้งยัง
นําผลการศึกษามาแกไขปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและผูเรียนมีความรูตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาของชาติตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริห ารงานวิช าการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2. เพื่อ หาแนวทางการบริห ารงานวิช าการของผูบริห ารสถานศึก ษาสัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึ กษา เรื่ อง สภาพการบริ หารงานวิ ชาการของผู บริ หารสถานศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ผูศึกษาไดกําหนดพื้นที่ที่ทําการศึกษาไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 1 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากร การพัฒนาและการสรางแบบสอบถามเครื่องมือ ที่
ใชในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาจากประชากรซึ่งเปนผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จํานวน 216 คน ปการศึกษา 2557ดังนี้
1.1 ผูบริหาร
จํานวน 108 คน
1.2 ครูผูปฎิบัติการสอน
จํานวน 108 คน
รวม
จํานวน 216 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 แบงออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีจํานวน 3 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุราชการ
และวุฒิทางการศึกษา เปนแบบสํารวจรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1ที่แสดงออกตามแนวคิดของ Shermerhorn 4
องคประกอบ คือ กรวางแผน การจัดองคการ การนําองคการ การควบคุม กํากับ ดูแลเปนแบบสอบถามชนิด
มาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ(Rating Scale)
เกณฑสําหรับพิจารณาเลือกตอบแบบสอบถามมีดังนี้
5 หมายถึง การดําเนินการในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง การดําเนินการในระดับมาก
3 หมายถึง การดําเนินการในระดับปานกลาง
2 หมายถึง การดําเนินการในระดับนอย
1 หมายถึง การดําเนินการในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open end) ที่ใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
การสรางเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาของการวิจัย
นํามาใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม
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2. กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางขอคําถามใหครอบคลุมกับสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา คือ
1) การวางแผน 2) การจัดองคการ 3) การนําองคการ 4) การควบคุม กํากับ ดูแล
3. ผูศึกษาสรางแบบสอบถามจากขอมูลที่รวบรวมทั้งหมด ใหครอบคลุม กับสภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา นําเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและการใชภาษา
4. นําแบบสอบถามฉบับที่ปรับปรุงจากขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา ความสมบูรณและความควบคุมของ
เนื้อหาและหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้
ขอคําถามแตละขอมีความสอดคลองหรือไม มีเกณฑใหคะแนนดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาขอรายการสอดคลองกับนิยาม ตัวแปรที่ศึกษา
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอรายการสอดคลองกับนิยาม ตัวแปรที่ศึกษา
-1 หมายถึง แนใจวาขอรายการไมสอดคลองกับนิยาม ตัวแปรที่ศึกษา
แลวนํามาหาคาเฉลี่ย เลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ไดคา IOC ระหวาง 0.67 – 1.00
5. นําแบบสอบถามที่หาคาความเชื่อมั่นแลวไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรที่ใชในการศึกษาตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูศึกษาไดทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหจาก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความ
อนุเคราะหเขาทําการสํารวจขอมูล
2. แจกแบบสอบถามไปยังบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เปนกลุมตัวอยางตามที่กําหนดโดยขอ
ความรวมมือ แลวอธิบายรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม
3. เก็บแบบสอบถามคืนตัวตนเองจากแบบสอบถามที่สงไป 256 ฉบับ
4. นํ าแบบสอบถามที่ไ ดรับคื นจากกลุ มตั วอยา งมาตรวจสอบความสมบูร ณแ ละความถูก ตอ งในการตอบ
แบบสอบถาม
5. นําขอมูลที่ไดมาลงรหัส จัดลําดับขอมูล และนําไปประมวลผลตอไป
วิธีการวิเคราะหขอมูล
นําแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณมาวิเคราะหขอมูลสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยนํามาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบของ
ตารางพรอมคําบรรยายประกอบ
2. วิเคราะหขอมูลแนวทางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1เปนคําถามปลายเปดใชวิธีแจกแจงความถี่ของขอความและคารอยละ นําเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบคําบรรยาย
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เกณฑการแปลความหมาย
เกณฑการแปลความหมายจาก คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จําแนกเปนราย
ขอ รายดานและภาพรวม ตามเกณฑ ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง สภาพการบริหารงานที่ดําเนินการอยูในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง สภาพการบริหารงานที่ดําเนินการอยูในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง สภาพการบริหารงานที่ดําเนินการอยูในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง สภาพการบริหารงานที่ดําเนินการอยูในระดับนอย
1.00 – 1.49 หมายถึง สภาพการบริหารงานที่ดําเนินการอยูในระดับนอยที่สุด

ผลการศึกษา
สภาพในการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู บ ริห ารโรงเรีย นประถมศึ ก ษา สั งกั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
เชียงราย เขต 1 อยูในระดับมากที่สุด ลําดับที่ 1 คือ ดานการวางแผน ( µ = 4.58) รองลงมาคือ การนําองคการ และ
การจัดการองคการ ( µ = 4.54 และ 4.28) สวนลําดับที่ 4 คือดานการควบคุม กํากับ ดูแล มีระดับการปฏิบัติในระดับ
มาก ( µ = 4.16)

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สรุปไดดังนี้
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1
1.1 ดานการวางแผน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับที่มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวาการชี้แจง
แนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปไดอยางถูกตองและชัดเจนปฏิบัติไดในระดับมากที่สุด รองลงมามีระดับ
ที่ใกลเคียงกัน คือการชี้แจงทําความเขาใจภารกิจ หนาที่ของโรงเรียนใหแกบุคลากรภายในโรงเรียนอยางละเอียด ชัดเจน
การกําหนดนโยบายและเปาหมายของโรงเรียนไดชัดเจน สอดคลองกับสภาพทองถิ่น และการกําหนดวิธีการวัด การ
ประเมินผล และการนิเทศภายในเปนระยะอยางตอเนื่องและชัดเจน สภาพที่ปฏิบัตินอย คือ สนับสนุนใหมีระบบขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษาที่ดีและเปนปจจุบัน เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสงเสริมใหครูนําผลการ
จัดการศึกษามาสังเคราะหเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สวนการวางแผนสงเสริมใหครูแสวงหา
วิทยาการใหม ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือทองถิ่น มาใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติไดในระดับนอย
ที่สุด
1.2 ดานการจัดองคการ มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับที่มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอจัดระเบียบ
การบริหารภายในโรงเรียนในรูปการกระจายอํานาจไดเปนอยางดี ปฏิบัติไดในระดับมากกวาทุกขอ สวนการกําหนด
บทบาทหนาที่ของผูบริหารระดับรองและตําแหนงอื่น ๆ ไดอยางเหมาะสมและวางแผนการใชบุคลากรที่มีอยูในโรงเรียนได
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อยางเหมาะสม มีการปฏิบัติในดานการจัดการองคการโดยภาพรวม อยูในระดับเทากัน คือระดับมาก และพิจารณาความ
ดีความชอบของบุคลากรอยางมีหลักเกณฑและเหมาะสม มีระดับปฏิบัติในระดับนอยที่สุด
1.3 ดานการนําองคการ มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับที่มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การกํากับ ดูแล
ชี้นําบุคลากรในโรงเรียนใหปฏิบัติงานดวยความเรียบรอยและสงบสุขและการติดตอสื่อสารเพื่อกอใหเกิดความรวมมือ รวม
ใจในการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนไดเปนอยางดี การสรางบรรยากาศภายในโรงเรียน ทําใหบุคลากรในโรงเรียนรูสึก
เปนกันเองและมีความอบอุนในขณะปฏิบัติหนาที่รวมกัน การประสานสัมพันธเพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนไดปฏิบัติภารกิจ
รวมกันไดและการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ปฏิบัติในระดับมากที่สุด สวนการจัด
กิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารและเพื่อนรวมงาน ปฏิบัติในระดับนอย
1.4 ด า นการควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล มี ค า เฉลี่ ย รวมอยู ใ นระดั บ ที่ ม ากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า
โรงเรียนมีระเบียบปฏิบัติในการควบคุม กํากับ ดูแลการบริหารงานโรงเรียนและโรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
กําหนดรูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การใชแผนและเทคนิคกระบวนการที่เหมาะสมในการควบคุมตรวจสอบ
ผลสําเร็จของงานและการกํากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ มีระดับการ
ปฏิบัติมากที่สุดสวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
ที่สุด
1.5 สภาพในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
เขต 1 โดยรวมสภาพการบริหารงานวิชาของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
สภาพที่ปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานการวางแผนรองลงมาคือ การนําองคการ และการจัดการองคการสวนดาน
การควบคุม กํากับ ดูแล มีระดับการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด
2. แนวทางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 สรุปผลไดดังนี้
2.1 ดานการวางแผน พบวาผูบริหารตองมีความรูและสามารถอธิบายวิธีทําแผนการพัฒนาการศึกษาได
ถูกตอง ชัดเจน ตองชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปไดอยางถูกตอง เหมาะสม และตองชี้แจงวิธีดําเนินงานของ
บุคลากรทุกฝายอยางชัดเจน
2.2 ดานการจัดองคการ พบวาผูบริหารจะตองวิเคราะห แจกแจงงานใหบุคลากรเขาใจงาย ชัดเจน เหมาะสม
สามารถวางแผนการใชคนตามความถนัดและความสามารถของแตละบุคคล และกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
แกบุคลากรทุกฝาย
2.3 ดานการนําองคการ พบวาผูบริหารตองเปนผูนําที่ดีสามารถนําบุคลากรปฏิบัติงานตามคําสั่งไดดวยความ เต็ม
ใจรูจักสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรเปนบุคคลที่มีความใจกวาง ยอมรับฟงความคิดใหม ๆ ของบุคลากรและตอง
ใหความสําคัญกับบุคลากรอยางเทาเทียม
2.4 ดานการควบคุม กํากับ ดูแล พบวาผูบริหารจะตองยึดเปาหมายของสถานศึกษาเปนหลักในการควบคุม
กํากับ ดูแลการบริหารงานของสถานศึกษาสามารถควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน พัสดุไดเปนอยางดี และตอง
สรางระบบควบคุมคุณภาพการทํางานของบุคลากรไดเปนอยางดี
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อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1
1.1 ดานการวางแผน พบวาผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนอยาง
ถูกตองและเหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะวาเนนไปที่งานวิชาการเปนหลัก การกําหนดวิธีการวัด การประเมินผล และ
การนิเทศภายในเปนระยะอยางตอเนื่องและชัดเจน การกําหนดนโยบายและเปาหมายของโรงเรียนไดชัดเจน สอดคลองกับ
สภาพทองถิ่นปฏิบัติไดในระดับมากที่สุด และมีความคิดเห็นวาสภาพที่ผูบริหารปฏิบัติในระดับนอย คือ ผูบริหารวางแผน
สงเสริมใหครูแสวงหาวิทยาการใหม ๆ และสื่อการสอนในชุมชนหรือทองถิ่น มาใชประโยชน ในการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนกําหนดวิธีการประเมินแผนงานไดอยางเหมาะสม ซึ่งก็สอดคลองกับการศึกษา ของ เพชร วงศแปง (2529) ที่ครูผูสอน
เห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีสมรรถวิสัยในการบริหารงานดานการวางแผนอยูในระดับมากที่สุดเกือบทุกขอ อยางไรก็ตาม
นาจะชี้ใหเห็นวาโครงการอบรมผูบริหารนั้น ทําใหผูบริหารโรงเรียนไดมีโอกาสพัฒนาความรูเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการ โดยเฉพาะในดานการวางแผนการบริหารงานวิชาโรงเรียนไดดียิ่งขึ้น ซึ่งก็สอดคลองกับผลการศึกษาของสมภพ
ทิพยเวียง (2535, หนา 152) ซึ่งพบวาการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาไดปฏิบัติอยูในระดับมาก
1.2 ดานการจัดการองคการ พบวาสภาพการบริหารงานของวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญได
ปฏิบัติในดานการจัดองคการในระดับมากที่สุดทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารมีการจัดระบบการบริหารภายในโรงเรียนใน
รูปการกระจายอํานาจได เปน อยางดี สามารถปฏิ บัติได ดีในระดับ ที่มากกวา ทุกข อ ซึ่ง ก็สอดคลอ งกับ โครงสรา งการ
บริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีโครงสรางการบริหารงานในรูปคณะกรรมการทุกระดับตั้งแตระดับชาติไปจนถึง
ระดับกลุมโรงเรียน ซึ่งเปนการกระจายอํานาจอยางชัดเจนดังนั้นหากผูบริหารโรงเรียนจัดองคการภายในโรงเรียนไดดียอม
นําไปสูความสําเร็จในการบริหารถึง 3 ประการ (1) มีสวนชวยใหเกิดการจูงใจของบุคคลในองคการใหทํางานอยางมี
เปาหมายเนื่องจากสามารถเขาใจตอเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการอยางชัดเจน(2) ชวยขจัดปญหาและอุปสรรค
ในการทํางานของบุคลากร และ (3) ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไดอยางตอเนื่อง เพราะในองคการมีระบบจัดแบง
อํานาจหนาที่ การติดตอสื่อสารและรูปแบบการตัดสินใจอยางชัดเจน (ธงชัย สันติวงษ, 2535, หนา 238-239) ทั้งนี้ถือวา
การจัดองคการนับเปนทักษะดานเทคนิคที่ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนจะตองมีความรูความเขาใจอยางชัดเจน เนื่องจาก
โครงสรางขององคการคือเครือขายที่บอกภารกิจขององคการ การกําหนดหนาที่และกําหนดความสําพันธของกลุมบุคคล
และบุคคลที่มีตอกัน ทั้งในระดับแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งจะทําใหผูบริหารรูและเขาใจตอหนาที่ของบุคลที่มีตอกัน ทั้งใน
ฐานะการบังคับบัญชาและตามระเบียบกฎเกณฑตางๆ ของโรงเรียนซึ่งจะนําไปสูการจัดลําดับความสัมพันธของบุคลใน
องคการ และสามารถมอบภารกิจ บทบาท หนาที่ ใหแกกลุมบุคคลและบุคคลไดอยางเหมาะสม ดังนั้นจึงเปนหนาที่ที่
หนวยงานที่รับผิดชอบจําเปนจะตองใหมีการพัฒนาองคความรูในดานการจัดองคการใหแกผูบริหารโรงเรียนตอไปและ
อยางตอเนื่อง
1.3 ดานการนําองคการ พบวา สภาพในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในดานการนํา
องคการ มีระดับปฏิบัติในระดับมากที่สุดทั้งนี้เปนเพราะวาเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ผูบริหารมีการกํากับ ดูแล
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ชี้นําบุคลากรในโรงเรียนใหปฏิบัติงานดวยความเรียบรอยและสงบสุข ผูบริหารใชการติดตอสื่อสารเพื่อกอใหเกิดความ
รวมมือ รวมใจในการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนไดเปนอยางดี การสรางบรรยากาศภายในโรงเรียน ทําใหบุคลากรใน
โรงเรียนรูสึกเปนกันเองและมีความอบอุนในขณะปฏิบัติหนาที่รวมกันประสานสัมพันธเพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนไดปฏิบัติ
ภารกิจรวมกันได และการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ปฏิบัติไดในระดับมากที่สุด สวนจัด
กิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารและเพื่อนรวมงานปฏิบัติไดนอยกวาประเด็นอื่น ๆ สอดคลองกับขอเสนอ
ของธงชัย สันติวงษ (2545, หนา 218) ที่กลาวไววา การจัดสภาพแวดลอมและการสรางบรรยากาศ เพื่อสนับสนุนสภาพ
การทํางานใหเปนไปในทางสรางสรรคโดยพยายามสรางบรรทัดฐานของกลุม สงเสริมเกื้อกูลใหบุคคลมีใจรักและอยากจะ
ทํางานรวมกัน จะกอใหเกิดความรัก และความสามัคคีไดมากที่สุด ทั้งนี้สภาพของผูนําจะเปนปจจัยสําคัญที่มีผลโดยตรง
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพในการทํางานและความพอใจของผูตามเปนอยางยิ่ง สอดคลองกับพรรณราย ทรัพยะประภา
(2549, หนา 124) ที่กลาววา ปจจัยที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร ประสิทธิผลของงาน และความสุขของบุคลากร
ในองคการนั้น ยอมขึ้นอยูกับ (1) สัมพันธภาพระหวางผูนํากับสมาชิก (Leader – member Relationship) (2) การมอบหมาย
งาน (Task structure) และ (3) อํานาจที่เกี่ยวพันกับตําแหนง (Position power) ทั้งนี้หากดุลยภาพระหวางปจจัยทั้ง 3
ประการนี้สอดคลองกันดีและผูนําไดใชทักษะทางการบริหารที่
เหมาะสม แสดงออกมาทั้งการตัดสินใจ การมอบหมายงาน การสรางขวัญและกําลังใจ การลงโทษ โดยที่ทําใหบุคลากรมี
ความรูสึกวายุติธรรม ไมลําเอียง และมีคุณธรรม จริยธรรมแลวกอใหเกิดความเคารพนับถือ ความเชื่อมั่นและความ
ไววางใจในที่สุด บุคลากรทุกคนก็จะมีความรูสึกที่พรอมอุทิศกายใจใหกับการปฏิบัติงานอยางเต็มที่
1.4 ดานการควบคุมกํากับดูแล พบวาสภาพการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญปฏิบัติในดาน
การควบคุมกํากับดูแลในระดับมาก แตก็ยังนอยกวาความคาดหวัง ทั้งนี้เปนเพราะวาระดับปฏิบัติของผูบริหารโรงเรียนใน
การจัดการใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนอยางเหมาะสม ตลอดจนสงเสริมสรางระบบกลุม
ควบคุมคุณภาพงานของบุคลากรภายในโรงเรียน ไดอยางเหมาะสมนั้น ยังมีระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
ไพรัช ใหมชมภู (2537) ที่พบวาผูบริหารโรงเรียนขาดการปฏิบัติงานในการประเมินผลงานมากที่สุด และในขณะเดียวกัน
สุรชัย เทียนขาว (2535, หนา 89) ก็ยืนยันไดวาปญหาและอุปสรรคที่ประสบอยูเสมอในการบริหาร งานงานของผูบริหาร
โรงเรียนประการหนึ่งนั้น ไดแกความไมมีหลักเกณฑในการประเมินผลงานและขาดการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและจากการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2532, หนา 2 ) พบวาผูบริหารโรงเรียน
สวนใหญขาดการควบคุมกํากับติดตามและประเมิน ผลงานตาง ๆ ของโรงเรียน จะเห็นไดวาการควบคุมกํากับดูแล นับเปน
กิจกรรมหรือ บทบาทหนา ที่ข องผู บริห ารที่จะตองดํา เนิน การควบคูไ ปกับ การวางแผนปฏิ บัติ งานเพื่อ ให แผนงานหรื อ
โครงการที่ตั้งไวไดรับการปฏิบัติและเกิดผลสําเร็จสูงสุดการควบคุมกํากับดูแลนับเปนหนาที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งในการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนที่จําเปนตองใชความรูความสามารถมาก ดวยเหตุวาการควบคุมกํากับดูแลนั้นถือเปน
หนาที่ของผูบริหารไมอาจหลีกเลี่ยงได หากตองการใหงานนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดและถึงแมจะไดมีการวางแผนอยางดี
แลวก็ตาม เพราะการควบคุมกํากับดูแลถือเปนมาตรวัดระดับคุณภาพของงาน ผลสําเร็จของการบริหารและระดับความ
พึงพอใจของบุคลากรภายในองคการอีกดวย การควบคุมกํากับดูแลนั้น ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีและจะตองใชทักษะทั้ง
ทางมนุษยสัมพันธและทักษะทางดานเทคนิคเปนอยางดี เพราะการควบคุมกํากับดูแล ถือเปนศิลปะของผูใชที่จะทําใหผูถูก
ควบคุมกํากับดูแล ไมเกิดความรูสึกวาถูกควบคุม เกิดความคับของใจและเกิดการตอตานตอการควบคุมกํากับนั้น ดังนั้น
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การควบคุมกํากับดูแลจึงตองใหผูรวมงานยอมรับการควบคุมกํากับดูแลอยางเต็มใจอีกดวย อีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือ
การควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี ย อ มช ว ยขจั ด ป ญ หาในการบริ ห ารงานที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น และหากมี ปญ หาอุ ป สรรคในการ
ดําเนินงานก็อาจจะสามารถแกไขปรับปรุงการบริหารงานใหลุลวงไปไดดวยความเรียบรอย
1.5 สรุปโดยภาพรวม ตามการบริหาร 4 ดาน คือ การวางแผน การจัดองคการ การนําองคการ และการ
ควบคุมกํากับดูแล เห็นวาผูบริหารสวนใหญสามารถปฏิบัติไดในระดับมากที่สุด ยกเวนในดานการควบคุม กํากับ ดูแล มี
ระดับการปฏิบัติในระดับมาก แตอยางไรก็ตามความคาดหวังของบุคลากรและชุมชนนั้น ตองการใหระดับการปฏิบัติของ
ผูบริหารที่มีตอหนาที่ในดานการวางแผน การจัดองคการ การนําในองคการ และการควบคุมกํากับดูแล อยูในระดับมาก
ที่สุด
2. แนวทางการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1 สรุปผลไดดังนี้
2.1 ดานการวางแผน คือ ผูบริหารตองมีความรูและสามารถอธิบายวิธีทําแผนการพัฒนาการศึกษาไดถูกตอง
ชัดเจน ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาตองชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปไดอยางถูกตอง เหมาะสม และ
ตองชี้แจงวิธีดําเนินงานของบุคลากรทุกฝายอยางชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของเพชร วงศแปง (2549, หนา 75) ที่
ครูผูสอนเห็นวาผูบริหารโรงเรียนมีสมรรถนะในการบริหารวิชาการดานการวางแผนอยูในระดับมากที่สุดและผลการศึกษาของ
สมภพ ทิพยเวียง (2545, หนา 152) ซึ่งพบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร มีระดับการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไดปฏิบัติในระดับมากที่สุด
2.2 ดานการจัดองคการ คือผูบริหารจะตองวิเคราะห แจกแจงงานใหบุคลากรเขาใจงาย ชัดเจน เหมาะสมทั้งนี้เปน
เพราะวาผูบริหารสามารถวางแผนการใชคนตามความถนัดและความสามารถของแตละบุคคล และกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนแกบุคลากรทุกฝายสอดคลองกับการศึกษาของพนัส หันนาคินทร. (2534, หนา 46) ที่พบวาการ
พิจารณาความดีความชอบมีหลักเกณฑและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเปนธรรม
2.3 ดานการนําองคการ คือผูบริหารตองเปนผูนําที่ดี ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารสามารถนําบุคลากรปฏิบัติ งาน
ตามคําสั่งไดดวยความเต็มใจรูจักสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรเปนบุคคลที่มีความใจกวาง ยอมรับฟงความคิดใหม
ๆ ของบุคลากรและตองใหความสําคัญกับบุคลากรอยางเทาเทียมสอดคลองกับการศึกษาของบุญเสี ยว หินศรีสุวรรณ
(2545) พบวาการนิเทศติดตามเปนคุณลักษณะที่ผูบริหารจะตองมีความรู ความสามารถ หรือมีทักษะในการบริหารงาน
โดยตรง ในขณะเดียวกันผูบริหารก็ตองมีความสามารถในการถายทอดดวย จึงจะเกิดความกลาในการแสดงความสามารถ
ทางการนิเทศติดตาม
2.4 ดานการควบคุม กํากับ ดูแล คือ ผูบริหารจะตองยึดเปาหมายของสถานศึกษาเปนหลักในการควบคุม กํากับ
ดูแลการบริหารงานของสถานศึกษาทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารสามารถควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับการเงิน พัสดุไดเปน
อยางดี และตองสรางระบบควบคุมคุณภาพการทํางานของบุคลากรไดเปนอยางดี ดังที่ สมพงศ เกษมสิน (2546, หนา 267)
ไดกลาววา การควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน เปนภาระอันสําคัญยิ่งประการหนึ่งของนักบริหารหรือผูนําองคการ และใน
ขณะเดียวกัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 2546, หนา 5) ไดกําหนดใหการควบคุม กํากับ ติดตามและนิเทศ
เปนภารกิจหลักประการหนึ่งของผูบริหาร ทั้งนี้ เพื่อตองการทราบความกาวหนาของงาน ปญหา อุปสรรค และจุดดี จุด
ดอยในการทํางาน
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2.5 กลาวโดยสรุปแลวแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาใหความสําคัญแกผูบริหารเปนอยาง
มาก เพราะผูบริหารเปนบุคคลที่จะตองเปนผูนําในการทํางาน ตองมีความเปนผูนํา และสามารถโนมนาวใหบุคลากรปฏิบัติ
หนาที่ดวยความเต็มใจ อยางไรก็ตามประเด็นที่ยังตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงแกไขหรือเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารใหมากขึ้น นั่นคือ การควบคุม กํากับ ดูแล โดยเฉพาะการนิเทศติดตามการทํางานของบุคลากร เปนจุดเดนของ
ภาวการณนําองคการที่กอใหเกิดความมั่นคงและเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรในสถานศึกษาไดเปนอยางดี
ทั้งยังจะเปนการสรางบรรยากาศภายในองคการใหบุคลากรรูสึกเปนกันเอง อบอุน และมีความสุขในการปฏิบัติหนาที่
รวมกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
ขอคนพบจากการศึกษาครั้งนี้ ควรที่จะไดรับการพิจารณาในการพัฒนาความรู ความเขาใจ ตลอดจนเพิ่มพูน
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหแกผูบริหารสถานศึกษาตอไป ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษา นับเปนบุคลากรที่มี
คุณคาทางการบริหารที่จะชวยใหการบริหารสถานศึกษามีคุณภาพยิ่งๆขึ้น ผูศึกษาเห็นวาถาไดมีการพัฒนาปรับปรุงโดย
การจัด ทํ าโครงการเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพความรูค วามสามารถในดา นการนํา องค ก ารเขา ไปในโครงการอบรมผู บริ ห าร
สถานศึกษา โดยจัดทําเปนลักษณะหลักสูตรเสริมหรือหลักสูตรเฉพาะ เชน ความเปนเลิศในการตัดสินใจของผูบริหาร หรือ
การสรางบรรยากาศในการทํางาน นาจะทําใหการบริหารงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
2. ควรศึกษาระดับประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
3. ควรศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความกรุณาของ ดร.กัมพล ไชยนันท ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่กรุณา
ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ จนทําให วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณ
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกทาน ที่กรุณาใหคําแนะนํา แกไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
คนควา จนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จังหวัดเชียงราย ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือเปนอยาง
ยิ่ง ในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม ทําใหการเก็บขอมูลเปนไปดวยความเรียบรอย
ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ ผลงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องตอบแทน
พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจที่สําคัญที่สุด ทําใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จไป
ดวยดี
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). แนวปฏิบัติงานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษานิติบุคคลในสังกัดเขตพืน้ ที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ.
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สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
Academic Administration Of A Small School In Phan District, Under Chiangrai Primary
Educational Office Area 2
วชิรา มูลกลาง 1* และ ฐิติชัย รักบํารุง 2
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Wachira Moonklang1* and Thitichai Luckbumrung2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้เพื่อศึกษา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงาน
วิชาการ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูสายผูสอนตอสภาพการบริหารงานวิชาการ
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 1) การศึกษาความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการ พบวา อยูในระดับมาก 2)การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการ พบวา มีความคิดเห็น ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ , 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.
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บทนํา
ในชวงทศวรรษที่ผา นมาโลกเกิด การเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด าน ทั้ งทางดานการเมือ ง เศรษฐกิจ สังคม
โดยเฉพาะความเจริ ญ ก า วหน า ทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี หรื อ ที่ เรี ย กว า โลกในยุ ค โลกาภิ วั ต น ซึ่ ง ความ
เจริญกาวหนาของโลกในยุคโลกาภิวัตนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทย ความเจริญกาวหนาที่เกิดขึ้นเปนผลสืบเนื่องมาจากการปรับปรุงพัฒนากระบวนการศึกษาคนควา การคิดคน
พัฒนาของมนุษยอยางไมหยุดยั้ง โดยการศึกษาเปนองคประกอบหนึ่ง ที่ชวยพัฒนามนุษยในแตละภูมิภาคของโลก ใหมี
ศักยภาพในการศึกษาคนควาคิดคนพัฒนาจึงสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ซึ่ง
นําไปสูการพัฒนาในทุกมิติอยางสมดุล
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญกับการ
มีสวนรวมเชิงภาคี การพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยาง
กว า งขวางและต อ เนื่ อง เพื่ อ รว มกั น กํา หนดวิสั ย ทั ศ นแ ละทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ รวมทั้ งร ว มจั ดทํ า รายละเอี ย ด
ยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุนกันตอการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งแนวทางดังกลาวตรงกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุค
ศตวรรษที่ 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
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O - NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปการศึกษา 2556 พบวา คุณภาพทางการศึกษาไมเปนไปตามเกณฑที่
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) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตอําเภอพาน
พบวา คุณภาพทางการศึกษาไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดเชนเดียวกัน เชน วิชาคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยรอยละ43.78 วิชา
ภาษาไทย มีคาเฉลี่ยรอยละ 46.16 วิชาวิทยาศาสตร มี คาเฉลี่ยรอยละ 36.80 และภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยรอยละ 31.71 ซึ่งวิชา
เหลานี้ นับวาเปนวิชาที่อยูใน กลุมสาระที่เปนทักษะพื้นฐานของการเรียนรูที่สําคัญหรือการศึกษาหาความรูของวิชาอื่น ๆ
ตอไป ซึ่งจัดวาเปนปญหาดานการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่ตองรีบดําเนินการแกไขโดยเรงดวน
โดยในปจจุบันการจัดการศึกษามีการแบงขนาดโรงเรียนออกเปน โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามจํานวนนักเรียนที่เขามาเรียนทําใหมีผลตอการบริหารจัดการทั้งใน
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ดานงบประมาณ อัตรากําลังครู อาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน จึงเปนเหตุใหการจัด การศึกษาในแตละขนาด
โรงเรียนมีคุณภาพไมเทาเทียมกัน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก จากการศึกษาสภาพปญหาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ผาน
มาพบวา โรงเรียนขนาดเล็ก สวนใหญประสบปญหาคลายคลึงกันใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียน
การสอน ดานความพรอมทางปจจัยของโรงเรียนและดานการมีสวนรวมในการพัฒนา โดยเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ
แลวโรงเรียนขนาดเล็กยังไมสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดได เนื่องจากขาดความ
พรอมดานปจจัยในหลายๆดาน เชนสภาพ ครูไมครบชั้นเรียน ขาดอุปกรณของการจัดการเรียนการสอน และงบประมาณ
ไม เพีย งพอ จากป ญหาที่ เกิ ด ขึ้น กั บ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก กระทรวงศึ ก ษาธิ การได มี น โยบายที่ จ ะยกระดั บ คุณ ภาพของ
โรงเรียนขนาดเล็ก และสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดทําโครงการยกระดับ คุณภาพของโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คนลงมาซึ่งมีแนวทางของการบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กอยู 10
แนวทาง คือ การประชาสัมพันธเชิงรุก การพัฒนา ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศ การจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก การ
จัดหนวยคอมพิวเตอร เคลื่อนที่ (Mobile Unit) การจัดหาสื่อการเรียนการสอน/หนังสือหองสมุด การแกปญหาการขาด
แคลนครู การพัฒนาครู การนิเทศติดตาม การซอมแซมอาคารสถานที่ เพื่อพัฒนาใหโรงเรียนขนาดเล็กสามารถบริหารจัด
การศึกษาโดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว
จากสภาพปญหาและเหตุผลดังกลาวขางตน ผูศึกษาปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงมีความสนใจที่จะศึกษา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อนําผลการศึกษามาเปนขอมูลสารสนเทศ
ปรับปรุงงานวิชาการของสถานศึกษาตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูสายผูสอน ตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยจําแนกตามตําแหนง เพศ
อายุ ประสบการณการทํางาน

กรอบแนวคิด
ในการศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไวดังนี้
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ตัวแปรตน
1.
2.
3.
4.

ตําแหนง
เพศ
อายุ
ประสบการณในการ
ทํางาน

ตัวแปรตาม
สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู
1.3 การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.5 การจั ด ทํ า และพั ฒ นา สื่ อ นวั ต ก รรม แล ะ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.6 การพัฒนาแหลงการเรียนรู
1.7 ระบบการนิเทศการศึกษา
1.8 การแนะแนวการศึกษา
1.9 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
1.10 การสงเสริมความรูดานวิชาการแก
ชุมชน
1.11 การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอื่น
1.12 การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น งานวิ ช าการแก บุ ค คล
ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถานบันอื่นที่
จัดการศึกษา

สมมุติฐาน
1. ผูบริหาร และครูสายผูสอน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก แตกตางกัน
2. ผูบริหาร และครูสายผูสอน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก แตกตางกัน
3. ผูบริหาร และครูสายผูสอน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก แตกตางกัน
4. ผูบริหาร และครูสายผูสอน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ที่มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก
แตกตางกัน
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วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง“สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2” มีวัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร
และครูสายผูส อน ต อสภาพการบริ หารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอํา เภอพาน สังกั ดสํานั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยจําแนกตามตําแหนง เพศ อายุ ประสบการณในการทํางาน ผูวิจัยใชระเบียบ
การวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research)
ประชากร
ประชากรที่ใชของการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร และครูสายผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยแยกเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 44 คน ครูสายผูสอน
จํานวน 132 คน รวมทั้งสิ้น 176 คน
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชของการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร และครูสายผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยใชการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของ
เครซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) กําหนดความคลาดเคลื่อนที่ .05 ดวยวิธีสุมตัวอยางอยางงาย
(Simple Random Sampling) 44 โรงเรียน ไดกลุมตัวอยางโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยแยกเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 40 คน ครูสายผูสอน จํานวน 97 คน รวมทั้งสิ้น 137
คน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะใช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การเพื่ อ ใช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ลั ก ษณะเป น แบบสอบถาม
(Questionnaire) เพื่อหาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ผูศึกษาสรางขึ้นแบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) ขอคําถาม 4 ดาน ไดแก ตําแหนง เพศ อายุ ประสบการณในการทํางาน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ“สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2” แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรการสวนประมาณคา
(Rating Scales) ประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert Scales) ทั้งสิ้นจํานวน 60 ขอ ซึ่งครอบคลุมสภาพ
บริหารงานวิชาการทั้ง 12 ดาน
การสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ ตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงานวิชาการ เพื่อกําหนดขอบเขตและกรอบแนวคิดแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
3062

2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงคของการวิจัย
3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาการคนควาดวยตนเองเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
4. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว โดยใชวิธีหา
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามโดยใชสูตร
โดยผูเชี่ยวชาญลงความคิดเห็นและใหคะแนน ดังนี้
 1 หมายถึง แนใจวาคําถามไดตรงกับนิยามศัพทเฉพาะที่ระบุไว
0 หมายถึง ไมแนใจวาคําถามไดตรงกับนิยามศัพทเฉพาะที่ระบุไว
- 1 หมายถึง แนใจวาคําถามนั้นไมไดตรงกับนิยามศัพทเฉพาะที่ระบุไว
โดยคัดเลือกขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยตั้งแตคา .05 ขึ้นไปซึ่งในการวิจัยครั้งนี้แบบสอบถามมีคา IOC เทากับ 1
5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out ) กับครูผูสอนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชศึกษา จํานวน 30 คน
เพื่อหาความเที่ยงของขอคําถามแลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามตาม
วิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) เพื่อใหไดความเชื่อมั่นแบบสอบถามเทากับ 0.8
7. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงสมบูรณแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อตรวจสอบ
และขอความเห็นชอบกอนนําไปใชในการเก็บขอมูล
8. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารและครูสายผูสอน
โรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูศึกษานําหนังสือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายถึงผูอํานวยโรงเรียนเพื่อขอความ
อนุเคราะหใหครูผูสอนตอบแบบสอบถาม
2. สงแบบสอบถามไปยังผูบริหารและครูสายผูสอน โรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม
3. การสงและการติดตามแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ผูศึกษาปฏิบัติดังนี้
3.1 ลงรหัสของแบบสอบถามเพื่องายตอการตรวจสอบและติดตามคืน
3.2 โรงเรียนกลุมตัวอยาง ผูศึกษาดําเนินการจัดสงดวยตนเอง
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลกลับ ผูศึกษาดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง
3.4 ผูศึกษาไดรับแบบสอบถามกลับคืนทั้งหมด จํานวน 137 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการทําการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่ง
ผูวิจัยไดแยกการวิเคราะหขอมูล ตามลักษณะของแบบสอบถามดังนี้
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1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ตําแหนง เพศ อายุ ประสบการณในการทํางาน วิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคารอยละ แลวรายงานเปนความเรียง
2. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูศึกษานํามาวิเคราะหโดยนําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย (𝑥̅ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เปนรายขอ รายดานแลวนาคาเฉลี่ยที่ไดมาเทียบเกณฑ ซึ่งแบงออกเปน 5 ชวง (บุญชม ศรีสะอาด. 2550, หนา 11)
ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51– 5.00 หมายถึง การปฏิบัติการในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง การปฏิบัติการในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง การปฏิบัติการในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง การปฏิบัติการในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง การปฏิบัติการในระดับนอยที่สุด
3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามตําแหนง วิเคราะหโดยใชสถิติที (t – test) แบบ Independent
4. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามเพศ วิเคราะหโดยใชสถิติที (t – test) แบบ Independent
5. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามอายุ วิเคราะหโดยใชสถิติที (F – test) แบบ ANOVA
6. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน วิเคราะหโดยใชสถิติที (F – test)
แบบ ANOVA

ผลการศึกษา
1. การศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่เปน ผูบริหารและครูสายผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอ
พาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนครูสาย
ผูสอนมากกวาผูบริหาร และเปนเพศชายมากที่สุดและสวนใหญเปนผูที่มีอายุระหวาง 50 ปขึ้นไป และกลุมตัวอยางครั้งนี้
สวนใหญประสบการณการทํางาน 20 ปขึ้นไป
2. การศึกษาความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการบริหาร งานวิชาการอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายดานที่มีคาเฉลี่ยเรียงตามอันดับ ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ดานการนิเทศการศึกษา
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ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว
องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ตามลําดับ โดยทุกรายดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามขอมูลทั่วไป พบวา กลุมตัวอยางที่มีขอมูลทั่วไป จําแนกตาม
ตําแหนง เพศ อายุ ประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็น ไมแตกตางกัน

สรุปผลและอธิปรายผล
ในการศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูวิจัยสามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค ไดดังนี้
1. ผู บริหารและครูสายผูสอนของโรงเรีย นขนาดเล็ก ในอํา เภอพาน สัง กัดสํา นักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ การบริ ห ารงานวิ ช าการในระดั บ มาก สอดคล องกั บแนวคิ ดของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 33-38) ไดกําหนดขอบขายและภารกิจการดําเนินงานวิชาการ ที่มุงใหกระจายอํานาจ
ในการบริหารจัดการไปยังสถานศึกษา โดยใชการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย (Stake - Holder) เพื่อการบริหาร
จัดการ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศักดิ์ศรี กอนคํา (2549, หนา 88) ได
การศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ พบวา ระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ จินดา ทรัพยเมฆ
(2549, หนา 76) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ครูมีความพึงพอใจตอการ
บริหารงานวิชาการ ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดานจํานวน 12 ดาน มีความพึงพอใจทุกดานอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การบริหาร งานวิชาการเปนบทบาทหนาที่และภารกิจสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาที่ตองประสานความรวมมือในการพัฒนา กําหนด นโยบาย การวางแผน การปรับปรุง พัฒนาการ
เรียนการสอนเพื่อบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และการบริหารงานวิชาการ จึงเปนการบริหารจัดการกระบวนการ
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียน ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน และเพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมายที่สถานศึกษาไดกําหนดไว จากผลการศึกษาครั้งนี้ จึงพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับมาก เพราะเปน
การระดมสรรพกําลังของบุคลกรในการประสานความรวมมือในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กใหเปนไปตามมาตรฐานของ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผูบริหารและครูสายผูสอนที่มี ตําแหนง เพศ อายุ และประสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็น ตอ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงราย เขต 2
ไมแตกตางกันสอดคลองกับผลการศึกษาของ จินดา ทรัพยเมฆ (2549, หนา56) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูในการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบความพึงพอใจ
3065

ของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา
ประสบการณในการทํางาน และขนาดของโรงเรียน โดยรวมและทุกรายดาน ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ราเมฆ รัตนิล (2551, หนา89) ไดศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตอการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนบางพลีราษฎร
บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู
ต อ การวิ ช าการในโรงเรี ย นบางพลี ร าษฎร บํ า รุ ง สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสมุ ท รปราการเขต 2 จํ า แนกตาม
เพศ การศึกษาและประสบการณสอนตางกัน มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การบริหารงานวิชาการเปนงานที่มีความสําคัญอันดับแรก ที่สถานศึกษาตองยึดถือเปน
สิ่งสําคัญ เพราะเกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษาทั้งระบบ และเพื่อใหการดําเนินงานดานวิชาการเปนไปตามคุณลักษณะที่
พึ ง ประสงค ต ามจุ ด มุ ง หมายของหลั กสู ตรและมี คุ ณภาพเป นไปตามเป าหมายของนโยบายหน วยงานต นสั งกั ดและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดังนั้น ในการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจึงปฏิเสธสมมติฐานที่
กําหนดไว เนื่องดวยการแสดงความคิดเห็นตอการบริหารวิชาการ ของกลุมตัวอยางเปนผูมีสวนเกี่ยวของและปฏิบัติหนาที่
โดยตรงดานวิชาการ จึงทําใหความแตกตางดานขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางไมมีผลตอการแสดงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูบริหารโรงเรียนควร สงเสริมใหมีเอกสารประกอบหลักสูตรแบบพิมพตาง ๆ ที่ ใชของการเรียนการสอน
เชน แผนการสอน คูมือครู เอกสารสําหรับครูผูสอน รวมทั้งสงเสริม กระตุนใหครูผูสอนไดจัดทําเตรียมการสอนซึ่งจะทําให
ครูทราบลวงหนาวาจะใหเด็กนักเรียนได
2. ควรมีการสงเสริมการนิเทศการสอนที่หลากหลาย โดยใหบุคลากรของสถานศึกษา มีสวนรวมของการนิเทศ
การสอนที่เปนระบบอยางตอเนื่อง
3. ควรมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อใหสามารถวางแผนและสงเสริมการเรียนการ สอนที่จะนําพัฒนาสูครู
มืออาชีพ
4. ในการบริห ารงานวิ ชาการ ใหส ามารถบรรลุจุ ด มุง หมายของการพัฒ นาผู เรี ย นควรมี การศึ ก ษาปญ หา
วิเคราะหปจจัยสนับสนุนในชุมชนและสังคม หรือสิ่งที่ปรากฏถึงภูมิปญญาทองถิ่น หรือแหลงเรียนรูในทองถิ่น เพื่อนํา
ทรั พ ยากรบุ ค คล และทรั พ ยากรด า นอื่ น ๆ เข า มาร ว มพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต ร โดยใช
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ผานการประสานงานของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปนแรง
ขับเคลื่อน ใหการบริหารงานวิชาการเปนตามเปาหมาย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอพาน และอําเภอแม
ลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. ควรทําการศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในดานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก
ในอําเภอพาน และอําเภอแมลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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3. ควรมีศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กของ
อําเภอพาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณไดดวยดี เพราะผูศึกษาไดรับความกรุณาอยางดียิ่งจาก ดร.ฐิติชัย
รักบํารุง ที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง และอาจารยผูสอนทุกทาน ที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอแนะ ตรวจ
แกไขการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ขอขอบพระคุณ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นายสุกรี เทพชาติ ผูอํานวยการโรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นายสันต คํามะนาม ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมแกวเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่
ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาและพิจารณาแกไขเครื่องมือในการทําการศึกษาครั้งนี้ ขอขอบคุณผูบริหารโรงเรียน
และขาราชการครู ในโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุก
ทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาครั้งนี้ อยาง
ครบถวนสมบูรณ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
A Study of Academic Administration of Schools in Dokkhamtai Group 1 Schools Under
Phayao Primary Educational Service Area Office 1
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Fongchan Thongkam1* and Santi Buranachart2
บทคัดยอ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มีวั ตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาและเปรีย บเทีย บสภาพการบริ หารงานวิช าการของโรงเรี ยนในกลุ ม
ดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ
ในการทํางาน กลุมตัวอยางจํานวน 108 คนประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 11 คนและครูวิชาการ จํานวน 97 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา การวิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที(t-test) การวิ เคราะหคาเอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการบริหาร
งานวิ ช าการของโรงเรีย น โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายดา นพบว า ดา นที่ มี ส ภาพการบริ ห าร
งานวิ ชาการสูง สุ ด คือ ดา นการพั ฒนาการเรีย นรู รองลงมาคื อ ดา นการวั ด และประเมิน ผลและเที ย บโอนการเรี ย น
และดา นการวิจั ยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส วนดานที่ มีสภาพการบริหารงานวิ ชาการต่ํ าสุ ด คือ ด านการส งเสริ ม
และสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต1 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ จําแนกตามวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณในการทํางานทุกดาน พบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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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
งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารโรงเรียนไมวาโรงเรียนนั้นเปนจะเปนประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของ
โรงเรีย นจะพิจ ารณาไดจากผลงานทางดานวิชาการ เนื่อ งจากงานวิชาการเกี่ ยวของกับหลัก สูตรการจัดแผนการจั ด
การศึกษาและการเรียนการสอนซึ่งเปนหัวใจของโรงเรียนและเกี่ยวขอ งกับผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับ
ของโรงเรียน การบริหารงานวิชาการจึงเปนหนาที่หลักของผูบริหารสถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะตองใหความ
สนใจในการบริ หารงานวิ ชาการเป นหลั ก ผู บริ หารสถานศึ ก ษาต องกํ าหนดนโยบาย เป าหมายวั ตถุ ประสงค วางแผน
การปฏิบัติงานของโรงเรียนอยางเปนระบบ มีการควบคุม นิเทศติดตามอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ผูวิจัยตระหนักในหนาที่
ของตนเอง และมีความตองการที่พัฒนางานดานวิชาการของโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาชาติจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัด
สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 เพื่อเกิดประโยชนตอการพัฒนางานดานวิชาการของโรงเรียน
ทั้งนี้ การบริหารงานในโรงเรียนโดยทั่วไปตางก็ใหความสําคัญตองานดานวิชาการเปนหลักและถือวาสําคัญที่สุด และที่
ผานมาความสําเร็จของการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนยังไมเปนที่นาพอใจของทุกฝาย ทั้งผูบริหารสถานศึกษาครู
และชุมชน เห็นจากการนิยมสงบุตรหลานศึกษาตอโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดีเดนทางดานวิชาการ อาทิ ในเขตอําเภอและเขต
เมือง นั่นแสดงใหเห็นวางานดานวิชาการในโรงเรียนในเขตอําเภอรอบนอกยังไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการ
ของทุกฝาย (สุกัญญา ประเสริฐสังข, 2556, หนา 2)
จากความสําคัญของการบริหารงานดานวิชาการดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผลการศึกษานี้
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จะเปนประโยชนสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน เพื่อใชเปนขอมูล
ในการพัฒนาการบริหารงานดานวิชาการของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ
ในการทํางาน

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ผู วิ จั ย ใช ก รอบแนวคิ ด ของการบริ ห ารงานวิ ช าการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 33) 12 ดาน โดยผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแสดงไวในภาพ
ตัวแปรอิสระ
ขอมูลทั่วไป
จําแนกเปน
1. วุฒิการศึกษา
1.1 ปริญญาตรี
1.2 ปริญญาโท
1.3 ปริญญาเอก
2. ประสบการณทํางาน
2.1 ต่ํากวา 10 ป
2.2 ตั้งแต 11-20 ป
2.3 ตั้งแต 21 ปขึ้นไป

ตัวแปรตาม
สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ใน 12 ดาน
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. ดานการวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู
7. ดานการนิเทศการศึกษา
8. ดานการแนะแนวการศึกษา
9. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
11. ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น
12. ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัว
องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ครูวิชาการที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน
2. ครู วิช าการที่มี ป ระสบการณ ในการทํ างานต างกั นมี ค วามคิด เห็น เกี่ ย วกั บ สภาพการบริห ารงานวิ ช าการ
แตกตางกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่องสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 11 คน ครูวิชาการโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 จํานวน 97 คน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 รวมทั้งสิ้น 108 คน โดยใชตารางสูตรการคํานวณของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)
ใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามสภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กําหนดลักษณะคําถาม
เปนมาตรประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยแจกแจงความถี่ หาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean : xˉ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: S.D.) การทดสอบคา (t-test) และการวิเคราะหคาเอฟ (F-test) สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะ
ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษา
1. สภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นในกลุ ม ดอกคํ า ใต 1 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต1 โดยภาพรวม พบวา มีสภาพการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานที่มีสภาพการบริหารงานวิชาการสูงสุด คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู รองลงมาคือ ดานการวัด และ
ประเมิ นผลและเที ยบโอนการเรี ยน ด านการวิ จั ยเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษา ด านการพั ฒนาหลั กสู ตรสถานศึ กษา
ด านการพั ฒนาสื่ อนวั ตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึ กษา ด านการพั ฒนาแหล งเรี ยนรู ด านการแนะแนวการศึ กษา
ด านการนิ เทศการศึ กษา ด านการพั ฒนาระบบการประกั นคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา ด านการประสานความร ว มมื อ
ในการพั ฒ นาวิ ช าการกั บ สถานศึ ก ษาอื่ น และด า นการส ง เสริ ม ความรู ด า นวิ ช าการแก ชุ ม ชน ส ว นด า นที่ มี ส ภาพ
การบริหารงานวิชาการต่ําสุด คือ ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัว องคกรหนวยงานและสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา โดยแตละดานสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1.1 ด า นการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู พบว า ภาพรวมสภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น
ในกลุมดอกคําใต 1 อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีสภาพการบริหารงานวิชาการสูงสุด คือ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจ
ความถนัดของผูเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและเรียนรูจากประสบการณจริง สวนขอ
ที่มีสภาพการบริหารงานวิชาการต่ําสุด คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา
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1.2 ดานการวัดและประเมินผลและเทียบโอนการเรียน พบวา ภาพรวมสภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีสภาพการบริหารงานวิชาการ
สูงสุด คือ การวัดผลและประเมินผลมีความสอดคลองกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการศึกษา รองลงมาคือ การวัดผลและ
ประเมินผล การเรียนการสอนโดยเนนสภาพจริงจากกระบวนการ ผลงานและการปฏิบัติของนักเรียน และการจัดทํา
แผนการวัดผลและประเมินผลทุกวิชาและทุกระดับชั้นเรียน สวนขอที่มีสภาพการบริหารงานวิชาการต่ําสุด คือการปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลใหไดมาตรฐาน
1.3 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวา ภาพรวมสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในกลุมดอกคําใต 1 อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีสภาพการบริหารงานวิชาการสูงสุดคือ
การกําหนดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไวในแผนการปฏิบัติการประจําป รองลงมาคือ การสงเสริม ใหครู
สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาผลการเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูนําผลงานวิจัยที่ไดมาเผยแพรได และการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ
อุปกรณและเอกสารตาง ๆ ที่ชวยในการทําวิจัยของครู สวนขอที่มีสภาพการบริหารงานวิชาการต่ําสุด คือ การนําผลที่ได
จากการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในทุกกลุมสาระอยางครบถวน
1.4 ด า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา พบว า ภาพรวมสภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย น
ในกลุมดอกคําใต 1 อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีสภาพการบริหารงานวิชาการสูงสุด คือ
การวิ เคราะห หลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุ ทธศัก ราช 2551 รองลงมาคือการจัด ทําโครงสรา งหลั กสูต ร
สถานศึกษา และการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการสอน สวนขอที่มีสภาพการบริหารงานวิชาการ
ต่ําสุด คือ การนําผลจากการติดตามและประเมินผลมาใชปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
1.5 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวา ภาพรวมสภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในกลุมดอกคําใต1 อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีสภาพการบริหารงานวิชาการสูงสุด คือ
การสงเสริมใหครูใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ การนําเทคโนโลยี
มาใช ในการบริ หารงานวิ ชาการ และการพั ฒนาปรั บ ปรุ ง สื่ อนวั ตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึ กษาอย างสม่ํ า เสมอ
สวนขอที่มี สภาพการบริ หารงานวิชาการต่ํ าสุ ด คือ การนิ เทศ ติดตามการใชสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึ กษา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู
1.6 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู พบวา ภาพรวมสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1
อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีสภาพการบริหารงานวิชาการสูงสุด คือ การจัดใหมีแหลงเรียนรู
ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน รองลงมาคือ การสงเสริมและสนับสนุนใหครูและนักเรียนใชแหลงเรียนรูทั้งในหองเรียน
และนอกหองเรียน และการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นมารวมพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
สวนขอที่มีสภาพการบริหารงานวิชาการต่ําสุด คือ การนิเทศ ติดตามการใชแหลงเรียนรูในการจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนของครูอยางตอเนื่อง
1.7 ดานการแนะแนวการศึกษา พบวา ภาพรวมสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1
อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีสภาพการบริหารงานวิชาการสูงสุด คือ การจัดใหมีระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนทุกชั้นเรียน รองลงมาคือ การสงเสริมใหมีการแนะแนววิชาชีพภายในโรงเรียนอยางตอเนื่อง และการวาง
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แผนการแนะแนวการศึกษาไวอยางชัดเจน สวนขอที่มีสภาพการบริหารงานวิชาการต่ําสุด คือ การประสานกับหนวยงานอื่น
เพื่อแนะแนวใหแกผูเรียน
1.8 ดานการนิเทศการศึกษา พบวา ภาพรวมสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 อยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีสภาพการบริหารงานวิชาการสูงสุด คือ การจัดใหมีการนิเทศโดยการ
มีสวนรวมของผูเกี่ยวของ รองลงมาคือ การจัดการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูอยางเปนระบบและตอเนื่อง และ
การแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับการนิเทศภายในกับโรงเรียนอื่น สวนขอที่มีสภาพการบริหารงานวิชาการต่ําสุด คือ การนํา
ผลการนิเทศมาวางแผนเพื่อพัฒนางานวิชาการในปตอ ๆ ไป
1.9 ดา นการพั ฒนาระบบการประกั น คุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษา พบว า ภาพรวมสภาพการบริ ห ารงาน
วิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต1 อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีสภาพการบริหารงาน
วิช าการสู งสุ ด คื อ การนํา ผลการประเมิ นภายในมาชี้แ จงใหแ กผู เกี่ย วข อ งไดรับ ทราบ รองลงมาคือ การดํ า เนิ นงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง การจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาเปนประจําทุกป และการจัดทํา
รายงานคุณภาพการศึกษาเปนประจําทุกป สวนขอที่มีสภาพการบริหารงานวิชาการต่ําสุด คือ การปรับปรุงวิธีการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
1.10 ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น พบวา ภาพรวมสภาพ การบริหาร
งานวิ ช าการของโรงเรี ย นในกลุ ม ดอกคํ า ใต 1 อยู ใ นระดั บ มาก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า ข อ ที่ มี ส ภาพ
การบริหารงานวิชาการสูงสุด คือการวางแผนรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น รองลงมาคือ การศึกษา
ถึงความตองการในการประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอื่น และการสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถ
ในการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น สวนขอที่มีสภาพการบริหารงานวิชาการต่ําสุด คือ
การสรางเครือขายในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่นของรัฐ
1.11 ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน พบวา ภาพรวมสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ในกลุ มดอกคํา ใต 1 อยู ในระดับมาก และเมื่อ พิจารณาเปนรายข อ พบวา ขอที่ มีสภาพการบริหารงานวิชาการสูงสุ ด
คื อ การสํ า รวจข อ มู ล พื้ น ฐานที่ จํ า เป น ต อ การพั ฒ นาชุ ม ชน รองลงมาคื อ การส ง เสริ ม ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
ประสบการณระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น และการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของ
โรงเรียนสวนขอที่มีสภาพการบริหารงานวิชาการต่ํา สุด คือ การสง เสริม และสนับ สนุน ใหชุม ชนและหนว ยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของเขามารวมกันพัฒนาโรงเรียน
1.12 ด า นการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ ช าการแก ค รอบครั ว องค ก ร หน ว ยงานและสถาบั น อื่ น ที่ จั ด
การศึกษา พบวา ภาพรวมสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 อยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีสภาพการบริหารงานวิชาการสูงสุด คือ การจัดเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา รองลงมาคือ การสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องคกรและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา การเปดใหบุคคล ครอบครัว องคกรและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
มารวมพัฒนาการศึกษา และการเปดใหบุคคล ครอบครัว องคกรและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษามารวมพัฒนาการศึกษา
สวนขอที่มีสภาพ การบริหารงานวิชาการต่ําสุด คือ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการศึกษากับบุคคล ครอบครัว
องคกร และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
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2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษาพะเยา เขต 1 ตามความคิ ดเห็ น ของครู วิ ช าการจํา แนกตามวุฒิ ก ารศึ ก ษาและประสบการณ
ในการทํางาน สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา ครูวิชาการที่มีวุฒิ
การศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 ในภาพรวมแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.2 สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการจําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวาครูวิชาการ
ที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1
ในภาพรวมแตกตางกันกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

สรุปผลและอธิปรายผล
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จํานวน 12 ดาน มีประเด็นที่สําคัญนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ผลการวิจัย พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ทุก ดา น ทั้ ง นี้อ าจเป นเพราะวา งานวิ ชาการเป น หัว ใจสํ า คัญ ของการบริห ารการศึ กษา โดยจุ ด มุง หมายของโรงเรี ย น
คือการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน การบริหารงานวิชาการที่ประกอบดวยงานหลัก คือ งานดาน
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารที่เกี่ยวของกับ
ผลผลิตคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชื่อเสียงของโรงเรียน ความพึงพอใจของทุกฝาย เปนการตอบสนองความสําเร็จของ
การจั ด กิ จ กรรมทุ ก ด า นที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน ที่ มุ ง ให ผู เ รี ย นมี ค วามรู มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ดี และมีคุณภาพ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ นิชนันท ปะระวรรณา
(2556:บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึก ษาลําปาง เขต 1 พบวา สภาพการบริห ารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึ กษา
ในภาพรวมอยูร ะดับ มาก และวสั น ต ปรี ดานั นทร (2553, บทคั ด ยอ ) ได ศึก ษาการบริ ห ารงานวิ ชาการของผู บริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา อํ า เภอราศี ไ ศล จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มากทุ ก ด า น
เชนเดียวกับ อภินันท นาเลาท (2552, หนา 109) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพปญหาและความตองการในการบริหาร
งานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแกน เขต 1 พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
สอดคลอ งกั บงานวิ จัยของประพันธ เมาเวียงแก (2551,หนา 82) ไดทําการวิจั ยเรื่อง การบริหารงานวิ ชาการของ
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สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ สิตณัชช โพธิ์ขํา (2556, บทคัดยอ) ไดทําการ
วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนดีศรีตําบล จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบวา
สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนดีศรีตําบล จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทั้ง 12 ดาน การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่อยูในระดับมากเปนอับดับหนึ่ง
คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การพัฒนากระบวนการเรียนรูเปนหนาที่หลักและสําคัญยิ่ง
ของบุคลากรทางการศึกษา ที่ตองจัดใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถทํางานรวมกับผูอื่นมีทักษะการสื่อสาร มีทักษะ
ในการแกปญหาไดในทุกสถานการณและดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ผูบริหารโรงเรียนสงเสริมและสนับสนุน
ใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญจัดกระบวนการเรียนรูโดยจัดเนื้อหา
สาระและกิ จ กรรมให ส อดคล อ งกั บ ความสนใจ ความถนั ด ของผู เรี ย น ฝ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด การจั ดการเผชิ ญ
สถานการณ การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกปญหาการเรียนรูจากประสบการณจริง การสงเสริม ใหรักการอาน
และใฝรูอยางตอเนื่อง การผสมผสานความรูตางๆใหสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมคานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม แหลงเรียนรู ใหเอื้อตอการจัด
กระบวนการเรียนรูและนําภูมิปญญาทองถิ่นหรือเครือขายผูปกครอง ชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวม ในการจัดการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสม จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศที่รวมมือชวยเหลือ
กันแบบกัลยาณมิตร เชน การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน หรือแบบอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม อีกทั้งยังสงเสริมใหมีการพัฒนาครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม จากแนวปฏิบัติในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูดังกลาวมาจะเห็นไดวา ผูบริหารโรงเรียนจะตองวางแผน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับ
ครู ควบคุม กํากับใหการจัดตารางสอนของครูเปนไปตามความเหมาะสมของครู มีการจัดเตรียมการสอนและบันทึกการสอน
ที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียน ทําโครงงานและใชภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิชิต บุญเลิศ (2553, หนา73) ที่พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีความเขาใจ
และตระหนั กตอภารกิจสําคัญของโรงเรียนเพราะการเรียนการสอนเปนงานหลัก ที่ผูบ ริหารโรงเรียนและครูจะตองทํ า
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนมีความรู ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค สงเสริมใหครูจัดทํา
แผนการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังสอดคลอง กับงานวิจัยของ อัครเดช นีละโยธิน (2550, หนา 46)
ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกนผลการศึกษาพบวา
ผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนมีการปฏิบัติงานในการบริหารวิชาการอยูในระดับมาก
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกค รอบครัว องคกร หนวยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีสภาพการบริหารงาน
วิชาการสูง สุด คือ การจัดเก็บ รวบรวมขอ มูล เกี่ ยวกั บการจั ดการศึ กษาของบุ คคล ครอบครั ว องคกรและสถาบั นอื่ น
ที่จัดการศึกษา รองลงมาคือ การสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
การเปดใหบุคคลครอบครัว องคกรและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษามารวมพัฒนาการศึกษา และขอที่มีสภาพการบริหาร
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งานวิช าการต่ํา สุ ด คื อ การจั ด กิ จกรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ใ นการศึก ษากั บ บุค คล ครอบครัว องค ก รและสถาบั น อื่ น
ที่จัดการศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร
หนวยงานกับโรงเรียนนอยที่จัดขึ้นในรอบป ทําใหโรงเรียนขาดขอมูลใหมที่จะนํามาเปนแนวปฏิบัติงานในดานการสงเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ซึ่งการสงเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแกครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาเปนหนาที่ของโรงเรียนที่จะใหการสนับสนุน
อํารุง จันทวานิช (อางอิงในสุกัญญา ประเสริฐสังข, 2556, หนา 36-37) กลาววา โรงเรียนที่สมบูรณแบบนั้นตองเปน
โรงเรียนที่สามารถเปนแบบอยางในการใหความชวยเหลือชุมชนและโรงเรียนอื่น และปจจัยหลักแหงการชวยเหลือคือ
เปนแบบอยางที่ดีแกชุมชนและโรงเรียนอื่น ในการพัฒนาครูและบุคลากร สนับสนุน สงเสริมกิจกรรมชุมชน สงเสริม
โรงเรี ยนอื่น พัฒ นาการจั ดการศึก ษา สอดคล องกับ งานวิ จัยของสุกั ญญา ประเสริ ฐสั งข (2556,บทคั ดย อ) ไดศึ กษา
ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมจุน 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของครูตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ในกลุมจุน 1 โดยภาพรวม อยูในสภาพการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และดานการพัฒนาแหลงเรียนรูอยูในสภาพการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมา คือ ดานการวัดผลและประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน และดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและดานการ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
ดา นการแนะแนวการศึ ก ษา ส ว นสภาพการปฏิ บั ติ น อ ยที่ สุ ดคื อ ด า นการส ง เสริ ม งานวิ ช าการแก ค รอบครั ว องค ก ร
หนวยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของ สิตณัชช โพธิ์ขํา (2556, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนดีศรีตําบล จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบวา สภาพการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนดีศรีตําบล จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
อยูในระดับมากทั้ง 12 ดาน เชนเดียวกัน
2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาพะเยา เขต 1 ตามความคิ ด เห็ นของครูวิ ชาการจํา แนกตามวุ ฒิก ารศึ กษาและประสบการณ
ในการทํางาน อภิปรายผลไดดังนี้
2.1 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ จําแนกวุฒิการศึกษา ในภาพรวม พบวา ครูวิชาการ
ที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ในภาพรวมทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลอง
กั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว อาจเป น เพราะว า ครู วิ ช าการและผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ว า โรงเรี ย นในป จ จุ บั น
มีการแขงขันกันสูงจึงทําใหครูวิชาการและผูบริหารสถานศึกษารวมมือกันวางแผนปรับปรุงการบริหารงานและพัฒนา
โรงเรียนใหไดรับเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประกอบกับทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
หนวยงานตนสังกัดไดมีแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ โดยการจัดใหมีการประชุม อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ครู วิ ชาการมาโดยตลอด ทํ าให ครู วิ ชาการไม ว าจะมี ระดั บการศึ กษาในระดั บใดต า ง มี ค วามเข า ใจในเรื่ อ งการบริ ห าร
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งานวิชาการอยา งเทาเที ยมกันจึง ทําใหการเปรียบเทียบการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรีย นในกลุ ม
ดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 จําแนกตาม วุฒิการศึกษา ในภาพรวมและ
รายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพรรณิกา สีสอาด (2555, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษา
สภาพการบริหารงานวิช าการของโรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาลศึกษา ในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร พบว า
จากผลการทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นของครูและผูบริหารที่มีตําแหนง วุฒิการศึกษาและปฏิบัติงานในโรงเรียน
ที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพบริหารงานวิชาการของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ นวลนภา คมขํา (2555, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษา
บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 พบวา เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาของครูผูสอน พบวา บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
2.2 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ จําแนกตามประสบการณในการทํางาน โดยภาพรวม
พบวา ครูวิชาการที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุม
ดอกคําใต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ในภาพรวมแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาประสบการณในการทํางานของผูตอบแบบสอบถามของ
ครูวิชาการสวนใหญมีประสบการณทํางานสูง คือประสบการณทํางาน 21 ปขึ้นไป (รอยละ 62) อีกทั้งยังไดรับการอบรม
พัฒนาตนเอง และมีการประชุมเพื่อทราบและแกไขปญหารวมกันกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 1 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จตุพงศ สายอรุณ (2555, หนาบทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปญหาการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผลการศึกษา
พบวา ผลการเปรีย บเทีย บสภาพป ญหาการบริห ารงานวิช าการของโรงเรี ย นขยายโอกาส สั งกั ดสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก เขต 3 จํ า แนกตามประสบการณ ใ นการทํ างาน พบว า โดยภาพรวมไม แตกต างกั น
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สวนใหญไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 และไดสอดคลองกับงานวิจัยของสมชาย คําปลิว (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามภาระงานการบริหารงานวิชาการ 12 งาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการ
นิเทศการศึกษา ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการสงเสริม
ความรู ดานวิชาการแกชุมชน ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ดานการสงเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา พบวาครูผูสอนที่มีเพศ อายุและ
ประสบการณในการสอนตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
1. ควรสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
2. ควรจัดใหมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการศึกษากับบุคคล ครอบครัว องคกรและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา
3. ควรมีการวางแผนรวมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาการศึกษาอยางจริงจัง
4. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหครูผูสอนมีความรู ความเขาใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมิ นผลตามสภาพจริ ง และสง เสริม ใหค รูผู สอนจัด ทํา แผนการวั ดผลและประเมิน ผลแต ละรายวิช าให สอดคลอ ง
กับมาตรฐานการศึกษา
5. ควรจั ดอบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเพื่ อให ค รูมี ค วามรู ความเขา ใจในการทํา วิ จั ยในชั้ นเรี ย น และสง เสริม ให ค รู
นําผลงานวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาตนเองในการทําผลงานทางวิชาการ รวมถึงการนําผลการวิจัยมาพัฒนาดานการเรียน
การสอนอยางจริงจัง
6. ควรจัดใหมีแหลงเรียนรูและหองปฏิบัติการตาง ๆ ใหเพียงพอและเหมาะสมรวมถึงจัดสรรงบประมาณปรับปรุง
พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนใหมีความทันสมัยและใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในและนอก
โรงเรียนอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตอื่น
2. ควรมีการวิจัยปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับทัศนะของบุคคลในชุมชนตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตาอยางยิ่งจาก ดร. สันติ บูรณะชาติ ที่ปรึกษา
การศึกษาคนควาดวยตนเองที่ไดกรุณาแนะนํา เสนอแนะและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ทุกขั้นตอน ตั้งแตตนจนสําเร็จ
เรียบรอย ทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น ผูศึกษาคนควาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว
ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณนายนันทพล ฟูสีกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานดง นางสาวเม็ดแกว เจนใจ รองผูอํานวยการโรงเรียน
ชุมชนบานหวยลาน และนางสาวจีระภา พระวิสัตย ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานทุงตนศรี ที่ไดกรุณาใหความอนุเคราะห
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนในกลุมดอกคําใต 1
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทําให
การศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ สําเร็จลุลวงผานไปไดดวยดี ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา สําหรับการอบรมเลี้ยงดู
เอาใจใสและวางรากฐานทางการศึกษาใหสามารถฝาฟนปญหาอุปสรรคตาง ๆ ไปได
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คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ผูศึกษาคนควาขอมอบเปนสักการะเวทิตา
คุณแด คุณพอ คุณแม ครู อาจารย ผูประสิทธิประสาทวิชาความรูและอบรมบมนิสัยใหรูจักคุณคาของชีวิต และผูมีพระคุณ
ทุกทานที่ชวยเหลือในการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ทุกๆทาน
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สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
Condition Academic Administration Phrapariyattidhamma Schools study Chiang Rai.
Schools under the initiative of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn presided
นงคพร ติ๊บปาละ 1* และ น้ําฝน กันมา 2
16

17

Nongporn Tippala1* and Namfon Gunma2
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงรายโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประชากรที่ใชใน
ครั้งนี้ไดแกครูครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปการศึกษา 2557 รวม 211 รูป/คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามสภาพและ
แนวทางในการบริหารงานวิชาการ สถิติที่ใชในการวิจัยคือคาความถี่ คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายโรงเรียนใน
โครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในภาพรวม 6 ดานมีการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุดคือ ดานการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ
ดานหองสมุดและแหลงเรียนรูและดานที่ต่ําที่สุดคือ ดานการนิเทศภายใน
2. จากการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พบวา ดานหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใช ควรสงเสริมใหครูไดรับการอบรมพัฒนาในการนําหลักสูตรไปใชใหถูกตอง เหมาะสม และควรพัฒนาครู
ในดานการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดใหเหมาะสม ดานการจัดการเรียนการสอน
ควรสงเสริม สนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ควรพัฒนา อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในเทคนิค
วิธีการจัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ ควรสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
1
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การสอน ดานการวัดและประเมินผล ควรสงเสริมใหครูดําเนินการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ควรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การวัดผลใหเปนแนวทางเดียวกัน ดานพัฒนาแหลงเรียนรูและหองสมุด ควรสงเสริมใหครูนักเรียนใชหองสมุด
ใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน ควรสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมการศึกษาแหลงเรียนรู ควรสงเสริมใหครู
จัดกิจกรรมการศึกษาหองสมุดและแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา ดานการนิเทศภายใน ควรจะมีการกํากับและ
ติดตามผลการนิเทศอยางตอเนื่อง ควรมีการจัดระบบและประเมินผลการนิเทศในสถานศึกษา สนับสนุนใหครูมีการนิเทศ
กันเองระหวางชั้นเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดกิจกรรม
คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ

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 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา
ที่ 6
กําหนดวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” อยางไรก็ตามการจัด
การศึกษาใหบรรลุตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาดังกลาวนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ทุกฝายตองรวมมือกัน ซึ่ง
หนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงในการจัดการศึกษา คือ สถานศึกษาโดยเปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ใหแกเด็กที่มีอายุในเกณฑตามพระราชบัญญัติและตามนโยบายของรัฐ เปนหนวยงานระดับปฏิบัติที่สามารถทําใหนโยบาย
ของรัฐเห็นผลการปฏิบัติที่เปนจริงเกิดขึ้นและมีหนวยงานระดับสูงกวาสถานศึกษารับผิดชอบรวมกัน ทั้งในระดับกระทรวง
กรม กอง องคการภาครัฐ และเอกชน ถึงแมวาจะมีหนวยงานหลายหนวยงาน และหลายระดับรับผิดชอบรวมกันแต
สถานศึกษาถือวาเปนหนวยงานที่สําคัญเพราะเปนหนวยงานระดับปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพของเยาวชนตองเริ่มตน
จากการพัฒนาหรือปฏิรูปการบริหารในสถานศึกษาโดยแทจริงแลว
งานบริหารสถานศึกษานั้น ทั้งสถานศึกษาขนาด
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เล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญภาระหนาที่ของผูบริหารและงานที่ผูบริหารตองปฏิบัติเหมือนกันทั้งสิ้น (จันทรานี สงวน
นาม, 2551 หนา 147) ดังนั้นงานบริหารสถานศึกษาภายหลังการปฏิรูปการศึกษาจึงมี 4 ดาน คือ วิชาการ งบประมาณ
งานบริหารบุคคล และบริหารทั่วไป โดย ถือวางานวิชาการเปนงานหลัก เปนงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียน ผูบริหารตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง สวนงานอื่น ๆ นั้น แมวามีความสําคัญเชนเดียวกันแตถือวาเปนงานที่มี
ความสําคัญรองลงมาโดยเปนงานสนับสนุนใหงานวิชาการดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ(สถิตชัย วรานนทวนิช, 2553
หนา 144-145) ขอบขายงานวิชาการมีทั้งหมด 8 ดาน คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา การพัฒนาสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมขน
ทางการศึกษา (สมเดช สีแสง, 2550 หนา 303-304) โดยงานวิชาการที่เกี่ยวของกับการพัฒนานักเรียนโดยตรงและเปน
หัวใจหลักของงานวิชาการนั้น มีอยู 3 ดาน คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน งานดังกลาว ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งและตองใหความสําคัญ
ในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่เพื่อสามารถนําพาใหการปฏิบัติงานวิชาการประสบความสําเร็จ ผูบริหารสถานศึกษาที่ยึดเอา
งานวิชาการเปนหลักในการบริหารมีความเปนผูนําทางวิชาการมีประสบการณในการปฏิบัติงานจะสามารถนําโรงเรียนไปสู
ความสําเร็จไดนับตั้งแตกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และฉบับ
ปรับปรุง 2553 ซึ่งจาการติดตามผลการใชหลักสูตรความเขาใจไมตรงกันในหลาย ๆ เรื่องทั้งในดานการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลซึ่งปญหาดังกลาวไดมีการดําเนินการแกไขปญหาเปนระยะ ๆ มาโดยตลอด
เพื่อสรางความเขาใจกับผูเกี่ยวของ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตร งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหาร
สถานศึกษาไมวาสถานศึกษานั้นจะเปนประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดาน
วิชาการดังนั้น การบริหารงานวิชาการนับวาเปนบทบาทสําคัญสูงสุดตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการบริหาร
โรงเรียน โรงเรียนจะมีคุณภาพดีมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับองคประกอบหลายประการที่สําคัญที่สุดไดแก ผูบริหาร
โรงเรียนจะตองใหความสําคัญตอการบริหารงานวิชาการ (วิชิต บุญเลิศ, 2553 หนา 3)
ในการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 พบวา การจัดการศึกษาที่เปนหลักสําคัญของคณะสงฆไทย มี 3 แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญ
การศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรมทั้ ง 3 แผนก เป น การศึ กษาและการสอบสนามหลวงที่ อ ยู ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ แ ห ง องค
พระมหากษัต ริย ไทยตั้ งแตอ ดีต เป นลํ าดับ มาจนถึง รัช กาลป จจุ บัน โดยที่ก ารศึกษาพระปริ ยัติ ธรรมทั้ง 3 แผนก เป น
การศึกษาที่คงคุณลักษณะและอัตลักษณเฉพาะตัว ในที่นี้จะกลาวถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปน
โรงเรียนที่ใหโอกาสกับเยาวชนเพศชายไดเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบวชเปนพระภิกษุสามเณรเขามาเรียน และเพื่อ
เปนการพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาใหมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
จากความสําคัญและสภาพปญหาดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกสามั ญ ศึ ก ษาจั ง หวั ด เชี ย งรายโรงเรี ย นในโครงการตามพระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการบริหารงานวิชาการตลอดจนขอเสนอแนะ เพื่อใหผูเกี่ยวของไดนําขอมูลที่ไดจาก
การวิจัยครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึ ก ษา ให มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น และเพื่ อ เป น การนํ า องค ก รไปสู ค วามสํ า เร็ จ เพื่ อ เป น การจรรโลง
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พระพุทธศาสนาใหดํารงมั่นคงตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงรายโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
1. หลักการและทฤษฎีการบริหารงานวิชาการ
2. ความหมายของการบริหารงานวิชาการ
3. ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ
4. ขอบขาย การบริหารงานวิชาการ
5. ขั้นตอนการบริหารงานวิชาการ
6. บทบาทหนาที่ของผูบริหารงานวิชาการ
7. สภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
8. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา
9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

สภาพการบริหารงานวิชาการ
1. ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
2. ดานการจัดการเรียนการสอน
3. ดานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
4. ดานการวัดและประเมินผล
5. ดานหองสมุดและแหลงเรียนรู
6. ดานการนิเทศภายใน

วิธีวิทยาการวิจัย
ผูวิจัยกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง จากครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จํานวน 211 รูป/คน จาก 20
โรงเรียนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น วิเคราะหโดยหาคา ความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไดตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมและพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยใชวิธีการหาคาความสอดคลองแบบ IOC (Index of Item Objective Congruence)

3084

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการวิจัยที่พบวาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้เปนเพราะวางานวิชาการถือวาเปนหัวใจหลักของการบริหารโรงเรียน สวนงานอื่นเปนปจจัยสนับสนุนสงเสริมงาน
วิชาการใหมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาอภิลักษณ จักรแกว (2553, หนาบทคัดยอ) ไดทําการวิจัย
การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
กลุม 1 ใน 6 ดาน คือการวางแผนงานวิชาการ การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู การพัฒนาและสงเสริมดานงาน
วิชาการ การจัดสื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ผลการวิจัยทํา ให พบวา การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมื่อพิจารณาโดยรวมพบวาอยูในระดับมาก
แนวทางเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมื่อพิจารณา เปนรายดาน
ดานการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชพบวาโดยภาพรวมการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา การบริหารงานวิ ชาการดานนี้อยูในระดั บมากทุกขอ ทั้งนี้ เปนเพราะวา ผูบ ริหารโรงเรียนไดเห็น วาการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาถือวาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ มีการดําเนินงานที่จะสงผลกับหลักสูตร
สถานศึก ษาโดยตรงและผู บ ริห ารยัง ไดส นับ สนุน ใหค รูทํ า การวิเ คราะหห ลัก สูต รเพื ่อ ปรับ ปรุง พัฒ นาหลัก สูต ร
ของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจุดมุงหมายและโครงสรางของหลักสูตร มีสวนรวม
ในการประชุมเกี่ยวกับการใชหลักสูตรผูบริหารโรงเรียนไดสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมตามหลักสูตรสอดคลองกับสภาพ
ของทองถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นของ
โรงเรียน โรงเรียนสนับสนุนใหครูทําการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียน โรงเรียนมีการประเมินผล
การนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นปการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ คําเบ็ง รถสีดา (2550,
หนา 57) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาภายในศูนยเครือข ายจานศึกษา สํ านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาขอนแกน เขต 5 ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติโดยภาพรวมดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธวัชชัย สิงหจันทร (2551, หนาบทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องแนวทางการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานัดงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1 ผลการศึกษาพบวา งานบริหาร
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ โสภา วงษนาคเพ็ชร
(2553, หนาบทคัดยอ) ไดทําการวิจัย การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรและการนําไปใช การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา การวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และนิเทศภายใน การพัฒนาแหลงเรียนรู ตามลําดับ
ดานการจัดการเรียนการสอนพบวา โดยภาพรวมอยูในการปฏิบัติระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารโรงเรียนไดสงเสริมใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดพัฒนาบุคลากร (ครู) ดานการเรียนการสอนโดยใหรูจักใช
เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย โรงเรียนมีการสงเสริมใหใชหองสมุดและสื่อไอทีในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียน
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ไดสนับสนุนในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร ครูไดเปด
โอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆตาม แนวคิดของผูเรียนโดยการประยุกตความรูและแนวคิดที่ไดเรียนรูมาใช
ไดการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ ในการใชความคิดพิจารณา ตัดสินเรื่องราว ปญหา
ขอสงสัยตาง ๆ อยางรอบคอบ และมีเหตุผล ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
กรมการศาสนา(กระทรวงศึกษาธิการม, 2544 หนา 1) ที่วา คุณลักษณะของผูเรียนมาตรฐานที่ 1 มีความรู และทักษะ
พื้นฐานตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สามารถคิด อยางเปนระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค
มีวิสัยทัศนและนําไปใชในการดํารงชีพไดอยางเหมาะสม โดยมีตัวชี้ วัดดังนี้ 1. มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนผานเกณฑวัดผล
และประเมินผลตามหลักสูตร และขอที่วา สามารถประเมินคาความนาเชื่อถือของขอมูล เลือกประยุกตใชขอมูลไดอยาง
เหมาะสม และนําไปแกปญหาได และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชิต บุญเลิศ (2553, หนา 73) ที่พบวาผูบริหารโรงเรียนมี
ความเขาใจและตระหนักตอภาระกิจสําคัญของโรงเรียนเพราะการเรียนการสอนเปนงานหลักที่ผูบริหารโรงเรียนตองทํา
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมถูกตองตามกระบวนการตลอดจนมีการอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเพื่อใหนักเรียนมีความรู ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริม ใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลายและ ศุภรัตน ทรายทอง
(2553, หนาบทคัดยอ) ไดทําการวิจัยผลการวิจัยพบวาครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วปา อําเภอตะกั่วปามีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูมีสวนรวมเปนอันดับแรก และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยา ดวงเข็ม (2554, บทคัดยอ) ที่ไดวิจัย เรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 พบวา ผูอํานวยการโรงและครูมีความคิดเห็นตอสภาพการ
บริหารงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับ รายขอไดดังนี้ อันดับ 1 คือดานการจัดการเรียนการสอน
ด า นพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษาพบว า โดยภาพรวมมี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู ใ นระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ทุกขอมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ ทั้งนี้เปนเพราะวา โรงเรียนไดสงเสริมให
ครูผูสอนผลิต ใชอุปกรณการสอนใหตรงกับจุดประสงค เนื้อหา และกิจกรรมที่กําหนดในแผนการจัดการเรียนรู โรงเรียน
สงเสริมและสนับสนุนครูใหมีความสามารถในการใชสื่อการเรียนการสอน เชน การเลือกใชสื่อที่เหมาะสมและสัมพันธกับ
เนื้อหาบทเรียน โรงเรียนสนับสนุนและสงเสริมใหครูนําวัสดุทองถิ่นเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน เชน การนําเอาวัสดุ
ธรรมชาติที่มีในทองถิ่นมาใชผลิตสื่อ โดยที่โรงเรียนมีการจัดฝกอบรมครูเพื่อการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน และ
ไดมีการประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตอไป
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กุลฑรี พิกุลแกม ไดทําการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ
ดานการวัดและประเมินผลพบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมี
การปฏิบัติอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมัย สมสงวน ไดทําการวิจัยเรื่อง ความตองการและ
ความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลย เขต 1 พบวางานวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
และแมททอกซ ไดศึกษาถึงความตองการในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน ในรัฐอิลินอยส สหรัฐอเมริกา พบวา
ความต อ งการที่ อ ยู ใ นระดั บ มากคื อ ความต อ งการจะมี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การนิ เทศและการ
3086

ประเมินผลและตองการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร และวิลเลี่ยม ไดทําการวิจัยเรื่องการ
บริหารของครูใหญในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในรัฐอินเดียนา ผลการวิจัยพบวาครูใหญมักมอบหมายความรับผิดชอบงาน
ประเมินผลในหัวหนาสายวิชาการ การใชเวลาปรับปรุงการเรียนการสอน การเยี่ยมหองเรียนและการประเมินผลมีจํากัด
และนอย ครูใหญใชวิธีการแนะนําครูมากกวาการใชวิธีการจัดอบรม ครูและนักเรียนไมคอยมีสวนรวมในการประเมินผล
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การทําหนาที่ของครูใหญในการประเมินครู สังเกตการสอน การใชแบบทดสอบ ไดรับการ
ยอมรับระดับมาก นอกจากนี้การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนยังมีความสําคัญดังที่กระทรวงศึกษาธิการ
ไดกลาวไววา การวัดผล ประเมินผลมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการศึกษาดังนี้ คือ เปนเครื่องมือสําคัญในการกํากับ
ติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่องอีกทั้งยังเปนเครื่องมือผลักดันหรือกระตุนใหเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
กระบวนการจัดการเรียนรู จากการที่โรงเรียนมีการปฏิบัติในดานนี้อยูในระดับมากทั้งนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนได
สงเสริมใหครูมีความสามารถปฏิบัติการวัดผลและ ประเมินผลการเรียนการสอนตามที่ระเบียบกําหนดดวยวิธีการที่
หลากหลาย และสนับสนุนในการสรางและปรับปรุง เครื่องมือวัดผลใหมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและ
ตรวจสอบ การจัดทําเอกสารการวัดผลและประเมินผลอยางสม่ําเสมอไดสงเสริมใหครูไดวัดผลและประเมินผลการเรียน
การสอนนักเรียนตามสภาพที่แทจริงและยังไดสงเสริมใหมีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อนําผลมาปรับปรุงการ
เรียนการสอน มีการรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมที่ ควรแกไขของนักเรียน ใหผูปกครองไดรับทราบอยางตอเนื่อง
ดานหองสมุดและแหลงเรียนรู พบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ทุกขอมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ ทั้งนี้เปนเพราะวา โรงเรียนไดจัดใหมีหองสมุดและแหลงเรียนรู หรือมุมหนังสือ
ที่เหมาะสม และเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนดําเนินการอยาเปนระบบและมีคุณภาพเพื่อจัด
กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายและตอบสนองความต อ งการของผู เ รี ย น จั ด หาเอกสาร หนั ง สื อ สํ า หรั บ ค น คว า หาความรู
ใหเพียงพอ มีคุณภาพและทันสมัย และโรงเรียนไดสงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู มีการเผยแพรแหลงเรียนรูที่สําคัญ เชนสถานที่ บุคลากรที่สําคัญ และภูมิปญญาทองถิ่น และสนับสนุน
ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในการ คนหา ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด ดังที่ กระทรวงศึกษา (2547, หนา 3)
ไดกลาววา จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแหลงการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรูอยางแทจริงเปนการใชแหลงเรียนรูที่มีอยูใหเกิดคุณคาตอการเรียนรูอยาง
แทจริง อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการจัดและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับทองถิ่นและเปนระบบ
ดานการนิเทศภายใน พบวาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีการ
ปฏิ บั ติ ร ะดั บ มากทุ ก ข อ ทั้ ง นี้ เ ป น เพราะว า ผู บ ริ ห ารได ดํ า เนิ น การนิ เ ทศอย า งเป น ระบบและต อ เนื่ อ ง โดยจั ด ให มี
คณะกรรมการนิเทศภายในสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูบริหารและครูเพื่อใหเกิดการ ยอมรับในการนิเทศภายใน
โรงเรีย นจั ด ให ครู มีส วนร วมในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรีย น และดํา เนิ น การนิ เทศภายในสถานศึก ษาอย า ง
สม่ําเสมอ มีการเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อทราบปญหาและใหคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอนแกครู มีการเยี่ยมชั้นเรียน
เพื่อทราบปญหาและใหคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอนแกครู มีการประเมินผลการนิเทศการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาปรับปรุ งอยูเสมอ ซึ่ งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชิต บุญ เลิศ (2553, หนา 74) กลาววา ผูบริหารโรงเรียนให
ความสําคัญตองานนิเทศการศึกษาอยูในระดับมาก โดยมุงชวยเหลือ พัฒนา ปรับปรุงใหมีคุณภาพโดยการรวมแรงรวมใจ
กันทํางาน ใชเหตุผลแกปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมีการรวมกันวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน
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จัดทําเครื่องมือนิเทศใหมีมาตรฐาน นิเทศภายในตามแผนที่กําหนดและบันทึกการนิเทศไวเปนหลักฐานตลอดจนมีการ
นิเทศอยางสม่ําเสมอและแมททอกซ (Mattox.1978:6061-A) ไดศึกษาถึงความตองการในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียน ในรัฐอิลินอยส สหรัฐอเมริกา พบวา ความตองการที่อยูในระดับมากคือ ความตองการจะมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศและการประเมินผลและตองการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากการวิจัยพบวาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนโดยภาพรวม อยูในระดับมาก จึงแสดงใหเห็นวา
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูที่เกี่ยวของตางมุงเนนงานวิชาการ ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญในการจัด
การศึกษา จึงทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สวนดานการนิเทศการศึกษามีคาเฉลี่ยนอยที่สุดดังนั้น โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญจังหวัดเชียงรายโรงเรียนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี จึงใหความสําคัญกับการนิเทศอยางตอเนื่องเพื่อกระตุนการเรียนการสอน อาจจัดทําในรูปแบบคณะกรรมการ
นิเทศเพื่อใหคุณภาพผูเรียนดีขึ้น
2. ควรสงเสริมใหครูผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และปรับปรุงพัฒนาสื่อ ใหมคี ุณภาพและ
ทันสมัย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอ การบริหารงานวิชาการของ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงรายโรงเรียนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการประสิทธิภาพดานผูเรียน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงรายโรงเรียนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
3. ควรมีวิจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงรายโรงเรียนในโครงการพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาคนคว าดว ยตนเองฉบับนี้ สํา เร็จลุ ลวงไปด วยดีด วนความกรุณา ชว ยเหลื อ แนะนํ าอยา งดียิ่ งจาก
ดร.น้ําฝน กันมา ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตาง ๆ ในทุกดาน ดวยความเอาใจใสเปน
อยางดียิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ดวย
ขอขอบพระคุณ ผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ทาน ที่ใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญ ใหคําแนะนํา ตรวจสอบและ
ปรับปรุงเครื่องมือวิจัยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ทุกโรงเรียนที่ใหความ
อนุเคราะห สนับสนุนและใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม จนทําใหผูวิจัยไดรับขอมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ บิดา และครอบครัว ที่ใหการสนับสนุน ชวยเหลือเปนกําลังใจตลอดมา จนทําใหการศึกษา
คนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
3088

คุณคาและประโยชนที่มีจากการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ขอมอบแดบิดาและครอบครัว ครูอาจารยและผูมี
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สองของผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสและศึกษาปญหาขอเสนอแนะในการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองของผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขต
พื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต4 ประชากรประกอบดว ยผู บ ริห ารในโรงเรี ยนขยายโอกาสศู นย เครื อข า ย
การศึกษาตับเตา 2 จํานวน 70 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ แบบอัตรา
สวนประมาณคา และแบบปลายเปด สถิติที่ใชในการศึกษา คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวาสภาพการบริหารงาน โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ดังนี้ สูงสุด ไดแก ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม อยูใน
ระดับมาก รองลงมาไดแก ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม อยูในระดับมาก และ นอยที่สุดไดแก
ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม อยูในระดับมาก จากการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะพบวา ดานพัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหมควรปลูกฝงใหรูจักกฎระเบียบและความรับผิดชอบใหมากขึ้น ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมควรลด
ภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการสอนของครู ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหมควรนําแหลงเรียนรูทองถิ่น
มาใชใหมากขึ้นและดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม สวนกลางควรกระจายอํานาจใหกับโรงเรียนมากขึ้น
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คําสําคัญ: การบริหาร การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

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
เนื่อ งจากปจ จุบันโลกเกิ ดการเปลี่ย นแปลงในหลายๆดา น ซึ่ง ลว นส งผลกระทบตอ การศึ กษาเปน อย างมาก
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ ไดมีมติเห็นชอบ ขอเสนอแนะการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 - 2561 จากนโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนใหมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ใหคน
ไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยมีเปาหมายหลักสามประการคือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เรียนรูของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และมีกรอบแนวคิดทางการปฏิรูปทางการศึกษา 4 ประการหลัก คือ พัฒนา
คุณ ภาพคนไทยยุค ใหม พัฒ นาคุณ ภาพครู ยุค ใหม พัฒ นาคุณ ภาพสถานศึ กษาและแหล งเรีย นรู ยุค ใหม และ พัฒ นา
คุณภาพการบริหารจัดการใหม
ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 ไดดําเนินการบริหารและจัดการศึกษาตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง เพื่อมุงสรางโอกาสและพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนได
แสดงออกตามความถนัด สนับสนุนใหมีสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดม
สรรพกํ า ลั ง ทุ ก ภาคส ว นเพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ในการจั ด การศึ ก ษา ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให ผู เรี ย นมี ค วามรู ค วามสามารถและมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ
ตลอดจนมีทักษะในการดํารงชีวิตอยูในสังคมโลกอยางเปนสุข
การดําเนินการบริหารและจัดการศึกษาตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 4 ประการหลัก
ประกอบดวย ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม คือผูเรียนตั้งแตปฐมวัยสามารถเรียนรูดวยตนเองและแสวงหาความรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีโอกาสเรียนรูอยางเทาเทียมเสมอภาค ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม คือกระบวนการผลิตและ
พัฒนาครูที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง มีปริมาณครูเพียงพอตามเกณฑ สามารถจัดการเรียน
การสอนได อ ย า งมี คุ ณ ภาพมาตรฐาน ด า นพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาและแหล ง เรี ย นรู ยุ ค ใหม คื อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทใหสามารถเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม คือกระจายอํานาจสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทั้งการมีสวนรวมของผูปกครอง และทุกภาคสวน มีระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลทั้งนี้เพื่อใหผูเรียน
มีความรูความสามารถและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรู และอยูในสังคมโลกอยางเปนสุข
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาสภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองของผู บ ริ ห ารในโรงเรี ย นขยายโอกาส ศู น ย เครื อ ข า ยการศึ ก ษา ตั บ เต า 2 สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง สี่ประการหลัก ดวยกันดังนี้
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม และพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการใหม ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินการบริหารโรงเรียน ซึ่งผลที่ไดสามารถ
นํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่ อศึ ก ษาสภาพการบริ หารจั ด การตามแนวทางการปฏิรูป การศึก ษา ในทศวรรษที่ส องของผู บริ ห ารใน
โรงเรียนขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของ
ผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ตัวแปรตน

ผูบริหารในโรงเรียน
ขยายโอกาสศูนย
เครือขายการศึกษาตับเตา 2

ตัวแปรตาม
สภาพการ
บริหารงาน

1. ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม
2. ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม
3. ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และแหลงเรียนรูยุคใหม
4. ดานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม

วิธีวิทยาการวิจัย
กําหนดประชากรจากผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสศูนยเครือขายการศึกษาตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 70 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามไดแก แบบเลือกตอบ แบบมาตรส วนประมาณค า และแบบปลายเปดสถิติที่ใชใน วิเคราะห ไดแ ก
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวา ระดับสภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ของ
ผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552 - 2561) ในภาพรวม อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองอยูในระดับมากทุก
ดานโดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ ดานสูงสุดไดแก ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม อยูในระดับมาก รองลงมา
ไดแก ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู
ยุคใหม อยูในระดับมาก และ นอยที่สุดไดแก ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม อยูในระดับมากตามลําดับ ปญหา
และขอเสนอแนะ ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมควรปลูกฝงใหรูจักกฎระเบียบและความรับผิดชอบใหมากขึ้น ดานพัฒนา
คุณภาพครูยุคใหมควรลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการสอนของครู ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม
ควรนําแหลงเรียนรูทองถิ่นมาใชใหมากขึ้นและ ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม สวนกลางควรกระจายอํานาจ
ใหกับโรงเรียนมากขึ้น
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สรุปผลและอธิปรายผล
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ของผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
ตอนที่ 1 สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
พบวาสภาพผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีจํานวนทั้งหมด 70 คน สวนใหญเปนเพศชาย 41 คน คิดเปน
รอยละ 58.6 จําแนกตามชวงอายุ พบวา อยูในชวงอายุ 40 - 49 ป 29 คน คิดเปนรอยละ 41.4 จําแนกตามตําแหนงพบวา
เปนหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 40 คน คิดเปนรอยละ 57.1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวาสวนใหญ มีวุฒิการศึกษาอยู
ในระดับปริญญาตรี 37คน คิดเปน รอยละ 52.9 และจําแนกตามประสบการณการทํางานพบวา ประสบการณการทํางาน
อยูระหวาง 5 - 15 ป 45คน คิดเปนรอยละ 64.3
ตอนที่ 2 ศึกษาสภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของผูบริหารในโรงเรียน
ขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
จากการศึกษาพบวา ระดับสภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของ
ผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552 - 2561) ในภาพรวม อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองอยูในระดับมากทุก
ดานโดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ ดานสูงสุดไดแก ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม อยูในระดับมาก รองลงมา
ไดแก ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู
ยุคใหม อยูในระดับมาก และ นอยที่สุดไดแก ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม อยูในระดับมากตามลําดับ
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ ในการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึก ษาในทศวรรษที่ส อง
ของผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4
ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม
ปญหาที่พบมากที่สุด คือ คนไทยขาดความรับผิดชอบ ไมมีวินัย
ขอเสนอแนะ คือ ควรปลูกฝงใหรูจักกฎระเบียบและความรับผิดชอบตอหนาที่และรับผิดชอบตอสังคมใหมากขึ้น
ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม
ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ภาระงานของครูเยอะเกินไป เชนงานดานเอกสาร งานพิเศษมากมาย และ มีการอบรม
มากเกินไป เบียดเบียนเวลาสอนทําใหคุณภาพการสอนของครูไมดีเทาที่ควรและไมเต็มที่กับการสอน
ขอเสนอแนะ คือ ควรลดภาระงาน และตัดการจัดอบรมที่ไมเกี่ยวกับการสอนของครู เพื่อใหครูไดมีเวลาสอน
อยางเต็มที่
ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม
ปญหาที่พบมากที่สุด คือ สภาพแวดลอมและบริบทของโรงเรียนไมเอื้อตอการเรียนรู มีแหลงเรียนรู ใหมนอย
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ขอเสนอแนะ คือ นําแหลงเรียนรูในทองถิ่นมาใชใหมากขึ้น เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณที่คงทน และจัดทํา
โครงการหรือกิจกรรมภายในโรงเรียนเพื่อใหเกิดแหลงเรียนรูที่หลากหลายและนาสนใจมากขึ้น
ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม
(ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารใหม)
ปญ หาที่พ บมากที่ สุ ด คือ การกระจายอํ า นาจจากส ว นกลางยั ง ไม ม ากพอ ทํ าให ไ ม สามารถบริ ห ารได ต าม
ศักยภาพของผูบริหาร
ขอเสนอแนะ คือ สวนกลาง หรือกระทรวงศึกษาธิการ ควรจะกระจายอํานาจการบริหารงานใหกับโรงเรียน
มากขึ้น
ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม
(ดานพัฒนาคุณภาพการจัดการใหม)
ปญหาที่พบมากที่สุด คือ สถาบันตางๆ และ ประชาชนยังไมเขาใจบทบาท หนาที่ ที่จะตองเขามามีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบายทางการศึกษาของโรงเรียน
ขอเสนอแนะ คือ ใหสถาบันตาง ๆ เชน สถาบันศาสนา องคการปกครองสวนทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรูของผูเรียน โดยเฉพาะดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนใหมากขึ้น และ
ทางโรงเรียนสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ของสถาบันตาง ๆในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เพื่อใหเกิดโครงสรางการทํางานที่ดีและเกิดประสิทธิผลแกโรงเรียนมากขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
สภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของผูบริหาร ในภาพรวม อยูในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดมีการบริหารดานตาง ๆ ดังนี้ มีการสงเสริมและอนุรักษการใชภาษาไทยอยาง
ถูกตองควบคูกับการเรียนรูภาษาสากล มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมการวัดและประเมินผลที่มี
คุณภาพ สงเสริมพัฒนาครูใหมีความสามารถในจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และโครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการศึกษาและเรียนรู สงเสริมใหมีการผลิตสื่อและเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพ
และสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เอื้อตอการศึกษาโดยยึดผูเรียนเปน
สําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศุภัตรา โอดเทิง (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่อง สภาพการบริหารจัดการตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง ของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวาอยูในระดับมากทุกดาน
ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส ศูนย
เครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดมีการบริหารดานตาง ๆ
ดังนี้ สงเสริมและอนุรักษการใชภาษาไทยอยางถูกตองควบคูกับการเรียนรูภาษาสากล มีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรีย นการสอนกิ จกรรมการวั ดและประเมิ นผลที่ มีคุณ ภาพ จัด ระบบการประกั นคุ ณภาพภายในของสถานศึก ษาและ
สนับสนุนการประเมินคุณภาพจากภายนอก มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งเนื้อหาและวิธีการที่เหมาะสมทั้ง
ในชั้นเรียนและที่เรียนรูดวยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑ (KPI) อยางมีประสิทธิภาพ
มีการจัดการศึกษาที่เปนมาตรฐานเทียบเคียงระดับชาติและนําผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนและสงเสริมบทบาทและ
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สรางความเขมแข็งของครอบครัวในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรัชนีย นิรุตติพงศ
(2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความพรอมในการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง ของโรงเรียนแมออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม พบวา ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม อยูในระดับมาก
ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส ศูนย
เครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดมีการบริหารดานตางๆ
ดังนี้ มีการพัฒนาครูใหมีความสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
สงเสริมการพัฒนาตนเองของครูผูสอนในสถาบันการศึกษาอยางสม่ําเสมอและมีความตอเนื่อง อีกทั้งสงเสริมการทําวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน มีการปรับปรุง พัฒนาระบบและเกณฑการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู
รวมทั้งมีจํานวนครูเพียงพอตามเกณฑและมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน และลดภาระงานของครูและจัดใหมีบุคลากรสาย
สนั บสนุ นเพื่ อให ครู ได ทําหน าที่ พั ฒนาผู เรีย นและพัฒ นาตนเองอย างตอ เนื่อ งซึ่ง สอดคล อ งกั บ งานวิจั ยของ พฤฒยา
เลิศมานพ (2557, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามแนวทางการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พบวา สภาพการบริหารงาน ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม อยูใน
ระดับมาก
ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม พบวา อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหาร
ในโรงเรียนขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ไดมีการบริหารดานตาง ๆ ดังนี้ มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและโครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการศึกษาและเรียนรู
สงเสริมใหมีการผลิตสื่อที่มีคุณภาพและเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพ รณรงคใหบุคลากรมีนิสัยรักการอาน
สงเสริมหารสรางสภาพแวดลอมของชุมชนทองถิ่นเพื่อเอื้อตอการศึกษาและเรียนรูชุมชนในเขตพื้นที่ใกลๆโรงเรียนมี
หองสมุดที่มีชีวิตภายในชุมชนอยางทั่วถึงและสภาพแวดลอมของชุมชนในเขตพื้นที่ใกล ๆ โรงเรียนมีสภาพเอื้อตอการศึกษา
และเรียนรูซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิรัตน มาตันบุญ (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานปฏิรูปการ
เรียนรูตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวาโรงเรียนจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม พบวา ดานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม อยูในระดับมาก
ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม พบวา อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารในโรงเรียน
ขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดมีการ
บริหารดานตาง ๆ ดังนี้ สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส พัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล การรับเขาศึกษา
ตอ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เอื้อตอการศึกษาโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ มีการพัฒนาระบบการเรียนรูที่ยืดหยุน
หลากหลายและตอเนื่องตลอดชีวิต เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
รับผิ ดชอบโปร งใสเป นธรรมและตรวจสอบได สว นงานบุ คคลมีก ารบริห ารจัดการตามหลั กธรรมาภิบ าลคือส งเสริ ม
สนับ สนุ นการพัฒ นาครู และวิ ชาชีพ ครู ใหเปน วิช าชี พชั้ นสู งด านประชาชนมี การจัด การศึ กษาระดั บขั้ นพื้ นฐานสํา หรั บ
ประชาชนอยางทั่วถึง อีกทั้งยังมีการปรับระบบการวัด ประเมินผลผูเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู และระบบการรับเขา
ศึกษาตอ สวนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีการกระจายอํานาจสูสถานศึกษาอยางเปน
ระบบตามศักยภาพความพรอม มีการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเปนตนแบบที่ดี ไดรับการยกยองและสามารถ
ขยายผลเพื่อใหเกิดการเรียนรู มีการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาใหแกนักเรียน โรงเรียนเองก็มีแผนการขับเคลื่อนการกระจาย
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อํานาจแบบขั้นบันไดตามศักยภาพความพรอม ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการบริหารเชิงคุณภาพ
และสนับสนุนใหมีความพรอมในการบริหารจัดการไดอยางอิสระ มีการพัฒนาเครือขายความรวมมือดา นการศึกษากับ
องคการปกครองสวนทองถิ่น ปรับปรุงการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณโดยเนนอุปสงคหรือผูเรียนเปนสําคัญ
(demand side) สงเสริมระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
การใชทรัพยากรเพื่อการศึกษา สงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา รวมพัฒนา
การศึ ก ษาการเรี ย นรู แ ละคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค แ ก ผู เรี ย น และมี แ ผนพั ฒ นาภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารในโรงเรี ย น
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตรา กรมจรรยา (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่อง การบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
พบวา การสภาพการบริหาร ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม อยูในระดับมาก
ปญหาและขอเสนอแนะการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สองของผูบริหารใน
โรงเรียนขยายโอกาส ศูนยเครือขายการศึกษา ตับเตา 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
ผลการวิจัยพบวา
ดานพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พบปญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ความไมมีวินัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา คน
สวนใหญไมรูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง ไมเคารพซึ่งกันและกัน ดังนั้นควรปลูกฝงใหรูจักกฎระเบียบและความรับผิดชอบ
ตอหนาที่และรับผิดชอบตอสังคมใหมากขึ้น
ดานพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พบปญหาเกี่ยวกับ ภาระงานของครู มีเยอะเกินไป ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา มีงาน
ดานเอกสาร งานพิเศษมากมาย และ มีการอบรมมากเกินไป ดังนั้น ควรลดภาระงาน และตัดการจัดอบรมที่ไมเกี่ยวกับ
การสอนของครู เพื่อใหครูไดมีเวลาสอนอยางเต็มที่
ดา นพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ กษาและแหล ง เรีย นรู ยุ ค ใหม พบปญ หาเกี่ ยวกั บ สภาพแวดลอ มและบริ บ ทของ
โรงเรียน ไมเอื้อตอการเรียนรู ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ในโรงเรียน มีแหลงเรียนรู ใหมนอย ขาดแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
และนาสนใจ ดังนั้นควร นําแหลงเรียนรูในทองถิ่นมาใชใหมากขึ้น เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณที่คงทน
ดานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม พบปญหาเกี่ยวกับการกระจายอํานาจจากสวนกลางยังไมมากพอ ทํา
ใหไมสามารถบริหารไดตามศักยภาพของผูบริหาร ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสวนกลาง ยังกระจายอํานาจการบริหารงานใหกับ
โรงเรียนไมเต็มที่ ดังนั้นสวนกลาง ควรจะกระจายอํานาจการบริหารงานใหกับโรงเรียนมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ซึ่งอาจเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของ ดังนี้
1. ควรลดภาระงานของครูและจัดใหมีบุลากรสายสนับสนุนเพื่อใหครูไดทําหนาที่พัฒนาผูเรียนและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง และควรตัดการจัดอบรมที่ไมเกี่ยวกับการสอนของครู เพื่อใหครูไดมีเวลาสอนอยางเต็มที่ควรสงเสริมให
โรงเรีย นจั ด สภาพที่ เอื้ อ ต อ การศึ กษาและเรี ย นรูแ ละนํ าแหล งเรี ย นรูใ นท อ งถิ่ น มาใช ใ ห มากขึ้ น เพื่ อ ใหนั ก เรี ยนได รั บ
ประสบการณที่คงทน และจัดทําโครงการหรือกิจกรรมภายในโรงเรียนเพื่อใหเกิดแหลงเรียนรูที่หลากหลายและนาสนใจ
มากขึ้น
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2. ควรพัฒนาใหมีการจัดการศึกษาและการเรียนรูโดยสถาบันศาสนาและสถาบันทางสังคม และสนับสนุนให
เอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาใหมากขึ้น ทางโรงเรียนสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ของสถาบันตาง ๆ ในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดโครงสรางการทํางานที่ดีและเกิดประสิทธิผลแก
โรงเรียนมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาหาปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561)
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ตาม
กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) ของโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชน
3. ควรมีการศึกษาสภาพและปญหาของการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความอนุเคราะหใหคําปรึกษาและชวยแกไขขอบกพรอง
ตาง ๆ จาก ดร. สุนทร คลายอ่ํา อาจารยที่ปรึกษา ที่ใหคําปรึกษา คําแนะนํา แกไข ตรวจทานความถูกตอง เรียบรอย และ
ขอบกพรอง ตลอดถึงผูเชี่ยวชาญทุกทาน ในการพิจารณาเครื่องมือ ไดแก ดร.สันติ บูรณะชาติ อาจารยประจํา วิทยาลัย
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายพงศธร ชางปด ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
นายบุญมี ทาดีสม ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงเทิงทํานุประชา จนการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ ผูวิจัย
ขอขอบคุณเปนอยางสูง ไว ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ อย า งสู ง ตอ บุ พการี ครอบครั ว ที่เป นกํ า ลัง ใจ และขอกราบขอบคุ ณอาจารยห ลั กสู ต ร
ปริญญาการศึกษามหาบัณทิต มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกทาน ขอขอบคุณรุนพี่ เพื่อนนิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการการศึกษา ทุกทานที่ใหคําแนะนําแลกเปลี่ยนประสบการณที่ดี ในระหวางการศึกษาดวยดีมาโดย
ตลอด
ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มีสวนรวมการศึกษาคนควาฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี คุณคา และประโยชน อันพึงมีจาก
การศึกษาค นคว าฉบับนี้ ผูวิ จัย ขอมอบแด บุพการี และคณาจารย ที่ ไดป ระสิทธิ์ ประสาทวิช าความรูจนศิษ ยประสบ
ความสําเร็จในวันนี้
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สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุม
เครือขายโรงเรียนบานวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
School administration state applying good governance of administrator in group
of Ban Wawee schools Mae Suai District, Chiangrai Province
เบญจวรรณ บัวบาน 1* และ เทอดชาติ ชัยพงษ 2
20

21

Benjawan Buaban1* and Thoetchat Chaiphong2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน และครูผูสอน จํานวน 91 คน เครื่องมือ ไดแก แบบสอบถาม
เรื่อง สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี
อํา เภอแม ส รวย จั ง หวั ด เชี ย งราย วิ เ คราะห ข อ มู ลโดยใช คา ความถี่ ค า ร อยละ ค าเฉลี่ ย และส ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายโรงเรียนบาน
วาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
2. ขอเสนอแนะในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาที่มีขอเสนอแนะมากสุดในแตละดาน ดังนี้ หลักนิติธรรมควร
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด บริหารบุคลากรดวยความเทาเสมอภาคเทาเทียมกัน (คิดเปนรอยละ 24.17)หลัก
คุณธรรม ควรบริหารงานโดยยึดถือคุณธรรมและ ควรคํานึงถึงผลประโยชนของนักเรียนมาเปนอันดับแรก (คิดเปนรอยละ
19.78) หลักความโปรงใส ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบการบริหารงานในดานตาง ๆ ได
(คิดเปนรอยละ 25.27) หลักการมีสวนรวม ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรทุกฝาย ผูที่เกี่ยวของรวมทั้งชุม มี
สวนรวมในการดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ (คิดเปนรอยละ 49.45) หลักความรับผิดชอบควรมีระเบียบหรือแนวทางที่
ชัดเจนในการมอบหมายงานใหบุคลากรในการปฏิบัติ สงเสริมใหบุคลากรไดปฏิบัติงานอยาง ความสามารถ (คิดเปนรอย
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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
อํานาจการบริหารและการตัดสินใจไวที่สวนกลาง มอบอํานาจการบริหารและการตัดสินใจเพียงบางสวน ไปใหหนวยงานที่
รับผิดชอบการบริหารการศึกษาในสวนภูมิภาคและสถานศึกษา แตแนวการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง โดยมุงหวังยกระดับการศึกษาของชาติใหได
มาตรฐานจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สพฐ., กพร. (2553) จากการที่รัฐบาลไดเห็นความสําคัญของการ
ปฏิรูประบบราชการเพื่อบริการประชาชน ใหมีความพึงพอใจในการบริการภาครัฐมากขึ้น โดยการออกระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 เพื่อใหทุกกระทรวง ทบวง กรม
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และสวนราชการถือปฏิบัติ ดังนั้นสถานศึกษาซึ่งมีหนาที่ใหบริการการศึกษาแกประชาชนและเปนสถานศึกษาของรัฐ
โดยผูบริหารสถานศึกษาที่ไดรับมอบอํานาจหนาที่ จึงควรนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี
ที่เรียกกันวา ธรรมาภิบาลมาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาใหกับสถานศึกษา ทั้งในดานวิชาการ งบประมาณ
การบริ ห ารงานบุ ค คลและงานบริ ห ารทั่ ว ไป ซึ่ ง หลั ก การดั ง กล า วประกอบด ว ย หลั ก นิ ติ ธ รรม หลั ก คุ ณ ธรรม
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล เปนวิธีการที่ดีที่นํามาใชในการบริหารจัดการองคการหรือประเทศใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
มีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรมและตรวจสอบไดและตรวจสอบไดและมีประสิทธิภาพในการแกปญหาของสังคม นํามาซึ่ง
ความเจริญในดานตาง ๆ ซึ่งธรรมาภิบาลมีความสําคัญตอการบริหารจัดการและเปนประโยชนตอองคการ ชุมชน สังคม
ประเทศชาติ และสังคมโลก โดยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะมุงเนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหทุกองคกรมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพ ซึ่งการ
บริหารจัดการที่อาศัยหลักธรรมาภิบาล มีลักษณะ คือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาสามารถบริหารจัด
การศึกษาไดอยางเต็มที่ เพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพในการศึกษา ซึ่งควรบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนภาคเอกชน และทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและ
สนั บ สนุ น การศึ ก ษาและเรี ย นรู ใ ห ม ากขึ้ น รวมไปถึ ง การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษา
ใหมีประสิทธิภาพ
การบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวีนั้น ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
สถานศึกษาในดานตาง ๆ ไดโดยตรงเนื่องจาก มีการกระจายอํานาจการบริหารสถานศึกษาจากสวนกลางสูสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และสูสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษามีอํานาจเต็มในการบริหารงานให
เบ็ดเสร็จ ซึ่งพบวาในการบริหารงานหลัก 4 ฝาย (งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป)
ของสถานศึกษาแตละแหงทําไดดีพอสมควร เนื่องจากมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการหลายฝายทั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาและเจาหนาที่จากหนวยงานตนสังกัด แตในขณะเดียวกันก็พบวาในการบริหารงานทั้ง 4 ฝายดังกลาว ทั้งใน
สวนของผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และผูที่เกี่ยวของ นาจะมีการสรางความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการนําหลักธรร
มาภิบาลมาใชในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจะไดเกิดผลดีในการบริหารเนื่องจากพบวา สถานศึกษาบางแหงในกลุม
เครือขายโรงเรียนบานวาวียังคงมีความคลุมเครือในการแจงขอมูลขาวสารในการดําเนินงาน กลาวคือ ยังดําเนินการ
เกี่ยวกับการชี้แจงเรื่องแหลงที่มาของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ และในการดําเนินการตาง ๆ โดยใช เงินงบประมาณ
ที่ไดรับภายในสถานศึกษา ใหแกประชาชนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบขอมูลในระดับที่ไมมากเทาที่ควร อีกทั้งเมื่อสังเกต
จะพบไดวาการมีสวนรวมและอํานาจในการตัดสินใจของครูในการดําเนินงานตาง ๆ และการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ และการสงเสริมสนับสนุนดานการจัดการศึกษา นาจะอยูในระดับการปฏิบัติที่มากกวาที่เปนอยู ณ ปจจุบัน
นี้
ดังนั้น ผูวิจัยซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงบุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
ตระหนักวาการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา มีภาระหนาที่ อํานาจการบริหารและตองรับผิดชอบการ
ตั ด สิ น ใจมากขึ้ น อี ก ทั้ ง ต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ มี ค วามชั ด เจนในการใช ก ฎระเบี ย บของแต ล ะ
สถานศึกษา โดยยึดถือเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน ผูบริหารสถานศึกษาตองมีคุณธรรมในการบริหารงาน มีความเสมอภาคไม
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เลือกปฏิบัติ มีความโปรงใสในการบริหารงานและสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้ควรประสานงานรวมกับบุคคล องคกร หรือ
หนวยงานภายนอก รวมถึงการมีองคคณะบุคคลเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน และสามารถใชทรัพยากรที่ไดรับอยาง
คุมคา ภายใตบริบทของสถานศึกษาแตละแหง เพื่อเสริมสรางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ผูบริหารจึงควรใชเทคนิค
หลักการบริหารงานที่ทําใหบุคลากรในสถานศึกษามีขวัญกําลังใจและพรอมที่จะปฏิบัติดวยความเต็มใจ ตลอดจนเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุม เครือขาย
โรงเรียนบานวาวี อําเภอแมสรวยจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี อําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย ตามหลักธรรมาภิบาล

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขาย
โรงเรียนบานวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่
ที่ทําการศึกษาไดแก สถานศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี รวมทั้งสิ้น 8 โรงเรียน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามลํ าดั บดั งนี้ ประชากร การพัฒ นาและการสรา งแบบสอบถาม เครื่อ งมือ ที่ใ ชใ นการวิ จัย การเก็ บ รวบรวมขอ มู ล
การวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 8 คน และครูผูสอนในกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี อําเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงานงานเขตการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 83 คน
รวมทั้งหมด 91 คน
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ หลั ก บริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี และการบริ ห าร
สถานศึกษา
2. รางขอคําถามตามหลักการสรางเครื่องมือใหครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษา
3. ปรึกษาและขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ ปรับปรุงแกไขเนื้อหาและ
การใชภาษา
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความถูกตอง
ของเนื้อหา (Content) โดยใชเทคนิค IOC นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขและผานการพิจารณากลั่นกรองจาก
อาจารยที่ปรึกษาแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตามเกณฑดังนี้
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ใหคะแนน 1 เมื่อแนใจขอคําถามนั้น มีเนื้อหาตรงตามสมรรถนะ
ใหคะแนน 0 เมื่อไมแนใจขอคําถามนั้น มีเนื้อหาตรงตามสมรรถนะ
ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจขอคําถามนั้น มีเนื้อหาไมตรงตามสมรรถนะ
การวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถามกับหลักการโดยใชสูตรดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน,
2540, หนา 117)
สูตร
เมื่อ IOC
แทน คาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับความตองการ
แทน ผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญ
∑R
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
Ν
โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ซึ่งขอคําถามที่ใชไดนั้นตองมีคาดัชนี ความสอดคลองเทากับหรือ
มากกวา 0.50 ผลการวิเคราะห พบวา ขอคําถามมีคาดัชนี ความสอดคลอง (IOC : Index of consistency) อยูระหวาง
0.67-1.00 ซึ่งถือวาทุกขอผานเกณฑการคัดเลือก)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 สอบถาม เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย อายุ ตําแหนง และวุฒิการศึกษา
เปนแบบสํารวจรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขาย
โรงเรียนบานวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
5 ระดับ ของ Likert(Best&Kahn,1993,pp 246-250) อางอิงใน (รุงนภา มหาเกตุ, 2554.หนา 79-80 ) 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง
มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
มีการปฏิบัติในระดับมาก
3
หมายถึง
มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีการปฏิบัติในระดับนอย
1
หมายถึง
มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด
คาคะแนนที่ไดจากการปฏิบัติแตละขอมาหาคาเฉลี่ย ( µ ) และแปลความหมายตามแนวคิดของลิเคิรท (รุงนภา
มหาเกตุ, 2554. หนา 79-80 ) ดังนี้
4.51 – 5.00หมายถึง
มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50หมายถึง
มีการปฏิบัติในระดับมาก
1.51 – 2.50หมายถึง
มีการปฏิบัติในระดับนอย
1.00 – 1.50หมายถึง
มีการปฏิบัติในระดับนอยที่สุด
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ตอนที่ 3สอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลลักษณะ
แบบสอบถามแบบปลายเปดใน 6หลัก ไดแก 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักความมีสวน
รวม 5) หลักความรับผิดชอบและ 6) หลักความคุมคา
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูศึกษาขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงประธานกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี
เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูล
2. สงแบบสอบถามไปยังประชากร และเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน 91 ฉบับไดรับแบบสอบถาม
จํานวนทั้งหมด 91 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
3. นําแบบสอบถามที่ไดจากการตอบ มาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบกอนนําไปวิเคราะหขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษามีขั้นตอนในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล ดังตอไปนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่และคารอยละ นําเสนอขอมูลในรูปตาราง
ประกอบคําบรรยาย
2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน
ในกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ)ดังนี้

μ = ∑X
N

เมื่อ μ แทน คาเฉลี่ยประชากร

ΣX
N

แทน ผลบวกของขอมูลทั้งหมดในประชากร
แทน จํานวนขอมูลทั้งหมดของประชากร

σ = ∑X
N

2

∑X
− 
 N






2

เมื่อ σ แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร
∑X
แทน ผลบวกของขอมูลทั้งหมดในประชากร
N
แทน จํานวนประชากรทั้งหมด
3. ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล วิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา แลวใชความถีจ่ ัดลําดับ

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษา
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเรื่องสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหาร
สถานศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.54 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 38.46 โดย
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 30 – 39 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.14 รองลงมามีอายุ 20 – 29 ป คิดเปนรอยละ
30.77 มีอายุ 40 -49 ป คิดเปนรอยละ 8.79 และอายุ 50 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 3.30 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 60 .44 และสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 39.56 เปนครูผูสอนมากที่สุด คิดเปนรอยละ
91.21 และผูบริหารสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 8.79 ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 6-10 ป คิดเปนรอยละ 28.57
รองลงมามีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 11-15 ป คิดเปนรอยละ 9.89 และมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 15 ปขึ้นไป
คิดเปน รอยละ 2.20
ตอนที่ 2 สภาพการบริ ห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก ธรรมาภิบ าล ของผูบ ริ หารสถานศึ กษาในกลุ ม เครื อข า ย
โรงเรียนบานวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย พบวา
โดยภาพรวมอยูในระดับปฏิบัติมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวา คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ หลักความโปรงใส
หลักความมีสวนรวม และหลักความรับผิดชอบตามลําดับ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุม
เครือขายโรงเรียนบานวาวี ผูวิจัยสรุปขอเสนอแนะขอที่มากที่สุดในแตละดานได ดังนี้
1. หลักนิติธรรมมีขอเสนอแนะ ดังนี้
ผูบริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตากฎระเบียบอยางเครงครัด บริหารบุคลากรทุกคนดวยความเทาเทียมกัน
มีความเสมอภาคในการบริหารภายใตขอตกลงรวมกันและมียุติธรรม (22)
2. หลักคุณธรรมมีขอเสนอแนะ ดังนี้
ผูบริหารสถานศึกษาควรบริหารงานฝายตาง ๆ โดยยึดถือคุณธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติควรคํานึงถึง
ผลประโยชนของนักเรียนมาเปนอันดับแรก(18)
3. หลักความโปรงใสมีขอเสนอแนะ ดังนี้
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรมี ค วามซื่ อ ตรง โปร ง ใส สามารถตรวจสอบการบริ ห ารงานในด า นต า ง ๆ ได
โดยเฉพาะการชี้แจงเรื่องการบริหารงบประมาณ แหลงงบประมาณ และแนวทางในการบริหารงบประมาณโดยสามารถ
ตรวจสอบผานเอกสารหลักฐาน และผลการบริหารงบประมาณในเชิงประจักษ(23)
4. หลักการมีสวนรวมมีขอเสนอแนะ ดังนี้
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4.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรทุกฝาย ผูที่เกี่ยวของรวมทั้งชุมชน มีสวนรวมในการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ เพือ่ สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นทั้งภายในสถานศึกษา และกับทางชุมชน (45)
5. หลักความรับผิดชอบมีขอเสนอแนะ ดังนี้
5.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรมีระเบียบหรือแนวทางที่ชัดเจนในการมอบหมายงานใหบุคลากรในการปฏิบัติ
สงเสริมใหบุคลากรไดปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เต็มกําลังความรู ความสามารถ (25)
6. หลักความคุมคามีขอเสนอแนะ ดังนี้
6.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการดําเนินการพัฒนา ฝายงานตาง ๆ อยาง
เหมาะสม เทาเทียมกันและมีความคุมคาสูงสุด ภายใตบริบทของสถานศึกษาแตละแหง (27)
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยสภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขาย
โรงเรียนบานวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย มีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายผลไวดังนี้
1. สภาพการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี โดย
ภาพรวมทุกดานมีคาเฉลี่ยมาก และอยูในระดับปฏิบัติมาก ทั้งนี้เนื่องจากกลุมโรงเรียนบานวาวีเปนกลุมสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ประกอบไปดวยโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลาง รวมจํานวนทั้งสิ้น 8 โรงเรียน การบริหารจัดการ ยึดแนว
ปฏิบัติตาม ที่หนวยงานตนสังกัดกําหนดไว ซึ่งในแตละดานของการบริหารผูบริหาร จะมีแนวทางที่คอนขางชัดเจนในการ
บริหาร มีระเบียบปฏิบัติเพื่อใหบุคลากรใชเปนแนวปฏิบัติ สอดคลองกับประภาพรรณ รักเลี้ยง (2556) ที่ไดเสนอว า
สถานศึกษาเปนองคประกอบอีกอยางหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประชาชน ใหมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ
นับไดวาเปนแหล งเรียนรูสาหรับ ประชาชน ผูบริห ารสถานศึกษาจะตองมีความสามารถอยางเพียงพอตอการบริหาร
สถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู ที่มีประสิทธิภาพสํา หรับประชาชนดวยการบริหารสถานศึกษาเปนกิจกรรมที่ผูบริหาร
สถานศึกษาระดับตาง ๆ ปฏิบัติตามนโยบายของแตละสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคทางการศึกษาที่
ไดกําหนดไว พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 4
2. บุคลากรที่เปนครูผูสอนของทุกโรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี สวนใหญจะเปนบุคลากรที่ไดรับ
การบรรจุใหม ซึ่งจะมีลักษณะเดนคือทุกคนมีความเต็มใจที่จะเปดรับโอกาสในการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูนประสบการณในการ
ทํางาน พรอมที่จะใหความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่และมีศักยภาพในการทํางาน สามารถทํางาน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งนี้ผูบริหารแตละทานจะบริหารงาน โดยคํานึงถึงบริบทของสถานศึกษา เนื่องจากทุกสถานศึกษาในกลุม
เครือขายโรงเรียนบานวาวีตั้งอยูบนพื้นที่ราบสูงมีขอจํากัดดานการเดินทางและทรัพยากร ผูบริหารจึงตองมีการวางแผนใน
การใชทรัพยากรใหเกิดความคุมคาที่สุด โดยพบวาผูบริหารสถานศึกษาสามารถวางแผนการใชทรัพยากร สื่อ เทคโนโลยี
รวมทั้งบุคลากรไดอยางเหมาะสม คุมคา ซึ่งหากจะพิจารณาเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาแตละแหงในศูนย
เครือขายโรงเรียนบานวาวีแลว จะพบวามีความสอดคลองกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมภิบาลทั้ง 6หลัก คือ
1)หลักนิติธรรมผูบริหารสถานศึกษา มีแนวทางในการบริหารสถานศึกษาในลักษณะที่เนนหลักความถูกตองดีงาม การ
สนับสนุนการทํางานใหมีความซื่อสัตยสุจริต จริงใจ เสียสละ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยบริหารจัดการดวยความเปนธรรม
โดยไดจัดทําระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับแนวปฏิบัติ มาตรการ หลักเกณฑเพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนใชเปนแนวทาง
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ปฏิบัติ 2) หลักคุณธรรมผูบริหารสถานศึกษาจะบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมอันดีงาม จะสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม
องคกรที่มุงเนนความสําคัญของความซื่อสัตยและจริยธรรม ยึดมั่นในศีลธรรมและจริยธรรมโดยผูบริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน และสังคม 3) หลักความโปรงใสผูบริหารสถานศึกษามีการ
บริหารงานเปนไปดวยความชัดเจนและโปรงใส ยึดถือตามกฎระเบียบ ขอบังคับ สามารถตรวจสอบไดมีการบริหารจัดการ
ดานงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีคณะกรรมการเพื่อเปนองคประกอบในการพิจารณา ทั้งนี้มีกฎ/ระเบียบ/
ขอบังคับ/วิธีการประเมินผลงานของบุคลากรที่ชัดเจน มีระบบการตรวจสอบการทํางานภายในมีความโปรงใสในดานการ
เปดเผยขอมูล และเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเสรีตามความเหมาะสม (บุคลากรไดรับรูการทํางานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ, ประชาชน สื่อ มีสวนรวมในการจัดซื้อ จัดจาง 4) หลักความมีสวนรวมผูบริหารสถานศึกษามีการมอบอํานาจ
ในการตัด สินใจในการดําเนินงานของแต ละฝ ายงานอยางเหมาะสมและคล องตัว ในการปฏิบัติ งานโดยเปด โอกาสให
บุคลากรมีสวนรวมในการพิจารณาและเสนอมติอันที่จะกอใหเกิดผลกระทบโดยภาพรวมซึ่งในเรื่องสําคัญจะดําเนินการ
แจง ใหยึดถือเปนแนวปฏิบัติอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการมี
สวนรวมของบุคลากร กลาวคือ มีการมอบหมายใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางทั่วถึงและ
เทาเทียมกัน 5) หลักความรับผิดชอบ ผูบริหารสถานศึกษามีการสรางความตระหนักและจิตสํานึกในสถานศึกษารวมกัน
โดยบริ ห ารงานตามเป า หมาย และวั ต ถุ ป ระสงค ที่กํ า หนดไว มี ก ารประเมิ น ผล และติ ด ตามการดํ า เนิ น งานอย า งมี
ประสิทธิภาพมีการมอบหมายงาน ใหบุคลากรไดรับผิดชอบและปฏิบัติงานเต็มความสามารถ ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษาได
สื่อสารและทํา ความเขาใจแกบุคลากร ผูปกครองและผูมีสว นรวมในการรั บรูสถานการณปญหา และรวมเสนอแนว
ทางแกไขสถานการณปญหาที่เกิดขึ้น 6) หลักความคุมคาผูบริหารสถานศึกษา มีการใชเทคนิค เทคโนโลยี กระบวนการที่
กอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับหนวยงาน มีการกําหนดบุคลากรที่เหมาะสมกับภาระงานของ
หน ว ยงานมี แ ผนการดํ า เนิ น การหรื อ ขั้ น ตอนที่ ส ามารถสร า งความเชื่ อ มั่ น และคาดหวั ง ความสํ า เร็ จ ได ซึ่ ง พบว า มี
กระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีขั้นตอน ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีการประกาศใหทราบทั่วทั้งองคกรซึ่ง
ในสวนของทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดนั้น มีการบริหารจัดการดานทรัพยากร มีแนวทางในการหาทรัพยากรทดแทน และ
มีการบริหาร โดยพิจารณาตนทุนและงบประมาณ เหมาะสมกับองคกรมีการกําหนดกระบวนการดําเนินงานที่ยืดถือ
ประโยชนของผูใชบริการเปนหลัก ไมสิ้นเปลืองระยะทางและเวลา จนทําใหเกิดผลกระทบตอผูใชบริการ
ซึ่งสภาพการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี สามารถพัฒนาได
อย า งต อ เนื่ อ ง โดยถู ก ต อ งสอดคล อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 4 วา สถานศึกษามีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา และสอดคลองกับคณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สพฐ., กพร .(2553) การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล เปนวิธีการ
ที่ดีที่นํามาใชในการบริหารจัดการองคการหรือประเทศใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรมและ
ตรวจสอบไดและตรวจสอบไดและมีประสิทธิภาพในการแกปญหาของสังคม นํามาซึ่งความเจริญในดานตาง ๆ สอดคลอง
กับ ผศ. สมเกียรติ พวงรอด (2557). หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษา(Good Governance) การกระจายอํานาจการมีสวน
รวม ทางการศึกษา นับเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด ในการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณแหง พ.ร.บ.การศึกษาฯ พ.ศ.2542
แกไขเพื่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เพราะจะชวยใหมีคณะบุคคลเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา หนวยงานทางการ
ศึกษา และบริหารจัดการโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ อาทิ การสรางหลักสูตรอันเหมาะสมของทองถิ่นที่ทันสมัย ทันโลก
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ผสมผสานกับภูมิปญญาของทองถิ่น สอคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน (People Needed) ทําใหเกิดการ
ประหยัดการใชทรัพยากร ในดานตางๆ อาทิ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เพราะทุกภาคสวนรวมพัฒนาโดยเขามามีสวน
รวม (Participation) ในความรับผิดชอบ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลจากการเขามามีสวนรวมใน การติดตาม
ตรวจสอบ มีผลทําใหการจัดการศึกษาในทองถิ่นดีขึ้น สอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 ไวใน ขอ 4 หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีที่ระบุไวในขอ
ยอย 4.2 วาในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ควรจัดหรือสงเสริมใหสังคมไทยอยูบนพื้นฐานของหลักสําคัญ
อยางนอย 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุมคาคุมทุนโดยเฉพาะหลักการมีสวนรวม เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และเสนอความเห็นในการ
ตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดง
ประชามติ หรือ อื่น ๆ และขอ 6 แนวทางปฏิบัติในขอยอย 6.3 เรงรัดใหเกิดการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงในการบริหาร
ภาครัฐอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูประบบราชการ และการปฏิรูปการศึกษา
และสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาลาพึงธีรปฺโญ (เพ็ญภู) (2554,หนา 70) พบวาความคิดเห็นของ
ผูบริหารและรองผูบริหารฝายวิชาการและครูตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล : ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
มัชฌิมบุคลากรของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิมมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ3.88) เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวามีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลทุกดานอยูในระดับมากทุกดาน
ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขาย
โรงเรียนบานวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย” ผูศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจากการคนพบ จากผลการศึกษา เพื่อ
มุงเนนใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรมสําหรับ ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
จากผลการวิจัยพบวาผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนแตละแหง ในกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี ไดบริหาร
สถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก ในการบริหาร โดยมีระดับปฏิบัติมาก แตทั้งนี้ควรพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง ในสวนของการบริหารสถานศึกษา โดยนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชสามารถทําไดดังนี้
1. หลักนิติธรรมผูบริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด บริหารบุคลากรทุกคนดวย
ความเทาเทียมกัน มีความเสมอภาคในการบริหารภายใตขอตกลงรวมกันและมีความยุติธรรม ควรวางแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรทุกคนไดปฏิบัติตรงกันและควรยึดถือหลักเกณฑ และระเบียบทาง
กฎหมายที่ชัดเจนในการลงโทษบุคลากรที่ไมจริงจังในการปฏิบัติงาน รวมทั้งในกรณีที่ทําผิดทางวินัย
2. หลักคุณธรรมผูบริหารสถานศึกษาควรบริหารงานฝายตาง ๆ โดยยึดถือคุณธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ควรคํานึงถึงผลประโยชนของนักเรียนมาเปนอันดับแรกควรยึดถือหลักธรรมทางศาสนา ซึ่งรวมไปถึงหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเชน สังคหวัตถุ 4 พรหมวิหาร 4 เปนตน เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการบริหารงาน และบริหารคน โดย
ไมหลงในอํานาจที่มีอยู ควรมีจิตใจเมตตากรุณา แตในขณะเดียวกันก็มีภาวะผูนําในการแกไขสถานการณปญหาตาง ๆ
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ควรสงเสริมการสรางคุณธรรมใหเกิดขึ้นกับบุคลากรทุกฝาย รวมทั้งผูบริหารเอง โดยการสงเสริมการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาขัดเกลาจิตใจการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อปลูกฝงความดีใหเกิดขึ้นทั้งองคกรและควรสงเสริมความมี
คุณธรรมใหเกิดกับบุคลากรทุกฝาย โดยเปนสถานศึกษาที่มีคุณธรรมสามารถเปนแบบอยางที่ดีของชุมชนได
3. หลักความโปรงใสผูบริหารสถานศึกษาควรมีความซื่อตรง โปรงใส สามารถตรวจสอบการบริหารงานในดาน
ตาง ๆ ได โดยเฉพาะการชี้แจงเรื่องการบริหารงบประมาณ แหลงงบประมาณ และแนวทางในการบริหารงบประมาณ โดย
สามารถตรวจสอบผานเอกสารหลักฐาน และผลการบริหารงบประมาณในเชิงประจักษในการบริหารจัดทําโครงการตาง ๆ
ของโรงเรียนควรใหทุกฝาย มีสวนเกี่ยวของ ไมอาศัยเฉพาะอํานาจการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาเพียงผูเดียว ควรมี
ระบบการจัดซื้อจัดจางที่โปรงใสควรเปดเผยขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับระบบบัญชีควรแจงระเบียบการใหรางวัลความดี
ความชอบอยางชัดเจนโปรงใส ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันปญหาความไมพึงพอใจหรือขัดแยงกันในสถานศึกษาควรแตงตั้ง
คณะทํางานในการรับผิดชอบดําเนินงาน มีการประกาศแจงผลการดําเนินงานเปนระยะ ใหผูที่เกี่ยวของและทางชุมชนไดรับ
ทราบ และควรเปดโอกาสใหแกบุคคลที่เกี่ยวของรวมทั้งชุมชน สามารถสอบถามขอมูลเกี่ยวกับความโปรงใสในการ
ดําเนินงานดานตาง ๆ ได
4. หลักการมีสวนรวมผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรทุกฝาย ผูที่เกี่ยวของรวมทั้งชุมชน มีสวนรวม
ในการดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นทั้งภายในสถานศึกษา และกับทางชุมชน
ควรเปดโอกาสใหคณะครูมีสวนรวมในการตัดสินใจและใหเสนอแนะในการดําเนินงานตาง ๆ ใหมากขึ้น
5. หลักความรับผิดชอบผูบริหารสถานศึกษาควรมีระเบียบหรือแนวทางที่ชัดเจนในการมอบหมายงานให
บุคลากรในการปฏิบัติ สงเสริมใหบุคลากรไดปฏิบัติงานอยางเต็มที่เต็มกําลังความรู ความสามารถควรมีบทลงโทษที่
ชัดเจนในกรณีที่บุคลากรละเลย หรือละทิ้งการปฏิบัติหนาที่แลวสงผลกระทบตอสถานศึกษาและเมื่อเกิดขอผิดพลาดใน
การดําเนินงานผูบริหารสถานศึกษาควรมองวาเปนความรับผิดชอบของตนเอง กอนที่จะมองวาเปนความรับผิดชอบของ
ผูอื่น
6. หลักความคุมคาผูบริหารสถานศึกษาควรบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการดําเนินการพัฒนาฝายงานตาง ๆ
อยางเหมาะสม เทาเทียมกันและมีความคุมคาสูงสุด ภายใตบริบทของสถานศึกษาแตละแหงควรมีแนวทางที่ใชสําหรับ
ประเมินความคุมคา เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการทํางานในดานตาง ๆ ตอไป และในสวนของการวางแผนดาน
ทรัพยากรบุคคล ผูบริหารสถานศึกษาควรวางแผนดําเนินการใหเหมาะสมกับความสามารถและภาระงาน ภายใตขอจํากัด
ในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรวิจัยการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ในทุกระดับที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ทั้งในระดับ
สถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษาตอไป
2. ควรวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม จากวิ จั ย ฉบั บ นี้ ให ค รอบคลุ ม ทุ ก สถานศึ ก ษา ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดเนื่องจากไดรับความอนุเคราะหจาก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ อาจารย
ที่ปรึกษาการคนควาดวยตนเอง ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา ชี้แนวทาง ตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรอง
ตาง ๆ ดวยความเต็มใจและหวังดีตลอดมา จนทําใหการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองนครั้งนี้เสร็จสมบูรณผูศึกษา
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ดวย
ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทาน
ที่ใหความรูอันทรงคุณคาแกผูทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ขอขอบคุณดร.เอกชัย ผาบไชย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ดร.
ธิดาวัลย อุนกองรองคณบดีฝายวิชาการวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และนายชัชวาล ปญญาไชย ผูอํานวยการ
สถานศึกษา ที่กรุณาตรวจเครื่องมือการวิจัย ชี้แนะแนวทาง ขอบกพรองตาง ๆ ในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ในครั้งนี้ไปไดดวยดี
ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษา ครู ในกลุมเครือขายโรงเรียนบานวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือและความรวมมือในการเก็บขอมูล
ในการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ตลอดจนพี่ ๆ เพื่อน ๆ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกทาน
ที่มีสวนชวยเหลือและเสริมสรางกําลังใจ จนทําใหการศึกษาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณไปดวยดี
ทายสุดนี้ ผูจัดทําขอนอมรําลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ผูใหกําเนิด ครู อาจารยที่ไดอบรมสั่งสอน สมาชิกใน
ครอบครัวทุกคนที่สนับสนุนและใหกําลังใจจนทําใหผูจัดทําประสบความสําเร็จในการศึกษาดวยดีตลอดมา
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สภาพการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4
The state of promotion in Classroom Research of school directors in secondary
schools under Chiangrai Primary Educational Service Area Office 4
จารุวรรณ หนอแหวน 1* และ เทอดชาติ ชัยพงษ 2
22

23

Jaruwan Norvan1* and Thoetchat Chaiphong2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูอํานวยการ
สถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูรับผิดชอบงานวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 74 คน เครื่องมือ ไดแก แบบสอบถาม
ลักษณะเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูล โดยคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบวา
1. สภาพการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
2. แนวทางการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา ดานการสงเสริมความรูและทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน
และสงเสริมใหครูไดเขารับการอบรม สัมมนา จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการทําวิจัยในชั้นเรียน สรางเครือขายการ
ทําวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการจูงใจการทําวิจัยในชั้นเรียน สรางแรงกระตุนใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนจนสําเร็จ
ใหรางวัล ยกยองชมเชยผูมีผลการวิจัยดีเดน และใชเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบ กํากับติดตามการทําวิจัย
ในชั้นเรียน สรางความตระหนักวาการทําวิจัยในชั้นเรียนเปนภาระหนาที่ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แกไขผูเรียน ดานการ
จัดแหลงเรียนรูการทําวิจัยในชั้นเรียน สงเสริมใหมีการจัดแหลงคนควา สนับสนุนใหมีการศึกษาดูงานเพื่อนําความรูและ
ประสบการณที่ไดมาดําเนินการทําวิจัยใหมีคุณภาพและสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหา ตํารา เอกสารเกี่ยวกับ
งานวิจัย ดานการสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน สนับสนุนกิจกรรม งบประมาณ และวัสดุอุปกรณใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน
อยางนอยภาคเรียนละ 1 เรื่อง
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คําสําคัญ: วิจัยในชั้นเรียน

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
โลกในศตวรรษที่ 21 ถือเปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําใหโลกแหงการเรียนรูถูกเปดกวางและงายตอการเขาถึง ทุกอยางถูกแทนที่ดวยเศรษฐกิจและการบริการที่
ขับเคลื่อนดวย ขอมูล ความรู และนวัตกรรม มีการใชเทคโนโลยีแทนการใชแรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต เพื่อเตรียมความพรอมใน
การเผชิญกับโลก ที่มีความซับซอน พรอมที่จะเรียนรูใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกไปตลอดเวลา นักวิชาการในแวดวง
การศึกษาไดรวมมือกันพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะตาง ๆ ที่จําเปนของเด็กนักเรียน เพื่อนําความรูและ
ทักษะที่ไดนั้นไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางมีคุณภาพ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึก ที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ และการศึกษา
ที่สามารถสรางนักเรียนใหมีความพรอมสําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคต ซึ่งทุก ๆ ฝายตองรวมมือกัน การปฏิรูปการศึกษา
เปนกระบวนการที่มีความตอเนื่อง ตองการความรูที่ไดจากการวิจัยระบบทุกขั้นตอน เมื่อกระบวนการเรียนรูจําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงไป บทบาทของครูก็ตองเปลี่ยนไปดวย เพราะครูเปนปจจัยสําคัญ เปนบุคลากรที่มีหนาที่ในการใหความรูกับ
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ผูเรียน บทบาทของครูในชวงเวลาที่ผานมาไมเนนการทํางานวิจัย ดังนั้นครูจึงมีความถนัดในการสอนมากกวาการทําวิจัย
เนื่องจากกระบวนการพัฒนาครูเนนการใหความรูกับผูเรียนเกี่ยวกับศาสตรการสอนมากกวาศาสตรการวิจัย ทําใหครูสวน
ใหญมีขอจํากัดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย (สุวิมล วองวาณิช, 2551, หนา 3)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติไวในมาตราที่ 24 และมาตราที่ 30 ไดใหความสําคัญกับ
การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนให มี คุ ณภาพไว ว าโรงเรี ยนต องส งเสริ มสนั บสนุ นให ครู ผู สอนสามารถจั ดบรรยากาศ
สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและวิทยาการตาง
ๆ อีกทั้งยังใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา การวิจัยเปนกระบวนการแสวงหาความรูที่เชื่อถือไดดวยวิธีที่มี
ระบบโดยมีลักษณะเปนการนําความรูใหมมาสูผูที่เกี่ยวของและสนใจ มีวิธีดําเนินการที่เปนระบบชัดเจน มีความเปนปรนัยและ
ใชหลักตรรกวิทยา เปนความพยายามที่จะแสวงหาขอมูลตาง ๆ ในเชิงปริมาณ มีการรายงานผลการศึกษาเปนลายลักษณ
อักษร เปนการกระทําที่บางครั้งตองอาศัยความกลาที่จะเผชิญกับความจริง มีความเกี่ยวของกับการสังเกต เปนการเก็บขอมูล
ใหมจากแหลงขอมูลโดยมีการกระทําที่ตั้งอยูบนขอมูล และเปนการกระทําที่ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญ (ศิริพงษ เศาภายน, 2555,
หนา 14-16)
ในการจัดการเรียนการสอนตองเนนไปที่ผูเรียนเปนหลัก โดยจะตองคํานึงถึงกระบวนการพัฒนาผูเรียน และผลที่จะ
เกิดขึ้นกับผูเรียนเปนสําคัญ ครูซึ่งมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอน ตองมีความมุงมั่นในการจัดและพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีคุณภาพ ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ โดยตองมีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหม ใหครูมีบทบาทเปนนักวิจัย ใชงานวิจัยเปนงานเสริมการสอน กลาวคือ ใชการวิจัยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน หรือกระบวนการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูใหเกิดกับผูเรียนได
อยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด ครูจะตองดําเนินการวิจัยโดยสอดแทรกไวเปนกระบวนการหนึ่งของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัยในลักษณะนี้เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูหรือการวิจัยในชั้นเรียน (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2549,
หนา 2) ภาระงานหลักของครูคืองานสอน เมื่อเกิดปญหาการเรียนรูก็แสวงหาวิธีการแกไขปญหาตาง ๆ หรือมีการพัฒนาการ
เรียนรูเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน นั่นถือวาครูไดใชกระบวนการวิจัยมาชวยพัฒนาการเรียนการรูจึงถือเปนงานเสริม
เสริมใหงานสอนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นมิใชเปนการเพิ่มภาระงานใหกับครู ตัวผูบริหารเองตองชี้แนะใหครูผูสอนเห็นความสําคัญ
ของการดวยการวิจัยในชั้นเรียน แสวงหาเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครูจําตอง
แสวงหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติและศักยภาพของนักเรียนแตละคนซึ่งมีความคลายคลึง
และแตกตาง (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หนา 357) ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในมาตรฐานการศึกษาดานการจัดการศึกษา ดานที่ 2 มาตรฐานดานการ
จัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตัวบงชี้ที่ 7 ครูมีการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตัวบงชี้ที่ 4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอม
รับการกระจายอํานาจ ตัวบงชี้ที่ 6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา
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จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการวิจัยในชั้นเรียนเปนภาระงานที่ครูผูสอนทุกคนตองปฏิบัติเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีคุณภาพ สวนผูบริหารในฐานะเปนผูนําขององคกรจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนทํางานวิจัยในชั้น
เรียน สรางความตระหนักและเห็นความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อการรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง
จากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอื่น ถาครูผูสอนไดดําเนินการแกปญหาตาง ๆ ในชั้นเรียนจนบรรลุเปาหมายและสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใหสูงขึ้นไดนั้นถือวาประสบผลสําเร็จในการทําวิจัยในชั้นเรียน และผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 จากสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จําแนกตามตัวบงชี้ ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนของโรงเรียนผูวิจัยมีระดับ
คุณภาพตองปรับปรุงเรงดวน ดังนั้นผูวิจัยซึ่งไดปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด
สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงรายเขต 4 จึ งสนใจศึ กษาสภาพการส งเสริ มการทํ าวิ จั ยในชั้ นเรี ยนของ
ผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4 วามีการสงเสริมในระดับใด เพื่อจะเปนประโยชนแกผูบริหารสถานศึกษา ในการกําหนดนโยบายเพื่อแกปญหาใน
ชั้นเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใหสูงขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูที่เกี่ยวของในการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของครู
สูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเจริญกาวหนาตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
2. เพื่อ ศึกษาแนวทางการสง เสริ ม การทําวิ จัยในชั้นเรียนของผูอํา นวยการสถานศึกษาในโรงเรีย นที่จั ด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
ประชากร
ประชากร ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 37 คน และครูผูรับผิดชอบงานวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 37 คน รวม
ทั้งสิ้น 74 คน ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 4
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแกแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลา
ในการดํารงตําแหนง เปนแบบเลือกรายการ
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน ของผูอํานวยการสถานศึกษาใน 4 ดาน ไดแก
การสงเสริมความรูและทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน การจูงใจการทําวิจัยในชั้นเรียน การจัดแหลงเรียนรูการวิจัยในชั้นเรียน การ
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สนั บสนุ นการวิ จั ยในชั้ นเรี ยนลั กษณะแบบสอบถามเป นแบบประมาณคา 5 ระดั บ โดยใช เกณฑวั ดระดั บการปฏิ บัติ ของ
ผูอํานวยการสถานศึกษา ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัตินอย
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัตินอยที่สุด
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
ปลายเปด
ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูอํานวยการ
สถานศึกษาแลวนํามาใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามจากขอมูลที่รวบรวมทั้งหมดใหครอบคลุมสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของผูอํานวยการสถานศึกษา นําเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและการใชภาษา
3. นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขและผานการพิจารณากลั่นกรองจากอาจารยที่ปรึกษาแลวนําเสนอ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสมบูรณ และครอบคลุมของเนื้อหา และหาคาดัชนี
ความสอดคลอง IOC โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณามีเกณฑใหคะแนนดังนี้
1 หมายถึง เมื่อแนใจขอคําถามนั้น วัดตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย
0 หมายถึง เมื่อไมแนใจขอคําถามนั้น วัดตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย
-1 หมายถึง เมื่อแนใจขอคําถามนั้น วัดไมตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย
โดยมีเกณฑคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ไดคา IOC ระหวาง 0.67 – 1.00
4. ทําการปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความสมบูรณ และนําไปทดลองใช(Tryout)กับประชากร ไดแกผูอํานวยการ
สถานศึกษา และครูผูรับผิดชอบงานวิจัยในชั้นเรียน ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 จํานวน 15 โรงเรียน
5. นําแบบสอบถามที่ทดลองใช(Tryout) มาหาคาความเชื่อมั่น ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค
เทากับ 0.96 และทําปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความสมบูรณและนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผูศกึ ษาดําเนินการ ดังนี้
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา สงถึงผูอํานวยการสถานศึกษา เพื่อขอความรวมมือ
จากครูผูรับผิดชอบงานวิจัยในชั้นเรียน และผูอํานวยการสถานศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
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2. ผู ศึ กษาส งแบบสอบถามถึ งสถานศึ กษาด วยตนเอง จํ านวน 74 ชุ ด ไปยั งสถานศึ กษาที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
3. หลังจากสงแบบสอบถามไปแลวประมาณ 1 สัปดาห ผูศึกษาไปรับแบบสอบถามคืนดวยตนเองไดรับ
แบบสอบถามคืนมาครบทั้ง 74 ชุด
4. เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนผูศึกษาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามแลวนําไป
วิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดาํ เนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ และคารอยละ
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาเฉลี่ย (µ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห
เนื้อหา แลวใชความถีจ่ ัดลําดับ

ผลการศึกษา
การวิจัยสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหเปน 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

สรุปผลและอธิปรายผล
การวิจัยสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการสงเสริม
การทําวิจัยในชั้นเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 และเพื่ อหาแนวทางการสง เสริม การทํา วิจัยในชั้นเรี ยนของผูอํานวยการ
สถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 โดยทําการศึกษากับผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 37 คน และครูผูรับผิดชอบงานวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 37 คน
มีประชากรที่ใชในการศึกษาทั้งสิ้น 74 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการสงเสริมการทําวิจัย
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ในชั้นเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จํานวน 4 ดานประกอบดวย การสงเสริมความรูและทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน
การจูงใจการทําวิจัยในชั้นเรียน การจัดแหลงเรียนรูการทําวิจัยในชั้นเรียน และการสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน วิเคราะห
ขอมูล โดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย ( µ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 สรุปไดดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทุกราย
ขอ เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา การจูงใจการทําวิจัยในชั้นเรียน มีคาสูงสุด รองลงมา คือ การสงเสริมความรูและทักษะการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน และนอยที่สุด คือ การสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
1.1 ดานการสงเสริมความรูและทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา สภาพการสงเสริมของผูอํานวยการ
สถานศึกษา ดานการสงเสริมความรูและทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับมากทุกรายขอ เมื่อพิจารณาสภาพการ
สงเสริมของผูอํ านวยการสถานศึกษา ดานการส งเสริ มความรู แ ละทั ก ษะการทํา วิ จั ยในชั้ น เรี ย นพบว า ที่มี ค า สูง สุ ด คื อ
สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใชแกปญหาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน อยูในระดับมาก
รองลงมา คือ สถานศึกษามีการสงเสริมใหครูเขารับการอบรม สัมมนา จากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนา
ความรูความเขาใจและแนวทางการทําวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับมาก และนอยที่สุด คือ สถานศึกษามีการจัดวิทยากร
บรรยายเสริมความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนใหแกครูอยูในระดับมาก
1.2 ดานการจูงใจการทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา สภาพการสงเสริมของผูอํานวยการสถานศึกษา ดานการจูงใจ
การทําวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับมากทุกรายขอ เมื่อพิจารณาสภาพการสงเสริมของผูอํานวยการสถานศึกษา ดานการจูงใจ
การทําวิจัยในชั้นเรียน พบวาที่มีคาสูงสุดคือ สถานศึกษามีการสนับสนุนใหเขารวมประชุม สัมมนา เกี่ยวกับการทําวิจัย เพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยูในระดับมาก รองลงมา คือ สถานศึกษามีการยกยอง ชมเชย ครูผูทําวิจัยในชั้นเรียน มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และนอยที่สุด คือ สถานศึกษามีการมอบรางวัล ใหเกียรติบัตรแกครูผูทําวิจัยอยูในระดับมาก
1.3 ดานการจัดแหลงเรียนรูการทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา สภาพการสงเสริมของผูอํานวยการสถานศึกษา ดาน
การจัดแหลงเรียนรูการทําวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับมากทุกรายขอ เมื่อพิจารณาสภาพการสงเสริมของผูอํานวยการ
สถานศึ กษา ดานการจัด แหลงเรียนรู การทํ าวิจัย ในชั้น เรียน พบวา ที่มีคา สูงสุด คือ สถานศึก ษามีก ารสง เสริม การจั ด
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพื่อนทั้งในและนอกโรงเรียน อยูในระดับมาก รองลงมา คือ สถานศึกษามีการ
สงเสริมการมีสวนรวมในการแสวงหาทางเลือกใหมในการแกปญหา อยูในระดับมาก และนอยที่สุด คือ สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมการศึกษาดูงานดานการวิจัย เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับมาก
1.4 ดานการสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา สภาพการสงเสริมของผูอํานวยการสถานศึกษา ดานการ
สนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ที่มีคาสูงสุด คือ สถานศึกษา
มีการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณสําหรับการทําวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับมาก รองลงมา คือ สถานศึกษามีการ
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สนับสนุนงบประมาณการจัดอบรมพัฒนาในการทําวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับมาก และนอยที่สุด คือ สถานศึกษามีการจัดหา
โปรแกรมสําเร็จรูปและผูเชี่ยวชาญคอยใหคําปรึกษาในการวิเคราะหขอมูล อยูในระดับปานกลาง
2. ผลการศึกษา แนวทางการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 พบวา
2.1 ดานการสงเสริมความรูและทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา
2.1.1 สงเสริมใหครูไดเขารับการอบรม สัมมนา เรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ
และสามารถขยายผล (f=20)
2.1.2 พัฒนาความรูโดยการเชิญศึกษานิเทศก หรือวิทยากร มาใหความรู (f=14)
2.1.3 สนับสนุนการสรางเครือขายการทําวิจัย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา (f=12)
2.1.4 สงเสริมการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการทําวิจัยในชั้นเรียน (f=8)
2.1.5 สงเสริมใหครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาตาง ๆ ในชั้นเรียน และตอยอดสูการเลื่อน / ขอมี
วิทยฐานะตอไป (f=5)
2.2 ดานการจูงใจการทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา
2.2.1 ยกยองชมเชย ใหรางวัล พรอมทั้งมอบเกียรติบัตรเชิดชูผูมีผลการวิจัยดีเดน (f=27)
2.2.2 สรางแรงกระตุนเพื่อจูงใจใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนจนสําเร็จ (f=13)
2.2.3 สนับสนุนใหมีการนําวิจัยในชั้นเรียนมาเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบ (f=9)
2.2.4 จัดระบบนิเทศ กํากับติดตามการทําวิจัยในชั้นเรียน (f=8)
2.2.5 สรางความตระหนักวาการทําวิจัยในชั้นเรียนเปนภาระหนาที่ในการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนา ปรับปรุง
แกไขผูเรียน (f=3)
2.3 ดานการจัดแหลงเรียนรูการทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา
2.3.1 สงเสริมใหมีการจัดแหลงคนควาขอมูลภายในโรงเรียน เชน มุมวิชาการ หองสมุด มุมประสบการณ เปนตน
(f=24)
2.3.2 สนับสนุนใหมีการศึกษาดูงานดานการวิจัย เพื่อนําความรูและประสบการณที่ไดมาดําเนินการทําวิจัย
ให
มีคุณภาพ (f=16)
2.3.3 สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหา ตํารา เอกสารเกี่ยวกับงานวิจัย (f=13)
2.3.4 สงเสริมใหมีการติดตั้งระบบสืบคนทางอินเตอรเน็ต (f=6)
2.4 ดานการสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา
2.4.1 สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานวิจัย (f=23)
2.4.2 สนับสนุนใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 เรื่อง (f=17)
2.4.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการทําวิจัยในชั้นเรียน (f=15)
2.4.4 สงเสริมใหมีกิจกรรมการทําวิจัยในชั้นเรียนในโครงการของฝายงานวิชาการ (f=4)
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง สภาพการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดั บมัธ ยมศึ กษาตอนตน สัง กัดสํ านัก งานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึ กษาเชีย งรายเขต 4 มี ประเด็น สําคั ญที่นํ ามา
อภิปรายผลไดดังนี้
1. สภาพการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 พบวา การจูงใจการทําวิจัยในชั้นเรียน มีคาสูงสุด ทั้งนี้
เปนเพราะ การจูงใจเปนแรงกระตุนใหแสดงพฤติกรรมออกมา เพื่อนําไปสูพฤติกรรมที่พึงประสงคอันเปนจุดหมายปลายทาง ซึ่ง
สอดคลองกับ สันติ บุญภิรมณ (2552, หนา 252) กลาววา การทํางานใหประสบผลสําเร็จโดยอาศัยผูอื่น คําวา ผูอื่นในที่นี้
หมายถึง ผู รวมงานที่ มีความสํา คัญอยางยิ่ง ตอความสํ าเร็จของผูนํานั่นเอง ดังนั้นการจูงใจจึง เปนวิทยาการที่สําคั ญ
ประการหนึ่ ง สํ า หรั บผู นํ า การจู ง ใจเปน แรงขั บ อย า งหนึ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลทํ า ให บุค คลได ใ ช พ ลั ง งานของตนที่ มี อ ยู แสดง
พฤติ ก รรมอย า งใดอย า งหนี่ ง ออกมา เพื่ อ นํ า ไปสู เป า หมายที่ ต อ งการ ซึ่ ง เป น จุ ด หมายปลายทาง ดั ง นั้ น ผู นํ า ต อ งมี
ความสามารถพิเศษในการจู งใจผู รว มงานใหแ สดงพฤติก รรม หรือ ทํ างานให เปน ไปตามวัต ถุ ป ระสงค ข องผู นํ า และ
สอดคลองกับ (นพพงษ บุญจิตราดุล 2547, หนา 30 อางอิงใน รุงคราญ วิริยัง, 2552, หนา 2555) กลาววา การจูงใจ
(Motivation) คือ การจูงใจเปนกระบวนการวิธีการกระตุนเรารักษาหรือกําหนดเกณฑใหคนปฏิบัติกิจกรรม สวนใหญจะเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่จะหนุนใหคนเกิดพลังในการปฏิบัติงานกอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การจูงใจเปนวิธีการที่จะชักนํา
ผูอื่นใหประพฤติ ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน นักบริหารใชเปนเครื่องมือในการผลักดันคนดําเนินงานไปตามที่
หนวยงานปรารถนาเกิดความสมัครใจในการทํางาน ซึ่งสถานศึกษาทุกแหงไดใหความสําคัญในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อจะไดจัดกระบวนการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการ
สอนตลอดปการศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษารวมกับการนําของหัวหนาวิชาการไดสนับสนุนใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนอยาง
นอยภาคเรียนละ 1 เรื่อง การจูงใจการทําวิจัยในชั้นเรียนถือวาเปนสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่ทําใหเกิดความสําเร็จของงานวิจัยในชั้น
เรียน เปนสิ่งกระตุนและสนับสนุนใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนจนบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของจันทรานี
สงวนนาม (2551, หนา 253) กลาววา ถามนุษยมีความตองการสิ่งใด ก็พยายามผลักดันตนเองใหไดรับการสนองตอบความ
ตองการนั้น ๆ แสดงวา บุคคลนั้น เกิดแรงจูงใจในการแสวงหาสิ่งที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจ ธรรมชาติของการจูงใจ จะ
เกิดขึ้นเปนกระบวนการตอเนื่องตราบเทาที่มนุษยยังดํารงชีวิตอยูในสังคม และสอดคลองกับงานวิจัยของรุงคราญ วิริยัง (2555)
กลาววา การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง พบวา 1)สภาพ
การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา เปนรายดานพบวา ทุกดานกลาวคือ ดานความรู
ความเขาใจ ดานทรัพยากร และ ดานการจูงใจ มีระดับการสงเสริมอยูในระดับปานกลาง 2)ปญหาการสงเสริมการทําวิจัยในชั้น
เรียน ที่พบมาก คือ ครูขาดความรูความเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน 3)ขอเสนอแนะการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน คือ
ควรเชิญผูที่มีความรูเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนมาใหความรูและเปนที่ปรึกษาในการทําวิจัย ในชั้นเรียนแกครู และสอดคลองกับ
งานวิจัยของกุสุมา ศรีจันทร (2555) กลาววา การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน ในโรงเรียนเชียงคําวิทยาคม
จังหวัดพะเยา พบวา สภาพการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนอยูในระดับมาก เห็นวาการ ทําวิจัยในชั้นเรียน มีความจํา
เปนมากที่สุดตอวิชาชีพครู ดังนั้น ความรูในกระบวนการทําวิจัยจึงเปนสิ่งจําเปนในการทําวิจัยในชั้นเรียน ครูไมคอยมีเวลา
สําหรับการทําวิจัยในชั้นเรียน สวนการสงเสริมการ ทําวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง โดยทางโรงเรียน
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ไดจัดเตรียมระบบอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพไวบริการ และไดชี้นําใหครูเห็นความสําคัญและประโยชนของการทําวิจัยในชั้น
เรียน แตทางโรงเรียน ยังขาดการเสริมแรงหรือใหขวัญกําลังใจแกครูผูทําวิจัย ดานปญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู คือ
ปญหาดานกระบวนการทําวิจัยในชัน้ เรียน ภาระงานของครูมีมาก โรงเรียนมีขอจํากัดเรื่องการเขาเว็บไซตตาง ๆ การขาดความรู
ความเขาใจในเรื่องกระบวนการทําวิจัยที่ถูกตอง การทําวิจัยไมคอยมาจากสภาพการเรียนการสอนและผลของ การวิจัยไมได
นําไปแกไขปญหาผูเรียนจริง สวนปญหาดานบุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินงานและใหการสนับสนุนในการทําวิจัย ในชั้นเรียน
นั้น ผูบริหารควรมอบหมายภาระงานใหครูผูสอนไมมากเกินไปซึ่งจะสงผลใหครูไมมีเวลาในการทําวิจัยในชั้นเรียน การสนับสนุน
การทําวิจัยในชั้นเรียนยังขาดตอเนื่อง ขาดการเสริมแรงหรือขาดแรงจูงใจ จึงทําใหงานวิจัยในชั้นเรียนไมมีคุณภาพ ไมมีการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทําวิจัยในชั้นเรียนระหวางเพื่อนครูดวยกัน ผูมีสวนเกี่ยวของไมคอยมีสวนรวมหรือมี
ขอแนะนําในการทําวิจัยในชั้นเรียนใหแกครูโรงเรียน ไมมีคณะกรรมการที่ใหคําปรึกษาการทําวิจัยในชั้นเรียน นักเรียนที่เปน
กลุมเปาหมาย มีความสามารถในการรับรู ไมเทากันและใหความรวมมือนอย สําหรับปญหาดานงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และ
แหลงขอมูลนั้น โรงเรียนจัดสรรงบประมาณในการทําวิจัยในชั้นเรียนคอนขางจํากัดและไมตอเนื่อง ครูขาดความชํานาญในการใช
สื่ออิเลคทรอนิกส โรงเรียนมีขอจํากัดในการใหบริการการสืบคนขอมูล ในบางเครือขายอินเทอรเน็ต และในหองสมุดไมคอยมี
เอกสารงานวิจัยและตัวอยางงานวิจัย สวนความตองการในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอนนั้น ครูตองการใหมีการอบรมหรื
อนําผูเชี่ยวชาญมาแนะนําวิธีการหรือกระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียนที่ถูกตอง โดยเฉพาะศึกษานิเทศก และคณะกรรมการ
ผูเชี่ยวชาญในการทําวิจัยมาดูแลชวยเหลือในการทําวิจัยอยางใกลชิดทั่วถึงและจริงจัง รวมทั้งผูบริหารควรมีการนิเทศ ติดตาม
อยางใกลชิดและสม่ําเสมอ มีโครงการการอบรมการทําวิจัยอยางตอเนื่อง จัดสรรงบประมาณที่ใชในการทําวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูมากขึ้น และจัดหาวัสดุ อุปกรณ สื่ออีเลกทรอนิกสในการทําวิจัยในชั้นเรียนใหเพียงพอ โรงเรียนควรแนะนําระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ใหแกครูผูทําวิจัยอยางเสรีมากขึ้น ครูควรมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกันในเรื่องการทํา
วิจัยในชั้นเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองควรเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนโครงการ การทําวิจัยในชั้นเรียน
ของโรงเรียนมากขึ้น นักเรียนกลุมตัวอยางควรใหขอมูลตามความเปนจริงดวยความเต็มใจ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากการวิจัยสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก
ทุกรายขอ เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา การจูงใจการทําวิจัยในชั้นเรียน มีคาสูงสุด รองลงมา คือ การสงเสริมความรูและ
ทักษะการทําวิจัยในชั้นเรียน และนอยที่สุด คือ การสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน ดังนั้น ผูอํานวยการสถานศึกษา
นอกจากการระดมทรัพยากรตาง ๆ และการจัดหาทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนงานวิจัยแลว ตองใหการสนับสนุนใหครูเปลี่ยน
รูปแบบการทําวิจัยแบบเดี่ยวเปนการทําวิจัยเปนทีม เพื่อเปนการระดมสมองในการแกปญหาที่เกิดขึ้นและอํานวยความ
สะดวกในการวิเคราะหขอมูลดวยการจัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปและผูเชี่ยวชาญคอยใหคําปรึกษา และสถานศึกษาควรให
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนดวย
2.จากการวิจัยสภาพการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูอํานวยการสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ดานการจัดแหลงเรียนรูการทํา
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วิจัยในชั้นเรียน ผูอํานวยการสถานศึกษาควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณเกี่ยวกับการทํา
วิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะทําใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันทั้งในและนอกโรงเรียน และสถานศึกษาควรมีการ
แตงตั้งครูที่มีความรูความสามารถเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนคอยเปนที่ปรึกษาใหเพื่อนครูดวย

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหชี้แนะ อยางดียิ่งจาก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ
อาจารยที่ปรึกษา ที่กรุณาใหคําแนะนํา ตลอดจนตรวจสอบแกไข และใหขอเสนอแนะขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจ
ใสเปนอยางดียิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเองสําเร็จสมบูรณ ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ ดร.ทศพร เมฆอากาศ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นางสาวนันทนา จันทรฝน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดร.ศิริโชค
พิพิฒนเสถียรกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยกางรัฐประชาสงเคราะห ที่กรุณาใหคําแนะนํา แกไข และตรวจสอบ เครื่องมือ
ที่ใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณ
ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนและหัวหนาวิชาการของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวกและให
ความรวมมือเปนอยางยิ่งในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม
คุณคาและประโยชนจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูวิจัยขออุทิศ แดผูมีพระคุณทุก ๆ ทาน
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สภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
Learning Resources in schools to ASEAN Community of Schools Under Chiangrai
Primary Education Service Area Office 3
สยาม ตาวงค 1* และ อนวัช อุนกอง2
24

Sayam Tawon1* and Anawat Aunkong2
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ของสถานศึกษา และ 2) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 153 คน
เครื่องมือที่ใชใ นการวิจัยเปน แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ สภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษา พบวา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานแหลงเรียนรู
ประเภทบุคคลมีคาเฉลี่ยสูงสุด ตามดวยดานแหลงเรียนรูประเภทสถานที่ และดานแหลงเรียนรูประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ
และเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
คําสําคัญ : สภาพของแหลงเรียนรู ประชาคมอาเซียน

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 datacollecting instruments were the set of five-leveled questionnaires developed by the researcher and the data1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โรงเรียนดอยแสนใจ จังหวัดเชียงราย 57110
1
Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
2
Doiseanjai School, Chiangrai 57110
*Corresponding author : krukeng2010@gmail.com
2

3123

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
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) ไดมีการกําหนดเปาหมายสําคัญของการจัดการศึกษา
คือ การใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพดวยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรูของ
คนไทย สรางโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนา
สถานศึกษาในชนบทใหมีคุณภาพและมาตรฐาน จากขอเสนอของสํานักเลขาธิการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู โดยมีมาตรการในการดําเนิ นการแกปญหาและพัฒนาคุ ณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาที่ดอ ย
คุณภาพ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานตามเกณฑอยางมีประสิทธิภาพ โดย (รัตนา สิทธิราช,
2555, หนา 2) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน โดยการพัฒนาการเรียนรูของ
เยาวชนไทย ใหสูประชาคมอาเซียนจําเปนตองมีการกําหนดเปาหมายไดแก คุณลักษณะของเด็กไทยที่จะพัฒนาไปสู
การเปนประชาคมอาเซียน ใหชัดเจนตองประกอบไปดวย 3 ดาน ไดแก ดานความรู ทักษะ กระบวนการ และเจตคติดังที่
(มงคล ประเสริฐสังข, 2553, หนา 2) เสนอวา สถานศึกษาควรมีการปรับเปลี่ยนสภาพ แวดลอมใหเอื้อตอการเรียนยุคใหม
เพื่อพัฒนาใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพของผูเรียน และเปนศูนยกลางของแหลงเรียนรูของชุมชนทองถิ่นได
สามารถสรางแรงจูงใจใหผูเรียนใฝเรียนใฝรู สิ่งแวดลอมนั้นคือสิ่งที่อยูรอบตัวเราทั้ง คน สัตว สิ่งของ และการศึกษา
จะตองเปนไปเพื่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ผลผลิตของการศึกษา จะตองนําไปสูการเตรียมประชาชนคนไทยในอนาคต
ที่มีความเปนไทย มีความรู ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอที่จะกาวสูความเปนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
โดยยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง และกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อยางเทาเทียมทั้งในเมืองและชนบท พรอมทั้ง
ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยมีเปาหมายสําคัญคือ การปฏิรูปการเรียนรู เพื่อใหคนไทยทุกคนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต อยางทั่วถึง และมีคุณภาพ ยึดหลักกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดศึกษาดนควาและนําเสนอมากขึ้น ตามแผนปฏิบัติการของ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3,
2557)
ดังนั้น ผูศึกษาจึงความสนใจที่จะศึกษา สภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตามประเภทของแหลงเรียนรูในแตละดาน
คือ ดานแหลงเรียนรูประเภทบุคคล ดานแหลงเรียนรูประเภทสถานที่ ดานแหลงเรียนรูประเภทประเพณี วัฒนธรรม และ
ดานแหลงเรียนรูประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี ตามแนวคิดของ (สุมน อมรวิวัฒน, 2550, หนา 12) เพื่อตองการ
ทราบสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา มีการบริหารจัดการมากนอย
เพียงไร เพื่อผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ จะไดนําผลการวิจัยนี้ไปใชในการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ สภาพของ
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แหลงเรียนรูใ นสถานศึกษาอยางมี คุณภาพ และส งเสริม การเรียนรู แกนักเรียน ตลอดจนเปนแหลงเรี ยนรูของชุมชน
ในการเตรียมความพรอม เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ สภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

กรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษาสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยกําหนดกรอบแนวคิดดังนี้
ตัวแปรตาม

ตัวแปรตน
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ประสบการณ ใ นการ
ปฏิบัติงาน

สภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 จากแนวความคิดของ (สุมน อมรวิวัฒน, 2550,
หนา 12) ทั้ง 4 ประเภท ดังนี้
1. แหลงเรียนรูประเภทบุคคล
2. แหลงเรียนรูประเภทสถานที่
3. แหลงเรียนรูประเภทวัฒนธรรมประเพณี
4. แหลงเรียนรูประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง สภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ ที่ทําการศึกษา
ไดแก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้
ประชากร การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษานี้ไดแกผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงราย
เขต 3 บานศาลา หมู 8 ถนนแมจัน - เชียงแสน ต.แมจัน อ.แมจัน จ.เชียงราย จํานวน 153 คน
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การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อนํามา
จัดทําเครื่องมือในการสอบถาม เรื่อง สภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม สภาพของแหลง
เรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ดานแหลงเรียนรูประเภทบุคคล ดานแหลงเรียนรูประเภทสถานที่ ดาน
แหลงเรียนรูประเภทประเพณี วัฒนธรรม และดานแหลงเรียนรูประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี จากแนวความคิด
ของ (สุมน อมรวิวัฒน, 2550, หนา 12)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ซึ่งแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูกรอกแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check
List) จําแนกเปน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 เปน แบบสอบถามเกี่ ยวกับ สภาพของแหลง เรีย นรู ในสถานศึก ษา เพื่ อเขา สูป ระชาคมอาเซีย นของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยมีองคประกอบ ดังนี้
1. ดานแหลงเรียนรูประเภทบุคคล
จํานวน 8
ขอ
2. ดานแหลงเรียนรูประเภทสถานที่
จํานวน 9
ขอ
3. ดานแหลงเรียนรูประเภทวัฒนธรรมประเพณี
จํานวน 7
ขอ
4. ดานแหลงเรียนรูประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี จํานวน 8
ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปญหา ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ของสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. การสรางและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามโดยมีซึ่งมีขั้นตอนดังตอไปนี้
2.1 ศึ กษาหลั กการแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ยวกั บแหล งเรี ยนรู โดยเฉพาะในจั งหวัดเชีย งราย จากหนั งสื อ
เอกสาร บทความ สื่อออนไลน และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2.2 รางแบบสอบถามฉบับ รางที่ปรับปรุงแกไขไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา ตรวจสอบ และนํามาปรับปรุง
แกไข
2.3 นําแบบสอบถามฉบับรางที่ปรับปรุงแกไขไปหาความเที่ยงตรงดานเนื้อหาโดยคณะผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3
คน ประกอบดวย
2.3.1 ดร.โสภา อํานวยรัตน หัวหนาสาขาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3.2 ดร.ธิดาวัลย อุนกอง รองคณะบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3.3 นายเฉลิมพล หลาเพ็ง ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบานหวยผึ้ง
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2.4 ตรวจสอบความถูกตองพิจารณาปรับแกตามตัวแปรที่ศึกษาโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective
Congruence) และปรับปรุงแกไขตามคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือการวิจัย โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาระดับ
คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามที่ได โดยใชเกณฑการพิจารณาคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวาขอคําถามนั้นใชได ซึ่ง
แบบสอบถามฉบับนี้มีคา IOC เทากับ 0.94
2.5 หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช
(Try - out) กับผูบริหารในพื้นที่ใกลเคียง จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) อางถึงใน (สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ, 2542, หนา 115) ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา เทากับ 0.73
2.6 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงใหถูกตองเหมาะสม
2.7 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความสอดคลอง และมีความสมบูรณไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ติดตอขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 เพื่ อ ขออนุ ญ าตผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นดี สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อเขาแจกแบบสอบถาม ในสถานศึกษาชวยอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้
2. ดําเนินการสงแบบสอบถามใหกับโรงเรียน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
3. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ และวิเคราะหขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามและนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณมาวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยดําเนินการ ดังนี้
1. ขอมูลเบื้องตนผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวยคารอยละ (%)
2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย (Arithmetic Analysis : µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : 𝜎) ในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑ ดังนี้
ระดับคาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน อยูใน
ระดับมากที่สุด
ระดับคาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน อยูใน
ระดับมาก
ระดับคาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง 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
ระดับนอยที่สุด
3. ปญหาและขอเสนอแนะสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ทําการวิเคราะหและสรุปในแตละดานโดยใชคาความถี่
(Frequency : f)

ผลการศึกษา
สรุปผล
จากผลการวิจัยพบวา สภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา โดยรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดานพบวา ดานแหลงเรียนรูประเภทบุคคลมีคาเฉลี่ยสูงสุด
ตามดวยดานแหลงเรียนรูประเภทสถานที่ รองลงมาดานแหลงเรียนรูประเภทประเพณี วัฒนธรรม และดานแหลงเรียนรู
ประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
ผลการวิเคราะหขอมูล สภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เมื่อพิจารณาในรายดานนําเสนอโดยเรียงจากคาเฉลี่ยสูงสุดลง
มา 3 อันดับ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหในภาพรวมทั้ง 4 ดาน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีดานแหลงเรียนรูประเภทบุคคลมี
คาเฉลี่ยสูงสุด ตามดวยดานแหลงเรียนรูประเภทสถานที่ รองลงมาดานแหลงเรียนรูประเภทประเพณี วัฒนธรรม และดาน
แหลงเรียนรูประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ดานแหลงเรียนรูประเภทบุคคลมีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละขอ
พบวา สรางความตระหนักและเจตคติที่ดีแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสูประชาคม
อาเซียน รองลงมาคือคือ สงเสริมและพัฒนาใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ใชในประชาคมอาเซียนเปนภาษาที่สองและภาษาที่สามตามลําดับ และผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสู
ประชาคมอาเซียน สวนครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ดานแหลงเรียนรูประเภทสถานที่ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละขอ พบวา รวมการจัด
บอรดหรือปายนิเทศใหความรูอาเซียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือคือจัดมุมความรูภายในหองเรียนเกี่ยวกับความรู
อาเซียน และจัดสรางและสงเสริมการมีศูนยอาเซียนศึกษา มีหองอาเซียนศึกษาโดยเฉพาะเปนเอกเทศมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ดานแหลงเรียนรูประเภทประเพณี วัฒนธรรม โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาแตละขอ พบวา
จัดบริการแหลงเรียนรู ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุมประเทศอาเซียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ จัดทําขอมูล
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สถานที่ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบานเปนระบบ พรอมนํามาใชประโยชนไดตลอดเวลา และปลูกสรางความเคารพ
และยอมรับความหลายหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี สวนหองวิชาการทางการศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ดานแหลงเรียนรูประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต
ละขอ พบวา จัดหาวัสดุครุภัณฑและหองปฏิบัติการดานภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การ
รับเงิน การเบิกเงิน และการเก็บรักษาเงินของสถานศึกษามีหลักฐานถูกตองตามที่กระทรวงการคลังกําหมีหองบริการ
อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เพื่อการสืบคนสารสนเทศ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เชน ELearning , E-book สวนทุกหองเรียนมีสื่อที่มีคุณภาพเพื่อนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ปญหาและขอเสนอแนะสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในภาพรวมมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 60 คน เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานแหลงเรียนรูประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี มีปญหามากที่สุด รองลงมา ดาน
แหลงเรียนรูประเภทสถานที่ และดานแหลงเรียนรูประเภทบุคคล สวนดานแหลงเรียนรูประเภทประเพณี วัฒนธรรม มี
ปญหานอยที่สุด
ขอเสนอแนะ ในภาพรวมมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 60 คน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานแหลง
เรียนรูประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีมีผูใหขอเสนอแนะมากที่สุด รองลงมา คือ ดานแหลงเรียนรูประเภท
สถานที่ และดานแหลงเรียนรูประเภทบุคคล สวนดานแหลงเรียนรูประเภทประเพณี วัฒนธรรม มีผูใหขอเสนอแนะนอย
ที่สุด
อภิปรายผล
จากผลการวิจั ย สภาพของแหลง เรี ย นรู ในสถานศึก ษา เพื่ อเขา สูป ระชาคมอาเซีย นของสถานศึ กษา สัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สามารถนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลไดดังนี้
สภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ไดสรางความตระหนักและเจตคติที่ดีแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน พรอมทั้งสงเสริมและพัฒนาใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษและภาษาที่ใ ชในประชาคมอาเซีย นเปน ภาษาที่สองและภาษาที่สามตามลําดับ ซึ่งสอดคล องกั บ
(อดิพันธ อมาตยคง, 2552) ไดการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก อีกทั้งยังสอดคลองกับ (รวิภัทร วงคสรรคกร, สมศักดิ์บุญสาธร, อรวรรณ วงคสมบัติ, 2553) มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาสภาพการใชแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลตําบล จังหวัด
เชียงราย ผลการวิจัยพบวา สภาพการใชแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนของครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานแหลงเรียนรูประเภทบุคคลที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด แสดงใหเห็นวาปจจุบันสถานศึกษาใน
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3 มี ส ภาพการจั ด แหล ง เรี ย นรู ใ นสถานศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 25 ที่กลาววา รัฐตอง
สงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ โดยที่โรงเรียนมีบทบาทในการสงเสริมการพัฒนา
3129

กระบวนการคิด การบวนการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (อัศวิน งอยผาลา, 2552) ไดทําการศึกษาสภาพและ
ปญหาการใชแหลงเรียนรูของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชแหลงเรียนรูของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลวิจัยพบวา สภาพการใชแหลงเรียนรูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมพบวาอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาสภาพการใชแหลง
เรียนรูอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน และผลการวิจัยในดานแหลงเรียนรูประเภทประเพณี วัฒนาธรรม และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน การจัดนิทรรศการความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร
มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณระดับภูมิภาครวมกัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ (อมร
ทิพย เจริญผล, 2550) ไดทําการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เกี่ยวกับการจัดการความรูจากแหลงเรียนรูของสถานศึกษาโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อทราบ การใชแหลงเรียนรูของสถานศึกษาในการจัดการความรูจากแหลงรูของสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคดังกลาว ผลการวิจัยพบวา สถานศึกษาสวนใหญใชแหลงเรียนรูในระดับปานกลาง อีกทั้งผลงานวิจัยของ
(วิทยา อุทัยหงส, 2556) ไดทําการศึกษาเรื่องการเตรียมความพรอมของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสี มาเพื่อเข าสูประขาคมอาเซี ยนมีความมุงหมาย เพื่อศึกษาระดับการเตรียมความพรอมของโรงเรียนสังกั ด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ผลการศึกษาคนควา พบวา ระดับการเตรียมความ
พรอมของโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตรการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน
อยูในระดับปานกลางเชนกัน
ปญหาสภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สวนใหญยังมีคงมีปญหา เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานแหลงเรียนรู
ประเภทสื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ และเทคโนโลยี มี ป ญ หามากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ยังขาดการประเมินติดตามการพัฒนาหองเรียน ไมมีสื่อที่มีคุณภาพเพื่อนําไปใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และดานแหลงเรียนรูประเภทสถานที่ ไดแก ชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่พิเศษเสี่ยงภัย หางไกลจาก
ชุมชนเมือง มีฐานะยากจน ทําใหไมเอื้อตอการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา พรอมทั้งประสิทธิภาพของ
บุคลากรภายในองคกร ยังขาดบุคลากรที่มีความชํานาญการดานความรู ความเขาใจและทักษะ ในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักสูตร
แผนการสอน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานแหลงเรียนรูประเภทสื่อ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยี ควรสงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเครื่องมือในการเขาถึงองคความรู สรางกระบวนการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. ดานแหลงเรียนรูประเภทสถานที่ ควรเพิ่มงบประมาณใหกับโรงเรียนในการจัดสรางหองเรียนใหเพียงพอตอ
จํานวนผูเรียน
3. ดานแหลงเรียนรูประเภทประเพณี วัฒนธรรม ควรมีการดําเนินโครงการที่สงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรูดาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศในอาเซียนในรูปแบบจําลอง
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4. ดานแหลงเรียนรูประเภทบุคคล ควรเสริมสรางคุณภาพและความกาวหนาของบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานดานความรูความเขาใจของการเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเขมขน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
2. ควรมีการศึกษารูปแบบของแหลงเรียนรูในสถานศึกษาเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
3. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของแหลงเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงไดเพราะการไดรับคําแนะนํา คําปรึกษา ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆจนทําใหการ
วิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ รวมทั้งไดรับกําลังใจอยางดียิ่งจาก ดร.อนวัช อุนกอง อาจารยที่ปรึกษาการวิจัย ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณทานเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุ ณ ผู เ ชี่ ย วชาญทุ ก ท า น คื อ ดร.ธิ ด าวั ล ย อุ น กอง รองคณะบดี ฝ า ยวิ ช าการ วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.โสภา อํานวยรัตน หัวหนาสาขาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และ ผอ.เฉลิม
พล หลาเพ็ง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยผึ้ง ที่ไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา ตรวจสอบแกไขเครื่องมือการวิจัย
ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่ไดกรุณาให
ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ขอขอบพระคุณคณาจารยประจําวิชาการบริหารการศึกษา และเจาหนาที่ของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทาน ที่สนับสนุนการวิจัยครั้งนี้
ทายที่สุดนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ซึ่งเปนผูใหชีวิตและอนาคตขอขอบพระคุณครูอาจารยที่ให
ความรูและสติปญญา และใหกําลังใจในการทําวิจัยดวยดี ตลอดมา คุณคาและประโยชนที่พึงเกิดจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย
ขอมอบแดบุพการี ตลอดจน ครูอาจารยที่มีสวนสนับสนุนแกผูวิจัย
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สภาพปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอ
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนและเพื่อศึกษา
ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในอํา เภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ประชากร คือ ผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง จํานวน 9 คน และขาราชการ
ครูของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง จํานวน 181 คน รวมทั้งสิ้น 190 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา
1) สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ดานที่มี
ระดับการดําเนินงานสูงสุด คือ ดานการจัดการเรียนรู 2)ปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนในอําเภอเวียงแหง ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปญหาพบวา ขาดความรวมมือจากชุมชนในการเขามามี
สวนรวมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ขอเสนอแนะ ควรวางแผนพัฒนาหลักสูตรโดยสงเสริมและเปดโอกาสใหชุมชนและ
ทองถิ่น เขามามีบทบาท มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ดานการจัดการเรียนรู ปญหาพบวา การจัดการ
เรียนรู ไมตรง ตามแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรและความตองการของผูเรียน เนื่องจากนักเรียนมีความหลากหลาย
ทางชนเผา และสงผลกระทบตอการยกผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา ขอเสนอแนะ ควรสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู
ที่หลากหลายมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญตรงกับสภาพและความตองการของผูเรียน ดาน
การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา ป ญ หาพบว า ครู แ ละผู ปกครองขาดความรู ค วามเข า ใจในการวั ด และประเมิ น ผล
ขอเสนอแนะ ผูบริหารควรจัดอบรมเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาใหกับบุคลากรและผูที่เกี่ยวของ ดานการ
1
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นิเทศภายในสถานศึกษา ปญหาพบวา การนิเทศภายในสถานศึกษากลายเปนงานของวิชาการเทานั้น และ ไมมีการนิเทศ
อยางตอเนื่อง ไมมีการวางแผน ขอเสนอแนะ ควรตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายใน กําหนดบทบาทหนาที่ใหชัดเจน มี
แผนการนิเทศ ปฏิทินปฏิบัติการนิเทศ จัดทําคูมือการนิเทศ มีแผนการประเมินผลการนิเทศ เอกสารประกอบการนิเทศ
โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายและมีการปฏิบัติการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปญหาพบวา คณะครูขาดความรูเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขอเสนอแนะ ควรจัดอบรมให
ความรูเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหกับบุคลากร จัดใหมีการชี้แจง แนะนําการเก็บรวบรวมเอกสาร
หลักฐาน ที่งายตอการจัดเก็บเพื่อลดภาระครูและบุคลากร
คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ 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
3134

บทนํา
งานวิชาการถือวาเปนหัวใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษา ก็คือ การจัดการ
ศึกษาใหมีคุณภาพ สถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท มีภารกิจหลักที่สําคัญอยูที่การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่
คาดหวังไวตามระดับและประเภทของการศึกษา คุณภาพที่คาดหวัง หมายถึง คุณสมบัติอันพึงประสงคที่เกิดขึ้นแกผูเรียน
ไดแก ความรู ความเขาใจ ความคิด ทักษะความสามารถ สุขภาพกายและจิต และคุณลักษณะในดานบุคลิกภาพ คานิยม
คุณธรรม จริยธรรมซึ่งคาดหวังไวในกําหนดหลักสูตร คาดหวังโดยชุมชนและสังคม คาดหวังโดยสถานศึกษา และคาดหวัง
ในตัวผูเรียนเองอีกดวย ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่คาดหวังนั้น ประกอบดวยงานหลายๆ ดาน ไดแกงาน
เกี่ยวกับหลักสูตร งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การวัดผลและประเมินผลการเรียน เปนการ
ประเมินผลตามสภาพจริง การนิเทศภายใน การประกันคุณภาพภายในโดยมุงหวังใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่เนนคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญนอกจากนี้ยังมีงานอีกหลาย ๆ ดานที่เปนองคประกอบที่สําคัญของการ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
การจัดการศึ กษาในสํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงใหม เขต 3 ได ใหค วามสําคั ญแก การ
บริหารงานวิชาการอยางเต็มที่ และประสบปญหาการบริหารงานวิชาการตามบริบทของแตละโรงเรียน จึงควรไดรับแกไข
ปรับปรุงตอไป จากแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 (2555 หนา 22)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 เกิดความตระหนักและใหความสําคัญในการพัฒนาผูเรียนโดย
ผานการจัดการเรียนรูของครูผูสอนจึงไดกําหนดเปาประสงคของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไวขอหนึ่งวา “ผูเรียนทุกคน
ตองมีความสามารถในเรียนรูอานออก เขียนได และยกระดับคุณภาพของผูเรียนตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น”
เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2556 ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ที่ผานมา พบวาเขตพื้นที่การศึกษามีพัฒนาการต่ํากวากวาเกณฑเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศในทุกวิชา และ
ในการนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไดชี้ใหเห็นวาผลคะแนนเฉลี่ยแตละวิชาของนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอําเภอเวียงแหง ในกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร สุขพละ
ศึกษา และการงานอาชีพ มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑมาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ ดังนั้นจึงตองใหมี
การบริหารงานวิชาการซึ่งเปนหัวใจของการบริหารการศึกษา ที่มีความสําคัญยิ่งตอการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น สามารถจบการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารใน
โรงเรียนอําเภอเวียงแหง ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการศึกษา การ
นิเทศภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามที่เอกชัย กี่สุขพันธและคณะ (2553, หนา 70) ได
กลาวไววาการบริหารวิชาการ เปนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับ การเรียนการสอน ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช
การทําแผนการสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การใชสื่อการสอน การประเมินผลการวัดผล การประกันคุณภาพ
ภายในและการนิเทศการสอน เปนตน โดยขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอผูวิจัย ตอผูบริหารโรงเรียนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับเปนแนวทางการพัฒนา การวางแผน การปรับปรุงการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอําเภอเวียงแหง ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอสถานศึกษา ซึ่งจะ
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สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังนี้ ประชากร เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง จํานวน 9 คน และขาราชการครู
ของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 จํานวน จํานวน 181 คน
รวมทั้งสิ้น 190 คน ปการศึกษา 2557
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list) แบบสอบถามมาตรา-สวน
ประมาณคา (Rating Scale) และแบบสอบถามแบบปลายเปดในการเก็บรวบรวมขอมูลลักษณะของแบบสอบถาม แบง
ออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงและ
ประสบการณการทํางาน มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check list) จํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร ใน 5 ดาน ไดแก 1) การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 2) การจัดการเรียนรู 3) การวัดและประเมินผลการศึกษา 4) การนิเทศภายในสถานศึกษา 5) การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 62 ขอ เกณฑการดําเนินงานเปน 5 ระดับ
นําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลโดยใชเกณฑระดับคาคะแนนเฉลี่ย(บุญชม ศรี
สะอาด, 2545 หนา 103)
ตอนที่ 3 สอบถามป ญ หาและข อ เสนอแนะการพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู บริ ห าร ลั ก ษณะ
แบบสอบถามปลายเปด ใน 5 ดาน ดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การจัดการเรียนรู 3) การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 4) การนิเทศภายในสถานศึกษา 5) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 5 ขอ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชใ นการวิ จั ย ครั้ ง เป น แบบสอบถาม(Questionnaire) ผูศึ ก ษาดํ า เนิ นการสร า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ น
การศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
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1. ศึกษาคนควาเอกสารตําราแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพและปญหาของการบริหารงานวิชาการ
รวบรวมขอมูลมาใชเปนกรอบหรือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยและตัวแปรทุกตัวตามกรอบแนวคิดและขอบเขต
ของการวิจัย
3. เสนอแบบสอบถามฉบับรางตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองและการครอบคลุมดานเนื้อหาที่
ตองการวัด
4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ
พิจารณาความเหมาะสมในประเด็นของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และนําแบบสอบถามที่ผานการ
ปรับปรุงแกไขและผานการพิจารณากลั่นกรองจากอาจารยที่ปรึกษาแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC โดยมีคา IOC เทากับ 0.67-1.00
5. นําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับขาราชการครูที่ไมใชกลุมประชากร
จํานวน 30 คนที่และนํามาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาช (Cronbach alpha α - Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .974
6. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามจากขอแนะนําของอาจารยที่ปรึกษากอนนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจริง
กับกลุมตัวอยาง
7. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชในการวิจัยเพื่อเก็บขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลทําตามขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อยื่นหนังสือตอผูอํานวยการโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง เพื่อ
ขออนุญาตสงแบบสอบถามไปยัง ผูบริหารและขาราชการครูที่เปนประชากร
2. นําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากมหาวิทยาลัยพะเยาแนบไปกับแบบสอบถามเพื่อ
เตรียมสงไปยังผูบริหารและขาราชการครูที่เปนประชากร
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองไดแบบสอบถามคืนมา จํานวน 180 คน คิดเปนรอย
ละ 94.74
4. นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณจากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่มีความถูกตองครบถวน
สมบูรณมาจัดเรียบเรียงขอมูลแยกขอมูลและตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่ตั้งไว
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามแลวทําการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้
1. นําขอมูลจากแบบสอบถามมาแปลงคาแลวทําการบันทึกในตารางบันทึกขอมูล (Coding table)
2. นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจําแนกตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
3.1 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนง
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และประสบการณการทํางาน วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ
3.2 ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ 5 ดาน วิเคราะห
ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Divination)
3.3 ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร แบบปลายเปด วิเคราะหขอมูล
โดยการหาคาความถี่และบรรยาย

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูศึกษาไดนําเสนอ โดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวียง
แหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนใน
อําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
1. สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับมากทั้ง 5 ดาน โดย
เรีย งลํา ดับ คาเฉลี่ ยจากมากไปนอ ย คือ การจัด การเรี ยนรู การพั ฒนาหลั กสูต รสถานศึก ษา การวัด และประเมิ นผล
การศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการนิเทศภายในสถานศึกษา สรุปแตละดานดังนี้
1.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวม พบวามีสภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ขอที่มีระดับการดําเนินงานสูงสุด คือ มีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานการบริหารหลักสูตร สวนขอที่มี
ระดับการดําเนินงานต่ําสุด คือ เปดโอกาสใหชุมชน หนวยงาน องคกรตางๆเขามามีบทบาทสวนรวมในการบริหารจัดการ
หลักสูตร
1.2 ดานการจัดการเรียนรู โดยภาพรวม พบวามีสภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่
มีระดับการดําเนินงานสูงสุด คือ มีการแตงตั้งหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบ สวนขอที่มีระดับ
การดําเนินงานต่ําสุด คือ ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีสวนรวมในการกําหนดวิทยากรและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในชุมชนเพื่อใหความรูแกนักเรียน
1.3 ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยภาพรวม พบวามีสภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ขอที่มีระดับการดําเนินงานสูงสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนรูดานตาง ๆ ทั้งรายป/
รายภาค ตัดสินผลการเรียนการผานชั้น จบการศึกษาและนําผลการประเมินการเรียนรูมาใชในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู สวนขอที่มีระดับการดําเนินงานต่ําสุด คือ จัดใหมีการอบรมหรือเชิญวิทยากรมาใหความรูแกครู และผูเกี่ยวของกับ
วิธีการวัดและประเมินผล
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1.4 ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยภาพรวม พบวามีสภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีระดับการดําเนินงานสูงสุด คือ มีการนําผลการประเมินการนิเทศภายในสถานศึกษา มาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และจัดกิ จกรรมการเรียนรูใหกับนักเรี ยน สวนขอที่มีระดับการ
ดําเนินงานต่ําสุด คือ มีการใหบุคลากรทุกคนและผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดจุดมุงหมายที่ชัดเจนในการ
นิเทศภายในสถานศึกษา
1.5 ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวม พบวามีสภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับการดําเนินงานสูงสุด คือ เสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) ตอหนวยงานตน
สังกัดและเผยแพรตอสาธารณชน สวนขอที่มีร ะดับการดําเนินงานต่ํา สุด คือ มีการจัดประชุมและเปดโอกาสให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการนําเสนอ พิจารณา และตัดสินใจในการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ปญหาและขอเสนอแนะการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในอําเภอเวียงแหงสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3
2.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สรุปไดดังนี้
2.1.1 ปญหาที่มีความถี่มากที่สุดคือ โรงเรียนยังขาดการประสานความรวมมือจากชุมชนในการเขามามี
สวนรวมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.1.2 ขอเสนอแนะ คือผูบริหารควรวางแผนพัฒนาหลักสูตรโดยสงเสริมและเปดโอกาสใหชุมชนและ
ทองถิ่น เขามามีบทบาท มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 ดานการจัดการเรียนรู สรุปไดดังนี้
2.2.1 ปญหาที่มีความถี่มากที่สุดคือ การจัดการเรียนรู ยังไมตรง ตามแผนการจัดการเรียนรูตาม
หลักสูตรและความตองการของผูเรียน เนื่องจากนักเรียนมีความหลากหลายทางชนเผา ทําใหการจัดการเรียนการสอน
อยางลําบาก และสงผลกระทบตอการยกผลสัมฤทธิ์ของ
2.2.2 ขอเสนอแนะ คือผูบริหารควรสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายมีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญตรงกับสภาพและความตองการของผูเรียน และตามบริบทของสถานศึกษา
2.3 ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปไดดังนี้
2.3.1 ปญหาที่มีความถี่มากที่สุดคือ ครูขาดความรูความเขาใจในการวัดและประเมินผล
2.3.2 ขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารควรจัดอบรมเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา
2.4 ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา สรุปไดดังนี้
2.4.1 ปญหาที่มีความถี่มากที่สุดคือ การนิเทศภายในกลายเปนงานของแควิชาการเทานั้นและไมมีการ
นิเทศอยางตอเนื่อง ไมมีการวางแผน ชี้แจงสําหรับงาน
2.4.2 ขอเสนอแนะคือ ผูบริหารควรตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายใน กําหนดบทบาทหนาที่ใหชัดเจน
มีแผนการนิเทศ ปฏิทินปฏิบัติการนิเทศ จัดทําคูมือการนิเทศ มีแผนการประเมินผลการนิเทศ เอกสารประกอบการนิเทศ
โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายและมีการปฏิบัติการนิเทศภายในอยาง
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2.5 ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สรุปไดดังนี้
2.5.1 ปญหาที่มีความถี่มากที่สุดคือ คณะครูขาดความรูเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การเก็บหลักฐาน และการจัดทําเอกสารไมเปนปจจุบันเนื่องจากภาระงานครูมาก ทําใหเวลาประเมินไมสามารถนํา
หลักฐานการปฏิบัติงานมาใหกรรมการไดครบ
2.5.2 ขอเสนอแนะคือ ผูบริหารควรจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ใหกับบุคลากร จัดใหมกี ารชี้แจง แนะนําการเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ที่งายตอการจัดเก็บเพื่อลดภาระครูและ
บุคลากร เพราะมีการปฏิบัติอยูแลวแตอาจไมมีหลักฐาน รองรอยมาแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจน ผูบริหารจึงตองมี
แผนพัฒนาปรับปรุงการประกันคุณภาพภายใน
อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจัยสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการวิจัยสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 พบวา ผูบริหารและขาราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 โดยภาพรวม มี
สภาพอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการบริหารงานวิชาการเปนการบริหารจัดการกิจกรรมทุกชนิดทุกประเภทที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการบริหารสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหการเรียนการ
สอนดําเนินไปอยางราบรื่น เปรียบเสมือนเสนเลือดใหญไปหลอเลี้ยงหัวใจ เปนหัวใจหลักของการบริหารสถานศึกษา และ
เปน การบริห ารกิ จกรรมทุกชนิดในสถานศึ กษาซึ่ง เกี่ย วขอ งกับ การปรั บปรุ ง พั ฒนาการเรีย นการสอนใหเกิ ดผลตาม
เปาหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ โดยจุดมุงหมายของสถานศึกษา คือการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารที่เกี่ยวของกับผลผลิตคือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เปน
การตอบสนองความสําเร็จของการจัดกิจกรรมทุกดานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน ที่มุงสรางใหนักเรียนมี
คุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ดี เกิดการเรียนรู ไดรับประสบการณอยางมีประสิทธิภาพ
ตามจุดมุงหมายของการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ มานะ ทองรักษ (2549, หนา 4)ใหความหมายของการ
บริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานตามที่วางไวเพื่อปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายเกิดผลสัมฤทธิ์กับโรงเรียน
นัก เรี ยน ผู บ ริห าร ครูแ ละบุ คลากรอย างเป นรู ปธรรม โดยอาศั ยความร วมมื อจากผูรวมงาน และบุค ลากรต าง ๆ ที่
เกี่ยวของ ทั้งในและนอกโรงเรียน และสอดคลองกับแนวคิดของ รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2551, หนา 30) ไดกลาวไววาการ
บริหารงานวิชาการ เปนกระบวนการหรือกิจกรรมการดําเนินงานทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน
ตลอดจนการประเมินผลใหดีขึ้น เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการจัดการเรียนรู มีสภาพสูงสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สถานศึกษาได
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและใหทุกฝายมีสวนรวมทุกขั้นตอนมุงประโยชนสูงสุด
แกผูเรียน ใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ ใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และ
ผูเรียนสามารถนําความรูไปใชไดในชีวิตจริงได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุวิทย มูลคํา (2545, หนา 36) กลาววา การ
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จัดการเรียนรูเปนการจัดกิจกรรมโดยวิธีตาง ๆ อยาหลากหลายที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง เกิดการพัฒนา
ตน และสั่งสมคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมของประเทศชาติตอไป การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ มุ ง พั ฒ นาผู เ รี ย นจึ ง ต อ งใช เทคนิ ค วิ ธี ก าร รู ป แบบ การสอน หรื อ กระบวนกระบวนการเรี ย นการสอนที่
หลากหลายวิธี และเนนวิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ หมายถึงวิธีการสอนที่ใหประสบการณตรงกับผูเรียน โดยการให
ลงมือปฏิบัติจริง เปนการสอนที่มุงใหเกิดการผสมผสานระหวางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ฮิลการด
และเบาวเวอร(Hilliard and Bower)( 1975, หนา 2 )กลาววา การเรียนรูเปนกระบวนการที่ทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนไปจาก
เดิม อันเปนผลจากการฝกฝนและประสบการณที่ไดรับ แตมิใชผลจากการตอบสนองที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ
ซึ่ง สถานศึ ก ษาในอํ า เภอเวี ย งแหงจึ ง ได จั ด ให มี ก ารอบรมบุ คลากรทางการศึ ก ษาให ค วามรู เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร
ใหความรูเพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา มีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการ
เรี ย นรู สื่ อ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี ตามสาระและหน ว ยการเรี ย นรู โ ดยเน น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ ส ง เสริ ม ให ค รู จั ด
กระบวนการการเรียนรูโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหาจากการเรียนรูจาก
ประสบการณจริงและปฏิบัติจริง การสงเสริมใหรักการอาน และใฝรูอยางตอเนื่องการผสมผสานความรูตางๆ ใหสมดุลกัน
ปลูกผังคุณธรรมคานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลองเนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรู กลาวคือเมื่อมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยทุก
ฝายที่เกี่ยวของ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แลวผูเรียน
ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพรอบดานอยางสมดุล มีความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ทําใหคนไทยเปนทั้งคนดี คนเกง และมีความสุข ในขณะที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ไดสงบุคลากรมาเปนวิทยากรใหความรูในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทําใหคณะครูที่เขารับการอบรมนําความรูไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายตรงกับความรูความสามารถของ
ผูเรียนจึงทําใหระดับการดําเนินงานในดานนี้อยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ
งานวิ จั ย ของ พระมหากานต ชาวดร(2548) ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานวิ ช าการของผู บ ริ ห ารในสถานศึ ก ษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในสถานศึกษา
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูหรือการจัดการเรียนรู อยูในระดับมากและมีระดับการปฏิบัติเฉลี่ยสูงสุด เชนเดียวกับ
วสั น ต ปรี ด านั น ต ( 2553) ได ศึ ก ษาเรื่ อ งการบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด เทศบาลเมื อ ง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานพัฒนากระบวนการ
เรียนรูหรือการจัดการเรียนรู อยูในระดับมากและมีระดับการปฏิบัติเฉลี่ยสูงสุด เชนเดียวกัน
2. จากผลการวิจัยปญหาและขอเสนอแนะการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในอําเภอเวียงแหง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
2.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปญหาที่พบวา มีจํานวนความถี่มากที่สุด คือ โรงเรียนยังขาดการ
ประสานความรวมมือจากชุมชนในการเขามามีสวนรวมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารควร
วางแผนพัฒนาหลักสูตรโดยสงเสริมและเปดโอกาสใหชุมชนและทองถิ่น เขามามีบทบาท มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา อันเนื่องมาจากการพัฒนาหลักสูตรถือเปนหัวใจหลักในการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งการพัฒนาหลักสูตร
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สถานศึกษาตามแนวคิดของ ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ(2550, หนา 28) ไดกลาวถึงหลักสูตรวา เปนเครื่องมือสําคัญที่สุด
ในการพัฒนาประเทศเพราะหลักสูตรเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อแกปญหา และพัฒนาคน ชุมชน สังคม เปนการถายทอดความรู
ฝกฝน อบรม สืบสานวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตที่ดีงามและเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองความสัมพันธของตนเองกับ
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และโลก การบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
ตลอดจนการพัฒนาผูเรียน ในดานตาง ๆ ทั้งนี้มิไดเปนหนาที่ของผูบริหารหรือครูผูสอนเพียงฝายเดียวหากแตวาทุกฝายทุก
ภาคสวนตองรวมมือกันจึงจะทําใหโรงเรียนหรือหนอยงานประสบความสําเร็จ สอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณไสว ปน
อินตะ(2551)ไดศึกษาเกี่ยวกับความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปองกันสาร
เสพติด ในโรงเรียนราชประชานุเคราะหที่31 อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญไดใหขอมูลเกี่ยวกับการความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปองกัน
สารเสพติดโรงเรียนราชประชานุเคราะหที่ 31 อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหมไวดังนี้ ไดใชบุคคลากรในชุมชนเปนแหลง
ทรัพยากรใหความรู จัดทําเอกสารสิ่งพิมพ เผยแพรขาวสารในชุมชน ไดสรางความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ประสานความรวมมือจากองคกรภายนอก ในการใหความรูและปองกันสารเสพติด ไดรวมกับชุมชนรวมกันแกปญหาดาน
พฤติกรรมของเด็กที่อยูในกลุมเสี่ยง ไดประเมินผลงานในเรื่องนักเรียนกลุมเสี่ยงและการเสพติดสารเสพติดและความ
รวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชนเด็กนักเรียนไมมีพฤติกรรมหนีเรียนและผูที่เคยติดยาเสพไมหวนกลับไป ติดสารเสพติด
อีกตอไป
2.2 ดานการจัดการเรียนรู ปญหาที่พบวา มีจํานวนความถี่มากที่สุด คือ การจัดการเรียนรู ไมตรง ตาม
แผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรและความตองการของผูเรียน เนื่องจากนักเรียนมีความหลากหลายทางชนเผาทําให
การจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางลําบาก และสงผลกระทบตอการยกผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา มีขอเสนอแนะ คือ
ควรสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญตรงกับ
สภาพและความตองการของผูเรียน ซึ่งการศึกษาในยุคปจจุบันนั้นตองยึดผูเรียนเปนสําคัญเนนความตองการของผูเรียน
เปนหลักดัง ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ที่กําหนดวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสํ า คั ญ ที่ สุ ด กระบวนการจั ด การศึ ก ษาต อ งส ง เสริ มให ผู เรี ย นสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ศั ก ยภาพ
เชนเดียวกับ ธนาธีป พรกุล(2544,วารสารวิชาการ,หนา 4,9) ไดใหแนวคิดวาการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนบทบาท
ในการเรียน โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากที่สุด คืองานที่ผูเรียนทําแลวเกิดการเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดย
แสดงเปนพฤติกรรมที่ครูกํา หนดไวในจุดประสงคการเรียนรูและเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมทุกดาน แตทั้งนี้ ภาษา
วัฒนธรรมรวมถึง เชื่อชาติ ที่แตกตางทําใหเกิดอุปสรรคในการเรียนการสอน เด็กมีความแตกตางกัน การจัดการเรียนรู จึง
ไมตรง ตามแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรและความตองการของผูเรียนไมชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวสันต
อัศววิริยะกุล(2554) ซึ่งไดศึกษาและนําเสนอแนวคิด รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใตบริบทความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ศึกษากรณีโรงเรียนสันติศึกษา อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม จากการศึกษาพบวา ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาดานวิชาการ มีการจัดหลักสูตรทั้งในลักษณะที่ชัดเจนและในลักษณะที่เปนหลักสูตรแฝง มีการ
จัดกิจกรรมที่เปดใหทุกฝายมีสวนรวมใหมากที่สุด โดยแบงกิจกรรมเปน 3 ประเภท คือ กิจกรรมที่ปฏิบัติรวมกันได
กิจกรรมที่แยกกลุมตามความเชื่อและกิจกรรมทดแทน ในดานงบประมาณ มีแหลงรายไดจากเงินอุดหนุนของภาครัฐ คา
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เลาเรียนจากผูปกครองและเงินบริจาค มีการจัดการที่โนมเอียงไปทางหลักการศาสนาอิสลามเปนหลัก ดานการ
บริหารงานบุคคล มีการใชหลักความเสมอภาค ทั้งในการทํางานรวมกันและการเปดกวางใหดํารงตําแหนงในฝายบริหาร
ของโรงเรียน มีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรครู ใหเปนครูที่มีความรู ความเขาใจในบทบาทของตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เนนมิติทางศาสนา ในดานการบริหารทั่วไป มีการบริหาร
จัดการทั้งในดานพัฒนาอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพอนามัยและโภชนาการ การจัดสวัสดิการครู
และเจาหนาที่ การสรางความรวมมือกับชุมชน แตยังไมชัดเจนเทาใดนักในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการตามแนวทาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากการสื่อสารในบทบาทหนาที่ของแตละฝายมีความเขาใจไมตรงกัน นอกจากนี้
ความคิดเห็นบางอยางในวัฒนธรรมเดียวกันที่แตกตางกัน ทําใหการบริหารจัดการเกิดความลําบากมากขึ้น
2.3 ดานการวัดและประเมินผล ปญหาที่พบวา มีจํานวนความถี่มากที่สุด คือ ครูและผูปกครองขาดความรู
ความเขาใจในการวัดและประเมินผล มีขอเสนอแนะคือ ผูบริหารควรจัดอบรมเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษาใหกับบุคลากรและผูที่เกี่ยวของ อันเนื่องมาจากผูปกครองไววางใจครูผูสอนในโรงเรียนมากจนไมใสใจในเรื่องการ
วัดผลประเมินผล ซึ่งการวัดและประเมินผลถือเปนการสรุปผลการเรียนการสอน อยางนอยที่สุดคือ ครูและผูปกครองจะ
ไดรับรูขอบกพรองและนําไปแกไขเพื่อพัฒนาใหตอเนื่อง ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลาววา เปาหมายสําคัญของการประเมินผลการเรียนรูตองอยูบน
จุดหมายพื้นฐานสองประการ ประการแรก คือ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ผูสอนตองใชวิธีการและเครื่องมือ
การประเมินที่หลากหลายและการใชหลักเกณฑการใหคะแนน สิ่งที่สําคัญที่สุดในการประเมินเพื่อพัฒนา คือ การใหขอมูล
ยอนกลับแกผูเรียนในลักษณะคําแนะนําที่เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมทําใหการเรียนรูพอกพูน แกไขความคิดความ
เขาใจเดิมที่ไมถูกตอง ตลอดจนการใหผูเรียนสามารถตั้งเปาหมายพัฒนาตนได ประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผล
เพื่อตัดสินการเรียน เปนการประเมินสรุปผลการเรียนรู ในการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนที่ดีตองใหโอกาสผูเรียน
แสดงความรูความสามารถดวยวิธีการที่หลากหลาย สอดคลองกับ ชูชัย สมิทธิไกร(2547, หนา 305) ไดอธิบายวา การ
ประเมิ นผลการปฏิ บัติ ง าน คื อ กระบวนการพิ จ ารณาตั ด สิน ว า บุ ค ลากรปฏิบัติ ง านได ดี เพี ย งไร โดยเปรี ย บเที ย บกั บ
มาตรฐานที่กําหนดไว และสื่อสารใหบุคลากรทราบถึงผลการพิจารณา การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเปนเครื่องมือที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ เพราะจะทําใหทราบวา บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได
ตามเปาหมายและนโยบายขององคการหรือไม นอกจากนั้น ยังชวยใหทราบวาบุคลากรแตละคนควรจะไดรับรางวัลตอบ
แทนมากน อ ยเพี ย งไรจากการปฏิ บั ติ ง าน และยั ง ทํ า ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาทราบถึ ง จุ ด เด น จุ ด ด อ ย และศั ก ยภาพของ
ผูใตบังคับบัญชาแตละคน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการฝกอบรม การโยกยาย และการเลื่อนตําแหนงของพนักงาน ตอไป
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจั ยของ สายฝน แสนใจพรม(2554) ไดศึกษาการพัฒนาระบบการวัดประเมินผลเพื่อ ยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ผลการศึกษาพบวาการพัฒนาระบบการวัดประเมินผลพบวาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังการพัฒนา
ระบบการวัดประเมินผลตามบริบทของโรงเรียนมีคาผานเกณฑ มาตรฐานที่โรงเรียนกําหนดไว รอยละ60 นักเรียนมีความ
คิดเห็นตอระบบการวัดประเมินผลของครู ดังนั้น ระบบการวัดประเมินผลของครูชวยใหนักเรียนสามารถนา ความรูที่ไดไป
ใชในชีวิตประจําวัน ไดนักเรียนไดปรับปรุงพัฒนางานใหดีขึ้น และทราบขอบกพรองของตนเอง นอกจากนั้นครูยังใชวิธีการ
ประเมินผลที่หลากหลาย
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ผูปกครองมีความคิดเห็นตอวิธีการวัดประเมินผลของครู ดังนั้น จึงไดขอมีสวนรวมในการประเมินบุตรหลาน
ของตน ทราบความสามารถของบุตรหลานของตน ครู ตรวจการบานและงานของนักเรียนอยางสม่ําเสมอและสนับสนุนให
นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และควรสนับสนุนใหครูใชวิธีการวัดผลแบบนี้ตลอดไป
ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการพัฒนาระบบการวัดประเมินผล ดังนั้นปจจัยที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการวัด
ประเมินผลของครูใหประสบผลสําเร็จนั้นมาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและไดรับคําแนะนา จากเพื่อนรวมงานและนักวิจัย
การตั้งเปาหมายของตนเองใหชัดเจนมีความตั้งใจและมุงมั่นการใหการสนับสนุนดานการวัดประเมินผลและกําลังใจจาก
ผูบริหาร เพื่อนรวมงานและนักวิจัย สวนปญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบการวัดประเมินผล ไดแก การมีภาระงานอื่น
นอกเหนือจากงานดานวิชาการ
2.4 ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา ปญหาที่พบวา มีจํานวนความถี่มากที่สุด คือ การนิเทศภายใน
กลายเป นงานของวิช าการเท านั้น และ ไมมีก ารนิ เทศอยา งตอ เนื่อ ง ไมมีก ารวางแผน ชี้แจงสํา หรับ งานนิเทศ และมี
ขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารควรตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายใน กําหนดบทบาทหนาที่ใหชัดเจน มีแผนการนิเทศ ปฏิทิน
ปฏิบัติการนิเทศ จัดทําคูมือการนิเทศ มีแผนการประเมินผลการนิเทศ เอกสารประกอบการนิเทศ โดยการมีสวนรวมของ
บุค ลากรทุ กฝ า ยและ มีก ารปฏิ บัติก ารนิเ ทศภายในอย างต อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ห น อ ยงานตา งๆมัก จะคิ ด ว าการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเปนหนาที่ของฝายวิชาการเพียงฝายเดียว ในการนิเทศมิไดจําเปนเพียงแคฝายวิชาการเทานั้นหากแตตองเปน
หนาของทุกๆฝายเพื่อชวยกันขับเคลื่อนการเรียนการสอนไปสูเปาหมายเดียวกัน ดังที่กระทรวงศึกษาธิการไดกลาวถึง
ความสําคัญของการนิเทศการศึกษาไววา เปนกระบวนการที่ผูนิเทศในสถานศึกษาซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร ครูวิชาการ
และครู อาจารยที่ผูบริหารมอบหมายดํา เนินการโดยใชภาวะผูนําทําใหเกิดความรวมมือ รวมใจ ประสานงานและใช
ศัก ยภาพการทํ า งานอย า งเต็ ม ที่ ซึ่ ง จะสง ผลต อ การพั ฒ นางานของสถานศึ ก ษานั้ น โดยรวมให เป น ไปตามมาตรฐาน
การศึกษาทุกคน เชนเดียวกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน(2553,หนา 22) ไดกลาววา การนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการ
จัดการศึกษาเพื่อชี้แนะใหความชวยเหลือและรวมมือกับครู และเพิ่มคุณภาพของบทเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของ
การศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ นางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง (2552) ไดศึกษาการนิเทศภายใน ของโรงเรียนบานเวียง
ฝาง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ในการนิเทศ ภายในโรงเรียนบานเวียงฝาง ผูตอบแบบสอบถามไดใหขอมูลวา
ปฏิบัติครบทุกกิจกรรมโดยมีรายละเอียดดังนี้ ไดประชุมกอนเปดภาคเรียนอยางเปนทางการ กําหนดหัวขอในการประชุม
เชิงปฏิบัติการ ดําเนินการอบรมโดยการฝกปฏิบัติ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหเพิ่มพูนความรูความเขาใจ ชี้แจงใหครูผูสอน
ได เข า ใจหลั ก การและรายละเอี ย ด เยี่ ย มชั้ น เรี ย น สร า งวิ ธี ก ารเยี่ ย มชั้ น เรี ย นร ว มกั น เยี่ ย มนิ เทศชั้ น เรี ย นเพื่ อ ค น หา
ความสามารถของครูผูสอน สงเสริมการสอนตามความสามารถของครูผูสอน กําหนดการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนรวมกัน
ประเมินการสอนของครูผูสอน สังเกตการสอน วิเคราะหความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมการเรียนการสอนให
คําปรึกษาแนะนําในการจัดแผนการเรียนรู และปฏิบัติตามโครงการที่ไดรับผิดชอบ ทุกขออยูในระดับปฏิบัติมาก ซึ่งตรง
กับ ดัลล(Dull) Lioyd W. Dull( 1981 ,หนา 5)ไดใหความหมายวาการนิเทศการศึกษาเปนการกระทําหลายๆอยางของนัก
การศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดการปรับปรุงการเรียนการสอนของครูตอไป
2.5 ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา มีจํานวนความถี่มากที่สุด คือ คณะครูและ
ผูปกครองขาดความรูเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การเก็บหลักฐาน และการจัดทําเอกสารไมเปนปจจุบัน
เนื่ อ งจากภาระงานครู ม าก ทํ า ให เวลาประเมิ น ไม ส ามารถนํ า หลั ก ฐานการปฏิ บั ติ ง านมาให ก รรมการได ค รบ และ
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ขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารควรจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหกับบุคลากร จัดใหมี
การชี้แจง แนะนําการเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ที่งายตอการจัดเก็บเพื่อลดภาระครูและบุคลากร เพราะมีการปฏิบัติ
อยูแลวแตอาจไมมีหลักฐาน รองรอยมาแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจน ผูบริหารจึงตองมีแผนพัฒนาปรับปรุงการประกัน
คุณภาพภายใน อันเนื่องมากการแบงงานที่ไมเหมาะสมของหนอยงานทําใหเกิดความเสียเสียเพราะในการประกันคุณภาพ
ในแตละครั้งหลักฐานสําคัญเลยคือเอกสารหลักฐานและ รูปเลมรายงาน ซึ่งเปนหนาของทุกฝายและทุกคนในหนวยงาน
ดัง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 9) ไดให
ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน วาหมายถึง การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากร ของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กากับดูแล
สถานศึกษานั้น เชนเดียวกับภาวิดา ธาราศรีสุทธิ(2550, หนา 30) ไดกลาวถึงการประกันคุณภาพในสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารและการทํางาน ผูบริหารตองมีความตระหนัก คํานึงถึงผูปกครอง คณะกรรมการศึกษารวมถึงผูนํา
หมูบาน ใหเขามามีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุ น รว มคิด ร วมทํา รวมทั้งจะตองทํ างานเปนที ม โดยบุคลากรใน
สถานศึกษาตองไดรับการเตรียมความพรอมใหมองเห็นคุณคา และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน และการดําเนินการอยางตอเนื่องรวมกันทุกฝาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นางสุวจี ปมปา(2552) ศึกษา
ความรู ความเขาใจและการมีสวนรวมของผูปกครองในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสวนเด็กสันกา
แพง พบวา ผูปกครองโรงเรียนสวนเด็กสันกาแพง รอยละ 80 ขึ้นไป มีความรู ความเขาใจในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ในสวนของการมีสวนรวมและความพึงพอใจของผูปกครองในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนสวนเด็กสันกาแพง ในภาพรวม ทุกดาน อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนดาน ๆ พบวา ดานการพัฒนา
ผูเรียน ผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมมากที่สุด และระดับมาก ในดานการจัดการเรียนการสอนของครู รวมไปถึง ดานการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ตามลาดับ ความพึงพอใจในการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนสวนเด็กสันกาแพง รวมทุกดาน อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจ อยูในระดับ
มากทั้ง 3 ดาน โดยเรียงลาดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการพัฒนาผูเรียน ดาน การจัดการเรียนการสอนของครู และ
ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการวิจัยสภาพปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในอําเภอเวียงแหง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 ผูศึกษาขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรเปดโอกาสใหชุมชน หนวยงาน องคกรตางๆเขามามีบทบาท
สวนรวมในการบริหารจัดการหลักสูตร
2. ดานการจัดการเรียนรู ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีสวนรวมในการกําหนดวิทยากรและ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชุมชนเพื่อใหความรูแกนักเรียน
3.ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ควรจัดใหมีการอบรมหรือเชิญวิทยากรมาใหความรูแกครู และ
ผูเกี่ยวของกับวิธีการวัดและประเมินผล
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4. ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรมีการจัดทําปฏิทินการนิเทศและสิ่งอํานวยความสะดวกในการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา
5. ด า นการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ควรมี ก ารจั ด ประชุ ม และเป ด โอกาสให ค ณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการนําเสนอ พิจารณา และตัดสินใจในการจัดทําแผนงาน/
โครงการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวการนิเทศภายในสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียน
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การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 3 ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย ที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบและให
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เชียงราย
THE PROBLEM AND THE GUIDELINE OF MANAGEMENT FOR ENHANCING SELFKNOWLEDGE SEEKING SKILL OF THE STUDENTS IN THE DEVELOPING EDUCATION
GROUP SCHOOLS AT SANTIKIREE MOUNTAIN, CHIANGRAI PROVINCE
ธัญญธรณ เสนนะ 1* และ สุชาติ ลี้ตระกูล 2
2

3

Thanyathorn Senna1* and Suchart Leetagool2
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย ประชากร
ไดแก ผูบริหารและครูของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย ในปการศึกษา 2557
จํานวน 90 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามสภาพปญหาการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย นํามาวิเคราะห
ขอมูลโดยใชความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึ กษา พบวา สภาพปญ หาการบริหารจัด การเพื่ อสง เสริ มทัก ษะการแสวงหาความรูดว ยตนเองของ
นักเรียนในโรงเรียนกลุ มเครือขายพัฒนาการศึ กษาดอยสัน ติคีรี จังหวั ดเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 2.99 โดยดานบุคลากรมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3.11 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ การพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรู
ที่ทันสมัย สมบูรณ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3.38 และผลการวิเคราะหแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย พบวา
ผูบริหารควรยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อนําความคิดเห็นไปเปนแนวทางในการพัฒนางาน และ
พัฒนาโรงเรียน มีความถี่มากที่สุด
คําสําคัญ : การแสวงหาความรู
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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
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรู
ดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย โดยศึกษาสภาพปญหา
จาก 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานบุคลากร ดานการจัดสรรงบประมาณ ดานการใชทรัพยากรหรืออาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม และหาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนใน
โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย จาก 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดาน
บุคลากร ดานการจัดสรรงบประมาณ ดานการใชทรัพยากรหรืออาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
สิปปนนท เกตุทัต (อานใน ชนาธิป พรกุล, 2543, หนา 20) กลาววา หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการ
ปฏิรูป การเรียนรู โดยมุ งใหผู เรีย นรูวิ ธีการเรีย นรู เมื่อรู วิธีก ารเรี ยนรู ก็จะคิดเป นทํา เปน ตองจัดระบบการเรียนรูโยง
ประสบการณในหองเรียนไปสูชีวิตจริง จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหเขาถึงการเรียน และมีการตรวจสอบเพื่อประเมิน
ปญหาเปนระยะ ซึ่งการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูจะทําใหสังคมไทยในอนาคตเปนสังคมแหงการเรียนรู
นอกจากนี้ทักษะที่เด็กไทยควรมีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางดาน สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไปแลวอยางมหาศาล รวมทั้งการเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและการสื่อสาร พรอมทั้งการใชชีวิตใน
โลกดิจิตอล ( DIGITAL LIFE ) ดังนั้นเด็กไทยจึงควรมีทักษะที่เกี่ยวของกับการคนควาหาขอมูล สามารถใชเครื่องมือดิจิตอล
เพื่อรวบรวม ประเมินและใชขอมูลดวยการ
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1. วางแผนยุทธศาสตรเพื่อเปนแนวทางในการสืบคน
2. คนหา จัดระเบียบ วิเคราะห ประเมิน สังเคราะหและใชขอมูลอยางมีจริยธรรม จากแหลงขอมูลและสื่อตางๆ
3. ประเมินและคัดเลือกแหลงขอมูลและเครื่องมือดิจิตอลตามความเหมาะสมกับภารกิจนั้นๆ
4. ประมวลขอมูลและรายงานผล
จึงจะเห็นไดวา การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคมยุคใหมตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 นั้นครูจึง
เปนผูที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในฐานะผูจัดประสบการณและบรรยากาศในกระบวนการเรียนรู การนําเสนอสาระที่ทาทายการ
คิด วิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล รวมทั้งการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีใหเกิดกับตัวผูเรียนดังกลาววา
การปฏิรูปการเรียนการสอนที่ครูตองจัดใหผูเรียนเขามามีสวนรวมในกระบวนการ เรียนรูโดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดใช
ศักยภาพของตนอยางเต็มที่ มีการฝกกระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะห และใหผูเรียนสามารถนําไปใชแกปญหาไดจริง
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ครูจึงตองรูจักคิดวิธีการสงเสริมใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ลงมือปฏิบัติ
ด ว ยตนเอง เป น ผู ส ร า งความรู ให อิ ส ระทางความคิ ด และมี ค วามกล า หาญที่ จ ะคิ ด ริ เ ริ่ ม ตามแนวทางการพั ฒ นา
กระบวนการเรียนรูที่กําหนดไว
การที่สถานศึกษาจะดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูใหประสบผลสําเร็จ จะตองมีระบบการบริหารที่ดี คือ จัด
โอกาสใหครูไดพัฒนาและใชความรูความสามารถของตนเองอยางอิสระเพราะครูมีหนาที่ในการจัดกิจกรรมเสริมให
เหมาะสมกับศักยภาพและความตองการของผูเรียน
อาจกลาวไดวาภาระงานของการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น
ขึ้นอยูกับบทบาทและหนาที่ของครูเปนสวนใหญ การที่ครูตองรับภาระงานมากขึ้นหลายดาน จึงทําใหเกิดความสับสนไม
มั่นใจตอวิชาชีพครู ไมแนใ จวาตนจะสามารถรับภาระงานที่เพิ่มขึ้นนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม สภาพเชนนี้ทําให
ขาราชการครูไดติดสินใจเขารวมโครงการเปลี่ยนเสนทางชีวิตเกษียณอายุกอนกําหนดเปนจํานวนมากประกอบกับการที่
รัฐบาลมีนโยบายในการจายเงินเดือนลวงหนา และใหสิทธิในการใชสวัสดิการตางๆ จึงทําใหสถานศึกษาของรัฐโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในโรงเรียนที่หางไกลความเจริญตองประสบกับสภาวะการขาดแคลนครู แตดวยความตระหนักวาครูเปนกลไก
สําคัญตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน จึงตองหาวิธีการในการสนับสนุนสงเสริมใหครูไดมีการพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ และตอเนื่องเพื่อที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย เปนโรงเรียนของรัฐบาล เปดสอนตั้งแต
ระดับชั้นปฐมวัย จนถึงระดับชั้นประถมศึกษา ในการบริหารงานของโรงเรียนนั้นๆ จะใหความสําคัญตอการบริหารงาน
วิชาการในการสรางและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติ
คีรี จังหวัดเชียงรายเปนโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง และอยูหางไกล ประชากรที่อาศัยอยูเปนชนเผา มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย
และมีการใชภาษาของทองถิ่นของตนเองเปนสวนมาก อาทิเชน ภาษาอาขา ภาษาจีน
ดังนั้นจึงมีขอจํากัดในการคมนาคม การใชทรัพยากรในการจัดการตางๆ การใชเทคโนโลยีและการขาดแคลน
บุคลากรครู เนื่องจากมีขอจํากัดอยูหลายดานจากที่กลาวขางตนโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี
จังหวัดเชียงรายจึงไดใหความสําคัญกับวิธีการบริหารจัดการการเรียนรูใหกับผูเรียนในการแสวงหาความรูดวยตนเอง อีก
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ทั้งการเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดรับทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเองใหมาก
ที่สุด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาสภาพปญ หาการบริ หารจัดการส งเสริมทัก ษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนั กเรี ยนใน
โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียน
กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหารและครูของโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี
จังหวัดเชียงราย จํานวน 6 โรงเรียน ในปการศึกษา 2557 จํานวน 90 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ใชสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับสถานะภาพและขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเพื่อสอบถามสภาพ
ปญหาการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูของนักเรียน ในดานการบริหารจัดการ ดานบุคลากร ดาน
การจัดสรรงบประมาณ ดานการใชทรัพยากรหรืออาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม จํานวน 39 ขอ ตอนที่ 3 เปน
แบบสอบถามเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูของนักเรียน ในดานการบริหาร
จัดการ ดานบุคลากร ดานการจัดสรรงบประมาณ ดานการใชทรัพยากรหรืออาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ สภาพปญหาและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรู
ดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย ดําเนินการดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และคารอยละ นําเสนอในรูปตาราง
พรอมคําบรรยายประกอบ
2. วิเคราะหสภาพปญหาการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนใน
โรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย สถิติที่ใช คือ คะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน นําเสนอในรูปตารางพรอมคําบรรยายประกอบ
3. วิเคราะหแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียน
กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย โดยใชการแจกแจงความถี่และนําเสนอการบรรยายสรุปเปน
ความเรียง

3151

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ในการปฏิบัติงาน
และประสบการณ พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง รองลงมาคือ เพศชาย อายุ พบวา อายุ 31-40 ป มากที่สุด รองลงมา คือ
อายุ 20-30 ป ,อายุ 50 ปขึ้นไป , อายุ 41-50 ป ตามลําดับ ระดับการศึกษา พบวา จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
มากที่สุด รองลงมา คือระดับปริญญาโท ตําแหนงหนาที่ในการปฏิบัติงาน พบวา ตําแหนงครู มากที่สุด รองลงมา คือ
ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน ตามลําดับ ประสบการณ พบวา ประสบการณในการทํางาน
มากกวา 5 ป แตไมถึง 10 ป มากที่สุด รองลงมา คือ ไมเกิน 5 ป , มากกวา 10 ป แตไมถึง 15 ป , 20 ปขึ้นไป , มากกวา
15 ป แตไมถึง 20 ป ตามลําดับ
2. สภาพปญหาที่มีตอการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนใน
โรงเรียนกลุมพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ดานบุคลากร อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการบริหารจัดการ ดาน
การใชทรัพยากรหรืออาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานการจัดสรรงบประมาณ ตามลําดับ
2.1. สภาพปญหาที่มีตอการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนใน
โรงเรียนกลุมพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย ดานบุคลากร พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก บุคลากรภายใน
สถานศึกษาขาดความรวมมือในการพัฒนางานการเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน อยูในระดับปญหามาก
ที่สุด รองลงมาคือ มีการโยกยายขาราชการครูบอย และผูบริหารสถานศึกษาขาดการสรางขวัญและกําลังในในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
2.2 สภาพปญหาที่มีตอการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนใน
โรงเรียนกลุมพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย ดานบริหารจัดการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก สถานศึกษาขาดการ
จัดการความรูเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง อยูในระดับปญหามากที่สุด รองลงมาคือสถานศึกษาขาด
การพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและตอเนื่อง สถานศึกษาขาดการวางแผนในดานการรวบรวมองคความรู การแสวงหา
ความรูใหมอยางตอเนื่อง
2.3 สภาพปญหาที่มีตอการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนใน
โรงเรียนกลุมพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย ดานการใชทรัพยากรหรืออาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มี คาเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับ ไดแก สถานศึกษาประสบปญหาในการพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัยสมบูรณ ไมสามารถ
ใหบริการแกนักเรียนและบุคลากรไดอยางเต็มที่ อยูในระดับปญหามากที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาประสบปญหา
เกี่ยวกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และสถานศึกษาประสบปญหา
ในการจัดสิ่งแวดลอมทางวิชาการตางๆ เชน ศูนยสารสนเทศ สวนเกษตรในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ฯลฯ
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2.4 สภาพปญหาที่มีตอการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนใน
โรงเรียนกลุมพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย ดานการจัดสรรงบประมาณ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ไดแก
สถานศึกษาขาดการสนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมในการแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน กิจกรรมการสํารวจ
กิจกรรมพี่สอนนอง อยูในระดับปญหามากที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาขาดการสนับสนุนในการศึกษาดูงานจากแหลง
เรียนรูภายนอกสถานศึกษา และสถานศึกษาขาดการจัดหาวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนรูอยางเหมาะสมกับผูเรียนและ
อยางเพียงพอ
3. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุม
พัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย แสดงผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยสภาพปญหาและแนวทางการ
บริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุมพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี
จังหวัดเชียงราย ดังนี้
3.1. ดานบุคลากร ผูบริหารควรยอมรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อนําความคิดเห็นไป
เปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน (ความถี่ 35)
3.2. ดานการบริหารจัดการ การจัดการความรูเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง (ความถี่ 30)
3.3. ดานการใชทรัพยากรหรืออาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม สถานศึกษาควรมีแหลงเรียนรูที่ทันสมัย
สมบูรณ และเพียงพอใหนักเรียนไดศึกษา เชน หองสมุด ศูนยสารสนเทศ (ความถี่ 20)
3.4. ดานการจัดสรรงบประมาณ สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อ
แสวงหาความรูดวยตนเองอยางเพียงพอ (ความถี่ 5)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง
ของนักเรียนในโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย สามารถนําประเด็นสําคัญมาอภิปราย
ผลไดดังนี้
1. สภาพปญหาการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุม
พัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย พบวา โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ รุงฟา กิ
ติญาณุสันต (2552) ไดทําการศึกษาเรื่อง การสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต: การสะทอนจากกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการ พบวา กระบวนการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีรูปแบบการเรียนรูคือ
กําหนดเปาหมายในการเรียนรูวางแผนการทํางานและการแกปญหา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประเมินตนเอง เห็นคุณคา
และประโยชนของสิ่งที่เรียน และนําไปประยุกตใช
แนวทางการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง สําหรับนิสิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มี
แนวการจัดกิจกรรมดังตอไปนี้ การทํางานตามความสนใจ การเขียนบันทึกการเรียนรู การตั้งคําถามและตอบคําถาม การ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการศึกษางานวิจัย การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของ
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นิสิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีปจจัยที่ควรคํานึงถึงคือ บรรยากาศของการเรียนการสอน บทบาทของ
อาจารย กระบวนทัศนของการสอน และการสะทอนการเรียนรู
อีกทั้งยังมีความสอดคลองกับ อุดมศิลป กุลาสา (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการแสวงหา
ความรูดวยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการปฏิบัติโครงการ พบวาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน การทํากิจกรรมและการตรวจผลงาน
พบวา หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการปฏิบัติโครงงาน เมื่อประเมินดวยแบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองรายดานอยูในระดับดีมากและสรุปโดยรวมจากคะแนนเต็ม 640
คะแนนมีคาเฉลี่ย 592.55 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.1646 ระดับคุณภาพอยูในระดับดีมาก ความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตอการเรียนรูโดยการปฏิบัติโครงงาน พบวา คะแนนโดยรวมมีคาเฉลี่ย 4.37 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.44 และความพึงพอใจอยูในระดับมาก
2. สภาพปญหาการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุม
พัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย ดานบุคลากร พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ
สินธุ แสงเนตร (2545) วิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ในจังหวัดมหาสารคาม
จาก 19 โรงเรียน ผลการวิจัย พบวาปญหาการบริหารงานบุคลากรในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยพบวา สภาพ
ปญหาในการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุมพัฒนาการศึกษา
ดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย บุคลากรมีการโยกยายบอย ทําใหเกิดปญหาดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน คือไม
สามารถจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานตามความรูความสามารถได ดังที่ สมพิศ ศุภพงษ (2540) วิจัยเรื่อง การบริหารงาน
บุคคลของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา เขตการศึกษา 6 จํานวน 133 คน ผลการวิจัยพบวา ปญหาอุปสรรใจการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน
ดานการวางแผนบุคลากร คือ บุคลากรที่รับมาไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว ขาดครูในวิชาทักษะ และบุคลากรโยกยาย
บอย ทําใหแผนที่วางไวตองเปลี่ยนแปลง ปญหาดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน คือ ไมสามารถจัดบุคลากรเขา
ปฏิบัติงานตามความรูความสามารถได ครูหนึ่งคนตองรับผิดชอบงานหลายอยาง และบุคลากรไมถนัดในงานสงเสริมการ
เรียนการสอน ปญหาดานการบํารุงรักษาบุคลากร คือ งบประมาณมีจํากัด บุคลากรขอยายบอยเนื่องจากไมสะดวกในการ
เดินทางมาปฏิบัติงาน และการพิจารณาความดีความชอบไมเหมาะสม ปญหาดานการพัฒนาบุคลากร คือ ขาด
งบประมาณสนับสนุน ขาดวิทยากรที่มีความรูความสามารถ และบุคลากรไมกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเอง ปญหาดาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ เกณฑการประเมินผลไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ครูไมยอมรับผลการประเมิน และผู
ประเมินมีความเกรงใจเพื่อนรวมงาน
3. สภาพปญหาการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุม
พัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย ดานการบริหารจัดการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งดาน
การบริหารจัดการถือเปนดานที่สําคัญอีกดานหนึ่งเปนกลไกในการขับเคลื่อนใหกับบุคลากร นักเรียน ในการเพิ่มศักยภาพ
ในการเรียนรูของตนเอง รวมทั้ง เปนปจจัยที่จะทํ าใหเกิดประสิทธิ ภาพในทุกๆ ดา น ซึ่งสอดคลองกั บเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเปนไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
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พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของ
ไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา ดังปรากฏในบทบัญญัติในมาตรา 9 (2) และมาตรา 39 ประกอบกับมาตรา 35 ที่กําหนดใหสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเปนนิติบุคคล ตามหลักการกระจายอํานาจดังกลาวจะทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว มี
อิสระในการบริหารจัดการ เปนไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยวิธีการใชโรงเรียนเปนฐาน
4. สภาพปญหาการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุม
พัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย ดานการใชทรัพยากรหรืออาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม พบวา โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับเอกพงษ อวดมูล (2553) ไดทําการศึกษาเรื่องการใชแหลงเรียนรูในศูนย
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย จังหวัดแมฮองสอนพบวา ในการใชแหลงเรียนรู ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ใหขอมูลไววา ไดเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม และใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการใชแหลงเรียนรู ใชอาคารสถานที่
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน และภูมิปญญาทองถิ่น ไดนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจัดการเรียนรู และไดพัฒนา
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เปนแหลงเรียนรู แตมีผูตอบแบบสอบถามบางสวนที่ใหขอมูลวา ไมไดจัดทําเนียบวิทยากร และ
ภูมิปญญาทองถิ่นไว ไมไดนําเสนอผลงานการพัฒนาการจากการใชแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนและไมไดจัดกิจกรรมที่
กระตุนใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรู ขณะที่ผูตอบแบบสอบถามเกินครึ่งไดเสนอปญหาไววาขาดพลังงาน
ไฟฟาในการสื่อเทคโนโลยี
5. สภาพปญหาการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียนในโรงเรียนกลุม
พัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จังหวัดเชียงราย ดานการจัดสรรงบประมาณ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
สอดคลองกับ สมศรี กิจชนะพานิชย (2535) ไดศึกษาเรื่องการจัดสรรงบประมาณและวิเคราะหตนทุนสําหรับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา พบวา การจัดการประถมศึกษาเพื่อใหไดคุณภาพตองพิจารณาจัดสรรทรัพยากรที่ใชในการจัดการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรที่สําคัญ ไดแก เงิน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลใหอยางเพียงพอ จากผลการศึกษา
ดังกลาว จึงอาจสรุปไดวา ปจจัยในการจัดการศึกษาที่สําคัญคือ งบประมาณ และในการบริหารงบประมาณมักจะพบ
ปญหาและอุปสรรคทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอยางยิ่งขั้นตอนในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเปนขั้นตอนสําคัญ หากองคกร
ทางการศึกษาไดใหความสําคัญกับนโยบายการบริหารงบประมาณ ดานการจัดทํา และการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจน
การใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปโดยสอดคลองกับสภาพปญหาความขาดแคลนแลว ยอมจะสงผลตอการพัฒนาการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพได
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 ดานบุคลากร
ผูบริหารควรจะหาแนวทางการดําเนินการบรรจุและการแตงตั้งขาราชการครู ซึ่งลาออกหรือโยกยาย
ผูบริหารคัดเลือกบุคคลที่เชี่ยวชาญ หรือชํานาญการเขารับราชการกรณีความจําเปนหรือเหตุพิเศษ ผูบริหารควรสราง
โอกาสใหบุคลากรไดเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับนักเรียน ผูบริหารควรยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อนําความคิดเห็นไปเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน และควรมีการสราง
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ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรมีขวัญและกําลังในในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และควรมี
การมอบหมายงานหรือหนาที่ใหกับครูตรงตามความรูความสามารถ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดกระบวนการ
เรียนรูใหกับนักเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมทั้งควรเปดโอกาสใหครูไดเพิ่มความรูความสามารถ ทักษะในการจัด
กระบวนการเรียนรู โดยการเขารับการอบรม สัมมนาอยางตอเนื่อง
1.2 ดานการบริหารจัดการ
ควรมีการจัดการความรูอยางเปนขั้นตอนในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ควรใหมีการจัด
เนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล โดยการคัดแยกเด็กพิเศษ เพื่อใหความรูโดยเฉพาะ และ
ควรมีแหลงศึกษาคนควาความรูใหมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความสนใจใฝเรียนรูใหกับนักเรียน ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรูที่
สามารถสรางใหผูเรียนเกิดความตระหนักและเปนผูใฝเรียนใฝรู รักการแสวงหาความรูดวยตนเองจากวิธีการที่หลากหลาย
1.3 ดานการใชทรัพยากรหรืออาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
สถานศึกษาควรมีแหลงเรียนรูที่ทันสมัย สมบูรณ และเพียงพอใหนักเรียนไดศึกษา เชน หองสมุด ศูนย
สารสนเทศ สวนเกษตร และควรมีเจาหนาที่หรือครูบรรณารักษในการดูแล เพื่อใหความรูแกผูใชบริการทั้งบุคลากรและ
นักเรียน อีกทั้งยังควรสนับสนุนในดานการบริการวัสดุ อุปกรณ ทรัพยากร ในการจัดการเรียนรูอยางเพียงพอและตอเนื่อง
1.4 ดานการจัดสรรงบประมาณ
สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมในการแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยการ
จัดสรรงบประมาณในการกิจกรรมตางๆ ใหเพียงพอ เชน กิจกรรมการสํารวจ กิจกรรมพี่สอนนอง สถานศึกษาควร
สนับสนุนในการศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา โดยการศึกษาจากแหลงเรียนรูที่เพิ่มความรูใหแก
นักเรียน เชน พิพิธภัณฑตางๆ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศูนยการเรียนรูทางวิชาการ ฯลฯ นอกจากนี้สถานศึกษาควร
จัดหาวัสดุ อุปกรณในการเรียนรูอยางเหมาะสมและเพียงพอตอความตองการของนักเรียน เชน เครื่องมือวิทยาศาสตร
เครื่องคอมพิวเตอร และสื่อนวัตกรรมตางๆ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาสภาพปญหาการบริหารจัดการภายในโรงเรียนที่สงผลกระทบตอการบริหารจัดการเพื่อ
สงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน
2.2 ควรศึกษาปญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียนที่สงผลกระทบตอการสงเสริมทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน
2.3 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการเพื่อสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของ
นักเรียน
2.4 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการบริหารจัดการเพื่อ
สงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเองของนักเรียน

กิตติกรรมประกาศ
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สภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาการบริหารอัตรากําลังขาราชการครู ใน
สถานศึกษาอําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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The States of Problem and Solution to Solve the Problem of Manpower Administration
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บทคัดยอ
การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและเพื่อศึกษาปญหา
และแนวทางแกไขปญหาการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประชากร ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 25 คน ผลการวิจัยพบวา
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายดานพบวา การบริหารอัตรากําลังขาราชการครู อยูในระดับมาก
ทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ การจัดการอัตรากําลังขาราชการครู การวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู
การพัฒนาขาราชการครู และการประเมินผลขาราชการครู เพื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะไดนําผลการวิจัยครั้งนี้ไป
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
การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอไปนั้นตองอาศัยปจจัยตางๆมากมาย แตหนึ่งปจจัยที่สําคัญและไมควรถูก
มองขามในการพัฒนานั้นคือ ปจจัยดานทรัพยากรคนหรือป จจัยดานทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา
หลาย ๆ ประเทศสรางชาติขึ้นมาจากคุณภาพของคน ยกตัวอยางเชน ประเทศสิงคโปร ในอดีตประเทศสิงคโปรไมได
เจริญกาวหนาอยางปจจุบัน สิงคโปรเปนประเทศที่ระบบการศึกษาไมมีคุณภาพ มีปญหาการวางงานเรื้อรัง แตปจจุบัน
สิงคโปรกลายเปนประเทศมีคุณภาพระบบการศึกษาดีที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียน และสามารถกาวขึ้นมาเปนประเทศที่มี
เศรษฐกิจเขมแข็งที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชีย นอกจากนี้แลวประเทศสิงคโปรก็ยังมุงเนนพัฒนาคนอยางตอเนื่อง จะเห็นได
วาคนเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหประเทศเจริญกาวหนาได การศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองในดานตาง
ๆตลอดชีวิต การพัฒนาศักยภาพของคน จะตองนําหนาการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ ในประเทศที่มีการพัฒนาแลวหรือ
ประสบความสํ าเร็ จในการพัฒ นาไดทุม เทการลงทุ นในการพั ฒ นาคนในชาติก อ นที่ ป ระเทศจะเริ่ม เจริ ญเติ บโตอย า ง
รวดเร็ว ดังนั้นหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและทุกสวนของสังคมจะตองผนึกกําลังรวมกันที่จะเรงรัดจัดการศึกษาให
ประชาชนไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อใหการศึกษาเปนตัวนําการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ และในการกาวทันนานา
อารยะประเทศในศตวรรษใหมไดนั้นจะตองมีกลไกสรางและพัฒนาคนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูการสรางสังคมแหงการ
เรียนรูใหเกิดขึ้นจริงและนาจะเปนมิติใหมที่เปนการพัฒนาการศึกษา (อัจฉรา คหินทพงศ, 2549) แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 (หนา 6) ไดกลาววา ผลจากการจัดการศึกษาที่ผานมายังไมเปนที่
พอใจของสังคม ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งในดานการผลิตครู
คณาจารยใหมีความรู ความสามารถ มีปริมาณที่เพียงพอ เนื่องจากนโยบายการจํากัดอัตรากําลังคนภาครัฐ รวมทั้งการใช
มาตรการจูงใจใหขาราชการเกษียรกอนอายุราชการกอนกําหนดตั้งแตป พ.ศ. 2543 ทําใหสูญเสียอัตราครูไปจํานวนหนึ่ง
อีกทั้งบัณฑิตครุศาสตร/ ศึกษาศาสตร บางสวนที่จบการศึกษาแลวไมเปนครู ครูสอนไมตรงวุฒิ และการขาดแคลนครูใน
บางพื้นที่ ทําใหเกินความขาดแคลนครูในภาพรวม ในขณะที่ครูสายวิชาชีพสวนมากขาดแคลนประสบการณในสถาน
ประกอบการ อีกทั้งครูยังมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากภาระงานสอน ประกอบกับในดานการเลือกบุคคลเขาสูวิชาชีพครู
พบว า ผู เลื อ กครุ ศ าสตร / ศึ ก ษาศาสตร เป น อั น ดั บ ท า ย ๆ ส ว นการพั ฒ นาครู ก็ ยั ง ขาดการดู แ ลเอาใจใส อ ย า งจริ ง จั ง
นอกจากนี้แลวสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไดสํารวจภาวการณขาดแคลนครูในสังกัดตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อตนป 2550 พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
ยังขาดแคลนครูประมาณ 70,000 คน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปจจุบันมีสถานศึกษาอยูหลายแหงที่มีอัตรากําลัง
ขาราชการครูครบตามเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด และเกินเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด แตสําหรับสถานศึกษาในอําเภอพญาเม็ง
ราย ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน 25 แหง ยังขาดครูผูสอนทางดาน
สาขาวิชาหลัก เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย หรือภาษาตางประเทศอยูเปนจํานวนมาก มีครูที่สอนไมตรงตาม
ความถนัดหรือตามคุณวุฒิ/ สาขาวิชาที่ไดศึกษา แมเคยไดรับจัดสรรอัตราพนักงานราชการตําแหนงครูผูสอนและอัตรา
จางครูผูสอน แตก็ยังมีอัตรากําลังครูเกินเกณฑ ซึ่งขอมูลตาง ๆ ที่พบนี้ไดจากการสํารวจไปยังสถานศึกษาในสังกัด จํานวน
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25 แหง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556 ไดแก ขอมูลจํานวนนักเรียนที่จะเขาเรียนของแตชั้นในแตละป ขอมูลครู
ตาม จ.18 ขอมูลครูตามเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ขอมูลการสอนรายวิชาของครู ขอมูลการเกษียณอายุราชการของครูในละ
ป ขอมูลครูไปชวยราชการและมาชวยราชการ ขอมูลความตองการครูในสาขาวิชาที่ขาด รวมถึงขอมูลพนักงานราชการ
และลูกจางชั่วคราวตํ าแหนงครู ผูสอน ดัง นั้นการจัด ทําแผนอัต รากําลังข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา บนพื้นฐานของขอมูลที่ไดสํารวจจะชวยแกปญหาดังกลาวขางตนและเปนประโยชนตอการบริหารอัตรากําลัง
ในปจจุบันและอีก 2 ปขางหนาเปนอยางยิ่ง เชน เรื่องการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การเกลี่ยอัตรากําลังจากสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูเกินเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด ไปกําหนดในสถานศึกษา
ที่มีอัตรากําลังครูต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ.กําหนด การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงฯ การแตงตั้ง(ยาย)ขาราชการครูฯ การ
บรรจุและแตงตั้งบุค คลเขารับราชการเปนขาราชการครูฯ ตําแหนงครูผูชวย การพิจารณาจัดสรรอัตราจางตําแหน ง
ครูผูสอนหรือพนักงานราชการ การพิจารณาจัดสรรอัตราที่ไดรับการจัดสรรอัตราคืนจากคณะกรรมการกําหนดเปาหมาย
และนโยบายกําลังภาครัฐ (คปร.) รวมถึงการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพในทักษะตาง ๆ และการธํารงรักษากําลังคนที่
เหมาะสมไวกับองคการอยางตอเนื่องตอไป ทั้งนี้เพราะแผนที่ไดจัดทําขึ้นมีฐานขอมูลรายละเอียดที่คอนขางสมบูรณและ
ครบถวน
ดังนั้ น ผู วิ จั ยมี ความสนใจที่ จะศึ กษาสภาพการบริ หารอั ตรากํ าลั งข าราชการครู ในสถานศึ กษา อํ าเภอพญาเม็ งราย
สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งเปนอําเภอขนาดกลางที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อเปนแนวทางในการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูตามความตองการของ
อําเภออื่นในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาในบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง สภาพป ญ หาและแนวทางแก ไ ขป ญ หาบริ ห ารอั ต รากํา ลั ง ข า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา
อํา เภอพญาเม็ ง ราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลไดแก แบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับกลุมดังนี้ กลุมประชากร การพัฒนาและการสราง
แบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
กลุมประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน 25 คน
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การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนํามา
จัดทําเครื่องมือในการสอบถาม เรื่อ ง สภาพปญ หาและแนวทางแก ไขปญ หาการบริห ารอัตรากําลั งขาราชการครูใ น
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ใน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการวางแผน
อัตรากําลังขาราชการครู 2) ดานการจัดการอัตรากําลังขาราชการครู 3) ดานการพัฒนาขาราชการครู และ 4) ดานการ
ประเมินผลขาราชการครู
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา หลักการ ทฤษฎี แบบสอบถามในวิทยานิพนธและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
บริหารอัตรากําลังขาราชการครู ใน 4 ดาน
2. สรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล โดยการพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
3. นําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
4. นําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก
4.1 นายกิตติชัย เมืองมา
4.2 นางพวงผกา สุขัมศรี
4.3 ดร.กัมพล ไชยนันท
ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพิจารณาใหขอเสนอแนะ
5. นําเครื่องมือที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมีคา IOC เทากับ 1
6. นําเครื่องมือมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ ซึ่งถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
ตอนที่ 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
ตอนที่ 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
ผูศึกษาไดดาํ เนินการเก็บขอมูล ตามวิธีการและขั้นตอนดังนี้
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1. ขอหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูอํานวยการโรงเรียน อําเภอพญาเม็งราย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลในการศึกษาครั้งนี้
2. สงหนังสือขอความอนุเคราะหและจดหมายนําไปยังโรงเรียนที่เก็บรวบรวมขอมูลและนัดหมายวันเวลาที่จะเขา
ไปเก็บรวบรวมขอมูล
3. เก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเองโดยใชแบบสอบถาม ไดแบบสอบถามคืนมารอยละ 100
4. นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบรูณ จากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่มีความถูกตองครบถวนสมบรูณ
มาจัดเรียงขอมูล แยกแยะขอมูล และตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่ตั้งไว
วิธีการวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนมาแลว ผูศึกษาพิจารณาแบบสอบถามทั้งหมดเพื่อดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลตามวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชความถี่ และคารอยละ และนําเสนอในรูปตาราง
พรอมกับคําบรรยายประกอบ
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารอัตรากําลังครูในสถานศึกษา 4 ดาน วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (Mean)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จําแนกเปนรายขอ
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการบริหารอัตรากําลังขาราชการครู วิเคราะหขอมูลโดย
ใชวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และบรรยายเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา
การวิ จั ย เรื่ อ ง สภาพป ญ หาและแนวทางแก ไ ขป ญ หาการบริ ห ารอั ต รากํ า ลั ง ข า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษา
อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห
ออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศชายรอยละ 76 เปนเพศหญิงรอยละ 24 มีชวงอายุระหวาง 51-60 ป มากที่สุดรอย
ละ 48 รองลงมาอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 40 และนอยที่สุดอายุระหวาง 30-40 ป รอยละ 12 สวนระดับการศึกษา
ปริญญาโทมากที่สุด รอยละ 64 และระดับปริญญาตรี รอยละ 36 สวนระยะเวลาในการดํารงตําแหนงต่ํากวา 5 ป มาก
ที่สุด รอยละ 36 รองลงมาระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 11-15 ป รอยละ 20 และระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 16-20
ปและมากกวา 20 ป รอยละ 16 นอยที่สุดระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 6-10 ป รอยละ 12
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( µ =4.22) เมื่อพิจารณาตามรายดานพบวา การบริหาร
อัตรากําลังขาราชการครู อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ การจัดการอัตรากําลังขาราชการครู
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( µ =4.48) การวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู ( µ =4.24) นอยที่สุด การพัฒนาขาราชการครู และการประเมินผล
ขาราชการครู มีคาเฉลี่ยเทากัน ( µ =4.17)
สภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ดานการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( µ =4.24) เมื่อ
พิจารณาเปนรายการพบวา มากที่สุดไดแก โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูอยางตอเนื่อง
( µ =4.4) รองลงมาไดแก โรงเรียนกําหนดความตองการอัตรากําลังขาราชการครูของสถานศึกษาวามีแนวโนมหรือทิศทาง
ที่จะออกมาในลักษณะใดและโรงเรียนกําหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางในดานการธํารงรักษาขาราชการครู มีคาเฉลี่ย
เท า กั น ( µ =4.36) และน อ ยที่ สุ ด โรงเรี ย นกํ า หนดวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ เป น แนวทางในด า นการฝ ก อบรมข า ราชการครู
( µ =4.08)
สภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ดานการจัดการอัตรากําลังขาราชการครู โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( µ =4.48) เมื่อ
พิจารณาเปนรายการพบวา โรงเรียนดําเนินการเสนอขอมูลตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อเปนขอมูลใน
การจัดตั้งและจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูใหกับสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด ( µ =4.52) รองลงมาไดแก โรงเรียน
ดําเนินการสํารวจ วิเคราะหอัตราขาราชการครูที่ขาดแคลนภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก ( µ =4.44)
สภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ดานการพัฒนาขาราชการครู โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( µ =4.17) เมื่อพิจารณาเปน
รายการพบวา โรงเรียนสํารวจความตองการในการพัฒนาขาราชการครู อยูในระดับมากที่สุด ( µ =4.52) รองลงมาไดแก
โรงเรียนพัฒนาขาราชการครูโดยวิธีการสงเสริมใหมีการแสวงหาความรูดวยตนเอง อยูในระดับมาก ( µ =4.32) และนอย
ที่สุดไดแก โรงเรียนพัฒนาขาราชการครูโดยวิธีการศึกษาดูงาน อยูในระดับมาก ( µ =3.80)
สภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ดานการประเมินขาราชการครูโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( µ =4.17) เมื่อพิจารณาเปน
รายการพบวา โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูอยางยุติธรรม อยูในระดับมาก ( µ =4.32)
รองลงมาไดแก โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูอยางตอเนื่อง อยในระดับมาก ( µ =4.24) และ
นอยที่สุดไดแก โรงเรียนมีการประเมินผลปฏิบัติงานของขาราชการครูอยางสม่ําเสมอ อยูในระดับมาก ( µ =3.92)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขปญหาการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา
อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ดานการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู
1. ปญหา
1.1 โรงเรียนมีการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูตามขอมูลที่มีอยู แตการจัดสรรอัตรากําลังตองรอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปนผูกําหนดหรือจัดสรรให
1.2 ผู อํา นวยการสถานศึ กษาและขา ราชการครู ไม มี สว นรว มในการวางแผนกํ า หนดกรอบอั ตรากํา ลั ง
ขาราชการครูในระดับอําเภอ
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1.3 โรงเรียนแตละโรงเรียนมีจํานวนเด็กนักเรียนไมเทากัน บางแหงครูเกินเกณฑ บางแหงต่ํากวาเกณฑ ทําให
โรงเรียนไมไดรับการพัฒนาเทาเทียมกัน ซึ่งอาจสงผลเสียตอผูเรียนโดยตรง
1.4 อัตรากําลังขาราชการครูตอจํานวนนักเรียนนอย ต่ํากวาเกณฑ ทําใหภาระงานของขาราชการครูแตละคน
เพิ่มมากขึ้น สงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไมมีประสิทธิผลเทาที่ควร
2. แนวทางการแกไขปญหา
2.1 ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการวางแผนการกําหนดอัตรากําลังขาราชการครูในแตละสถานศึกษาในระดับ
อําเภอ
2.2 ยุบโรงเรียนขนาดเล็กใหมาเปนโรงเรียนขนาดกลาง เพื่อจัดขาราชการครูใหครบชั้นเรียน และอัตราครูตอ
ชั้นเรียนก็จะเพียงพอ ดูแลนักเรียนไดอยางทั่วถึง
2.3 จัดทําโครงการจัดสรรครูจางสอนหรือครูอัตราจาง
2.4 ใชสื่อการเรียนการสอน eDLTV ควบคูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน
2.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีหนาที่โดยตรงในการจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครู ควรมีการบรรจุ
ขาราชการครูเพิ่มมากขึ้น จัดสรรครูใหมีความเพียงพอเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว
2.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูที่ไดรับมอบหมายในการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูควรใชอํานาจที่มี
อยูเกลี่ยอัตรากําลังครูใหพอดีเกณฑทุกโรงเรียน เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ดานการจัดการอัตรากําลังขาราชการครู
1. ปญหา
1.1 การจัดการอัตรากําลังขาราชการครูสอนประจําชั้น มีอัตราสวนครู 1 คน ตอ 2 หองเรียน
1.2 การจัดการอัตรากําลังขาราชการครูตามวิชาเอกตาง ๆ ไมเพียงพอ ทําใหครู 1 คน ตองสอนในหลายวิชา
1.3 อัตรากําลังครูที่ไดรับการจัดสรรจากเขตพื้นที่การศึกษาไมตรงกับวิชาเอกโดยตรงที่สถานศึกษาตองการ
จึงทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมเกิดการพัฒนาการเรียนรูเทาที่ควร
1.4 อัตราที่ไดรับการจัดสรรต่ํากวาเกณฑ ทําใหการบริหารจัดการใหงานทุกกลุมงานมีประสิทธิภาพนั้นเปนไป
ไดยาก รวมถึงการเกษียณ การโอนยาย ทําใหเปนอุปสรรคตอการจัดการอัตรากําลังขาราชการครู
2. แนวทางการแกไขปญหา
2.1 สํานักเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูที่เหมาะสมตามความตองการและเปน
ธรรม
2.2 สํานักเขตพื้นที่การศึกษาควรจะมีหนังสือหรือการสอบถามความตองการในการจัดสรรอัตรากําลังครูใน
โรงเรียน กอนที่จะมีคําสั่งใหบรรจุหรือโอนยาย
2.3 โรงเรียนดําเนินการของบประมาณสนับสนุนจากผูปกครองของนักเรียนหรือองคกรทองถิ่น ปการศึกษาละ
400 บาท โดยผานการขอมติในที่ประชุมผูปกครอง เพื่อนําเงินมาใชในการสนับสนุนจางครูอัตราจางตามวิชาเอกที่โรงเรียน
ขาดแคลน
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2.4 สํานักเขตพื้นที่การศึกษาตองมีการวางแผนลวงหนา ในกรณีที่อัตราขาราชการครูมีการเกษียณ การ
ลาออก และการโยกยาย ควรมีการจัดสรรขาราชการครูมาทดแทนอยางฉับพลัน เพื่อที่จะรักษาความตอเนื่องของงานใน
สถานศึกษาและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
2.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูใหตรงกับวิชาเอกที่สถานศึกษาตองการ
ควรมีการสับเปลี่ยน โอนยายขาราชการครูในสถานศึกษาต าง ๆ ใหเพียงพอและตรงกับวิชาเอก รวมถึงการลดเวลา
สับเปลี่ยน โอนยายใหเร็วขึ้น
ดานการพัฒนาขาราชการครู
1. ปญหา
1.1 การพัฒนาขาราชการครูโดยวิธีการฝกอบรม สวนใหญมักเปนประเด็นเรื่องเดิม ทําใหขาราชการครูไมคอย
ใหความสนใจ
1.2 การพัฒนาขาราชการครูโดยวิธีการตาง ๆ สถานศึกษาสวนใหญยังขาดงบประมาณในการสนับสนุน
1.3 การพัฒนาขาราชการครูดานสวัสดิการ ไมไดดําเนินการอยางเรงดวน หากครูไดรับสวัสดิการดี สงผลให
ครูตั้งใจทํางานอยางเต็มที่ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุด
1.4 ขาราชการครูไดรับมอบหมายภาระงาน ที่ยกเวนงานจากการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมาก
เกินไป จึงทําใหขาราชการครูขาดโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง
2. แนวทางการแกไขปญหา
2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขาราชการครู
2.2 การพัฒนาขาราชการครูโดยวิธีการอบรมควรมีประเด็นเรื่องใหม
2.3 ลดภาระงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของขาราชการครูลง เพื่อให
ขาราชการครูไดพัฒนาอยางเต็มที่
ดานการประเมินผลขาราชการครู
1. ปญหา
1.1 สถานศึกษาขาดความตอเนื่องในการประเมินการปฏิบัติงานของขาราชการครู
1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไมมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญรับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครู ใหตรงตามเปาหมาย
1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู เนนประเมินเอกสารมากกวาประเมินการปฏิบัติงานจริง
1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู สงผลใหขาราชการครูบางทานไมยอมรับผลของการ
ประเมิน หรือการแสดงอาการที่ไมพีงประสงคออกมา เมื่อมีการการแจงผลการประเมินใหกับขาราชการครูทราบ รวมถึง
เกิดการเปรียบเทียบระหวางกัน
1.5 การประเมินขาราชการครูไมเปนไปตามบริบทของสถานศึกษาในแตละชุมชน ทําใหผลประโยชนที่แทจริงที่
เกิดขึ้นจากการประเมินไมสามารถนําไปใชไดจริง
1.6 การประเมินผลขาราชการครูไมเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว ผูประเมินจะประเมินในลักษณะประนีประนอม
เพื่อใหผูถูกประเมินผานเกณฑ ทําใหผลการประเมินไมเปนความจริง
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2. แนวทางการแกไขปญหา
2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานการประเมิน มาใหคําปรึกษาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูในแตละสถานศึกษา
2.2 สถานศึกษาจัดปฏิทินและชวงเวลาในการประเมินผลที่ชัดเจน และมีการแจงใหขาราชการครูทราบ
ลวงหนา
2.3 สถานศึกษาแจงเกณฑการประเมินและวิธีการประเมินใหขาราชการครูทราบลวงหนา ซึ่งผูบริหารเปนผู
อธิบายแลวผูแจงผลการประเมินผล
2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู ดูไดจากผลผลิตของผูถูกประเมินซึ่งจะสะทอนถึง
คุณภาพที่แทจริง
2.5 การประเมินผลขาราชการครูต องประเมินตามสภาพจริง กําหนดเกณฑการประเมินใหสอดคลองกับ
บริบทของโรงเรียน
2.6 ผูที่ไดรับมอบหมายทําหนาที่ประเมินตองประเมินตามเกณฑที่ตั้งไวอยางเครงครัด สิ่งไหนที่มีปญหา ตอง
ไดรับการแกไขปญหาและพัฒนาผูถูกประเมินตอไป

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สรุปไดดังนี้
1. สภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อยูในระดับมากทุกรายดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ดังนี้ การ
บริหารอัตรากําลังขาราชการครู การจัดการอัตรากําลังขาราชการครู การวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู การพัฒนา
ขาราชการครู และการประเมินผลขาราชการครู มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ดานการบริหารอัตรากําลังขาราชการครู ผลการศึกษาพบวา โดยรวมมีคาเฉลี่ยมากที่สุดอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายการพบวา โรงเรียนดําเนินการเสนอขอมูลตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการจัดตั้ง
และจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูใหกับสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาไดแก โรงเรียนดําเนินการสํารวจ
วิเคราะหอัตราขาราชการครูที่ขาดแคลนภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก
1.2 ดานการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู ผลการศึกษาพบวา โดยรวมมีคาเฉลี่ยรองลงมาอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายการพบวา มากที่สุดไดแก โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูอยาง
ตอเนื่อง รองลงมาไดแก โรงเรียนกําหนดความตองการอัตรากําลังขาราชการครูของสถานศึกษาวามีแนวโนมหรือทิศทางที่
จะออกมาในลักษณะใดและโรงเรียนกําหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางในดานการธํารงรักษาขาราชการครูและนอย
ที่สุด โรงเรียนกําหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางในดานการฝกอบรมขาราชการครู
1.3 ดานการประเมินผลขาราชการครู ผลการศึกษาพบวา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายการพบวา มากที่สุดไดแก โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูอยางยุติธรรมรองลงมาไดแก
3167

โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูอยางตอเนื่องและนอยที่สุดไดแก โรงเรียนมีการประเมินผล
ปฏิบัติงานของขาราชการครูอยางสม่ําเสมอ
1.4 ดานการพัฒนาขาราชการครู ผลการศึกษาพบวา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายการพบวา โรงเรียนสํารวจความตองการในการพัฒนาขาราชการครู อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาไดแก โรงเรียน
พัฒนาขาราชการครูโดยวิธีการสงเสริมใหมีการแสวงหาความรูดวยตนเองและนอยที่สุดไดแก โรงเรียนพัฒนาขาราชการ
ครูโดยวิธีการศึกษาดูงาน
2. ผลการศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอ
พญาเม็งราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สรุปไดดังนี้
2.1 ดานการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู
2.1.1 ปญหา ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนมีการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูตามขอมูลที่มีอยู แตการ
จัดสรรอัตรากําลังตองรอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปนผูกําหนดหรือจัดสรรให รวมถึงผูอํานวยการ
สถานศึ ก ษาและข า ราชการครู ไ ม มี ส ว นร ว มในการวางแผนกํ า หนดกรอบอั ต รากํ า ลั ง ข า ราชการครู ใ นระดั บ อํ า เภอ
นอกจากนี้แลวอัตรากําลังขาราชการครูตอจํานวนนักเรียนนอย ต่ํากวาเกณฑ ทําใหภาระงานของขาราชการครูแตละคน
เพิ่มมากขึ้น สงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไมมีประสิทธิผลเทาที่ควร
2.1.2 แนวทางการแกไขปญหา ผลการศึกษาพบวา สถานศึกษาจัดทําแผนโครงการจัดสรรครูจางสอน
หรือครูอัตราจางและใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการวางแผนการกําหนดอัตรากําลังขาราชการครูในแตละสถานศึกษาใน
ระดับอําเภอ รวมถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีหนาที่โดยตรงในการจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครู ควรมีการบรรจุ
ขาราชการครูเพิ่มมากขึ้น จัดสรรครูใหมีความเพียงพอเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว พรอมทั้งเสนอใหยุบโรงเรียนขนาดเล็กให
มาเปนโรงเรียนขนาดกลาง เพื่อจัดขาราชการครูใหครบชั้นเรียน และอัตราครูตอชั้นเรียนก็จะเพียงพอ ดูแลนักเรียนได
อยางทั่วถึง
2.2 ดานการบริหารอัตรากําลังขาราชการครู
2.2.1 ปญหา ผลการศึกษาพบวา การจัดการอัตรากําลังขาราชการครูสอนประจําชั้น มีอัตราสวน
ครู 1 คน ตอ 2 หองเรียนและอัตรากําลังครูที่ไดรับการจัดสรรจากเขตพื้นที่การศึกษาไมตรงกับวิชาเอกโดยตรงที่
สถานศึ ก ษาต อ งการ รวมถึ ง อั ต ราที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรต่ํ า กว า เกณฑ ทํ า ให ก ารบริ ห ารจั ด การให ง านทุ ก กลุ ม งานมี
ประสิทธิภาพนั้นเปนไปไดยาก การเกษียณ การโอนยาย ทําใหเปนอุปสรรคตอการจัดการอัตรากําลังขาราชการครู
2.2.2 แนวทางการแกไขปญหา ผลการศึกษาพบวา สํานักเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการจัดสรร
อัตรากําลังขาราชการครูที่เหมาะสมตามความตองการและเปนธรรมและควรจัดทํามีหนังสือหรือการสอบถามความ
ตองการในการจัดสรรอัตรากําลังครูในโรงเรียน กอนที่จะมีคําสั่งใหบรรจุหรือโอนยาย รวมถึงสํานักเขตพื้นที่การศึกษา
ตองมีการวางแผนลวงหนา ในกรณีที่อัตราขาราชการครูมีการเกษียณ การลาออก และการโยกยาย ควรมีการจัดสรร
ขาราชการครูมาทดแทนอยางฉับพลัน เพื่อที่จะรักษาความตอเนื่องของงานในสถานศึกษาและการพัฒนาการเรียนรูของ
ผู เ รี ย น นอกจากนี้ แ ล ว โรงเรี ย นดํ า เนิ น การของบประมาณสนั บ สนุ น จากผู ป กครองของนั ก เรี ย นหรื อ องค ก รท อ งถิ่ น
ปการศึกษาละ 400 บาท โดยผานการขอมติในที่ประชุมผูปกครอง เพื่อนําเงินมาใชในการสนับสนุนจางครูอัตราจางตาม
วิชาเอกที่โรงเรียนขาดแคลน
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2.3 ดานการพัฒนาขาราชการครู
2.3.1 ปญหา ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาขาราชการครูโดยวิธีการตางๆ สถานศึกษาสวนใหญยังขาด
งบประมาณในการสนับสนุนและขาราชการครูไดรับมอบหมายภาระงาน ที่ยกเวนงานจากการจัดกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนมากเกินไป จึงทําใหขาราชการครูขาดโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง นอกจากนี้แลวการพัฒนาขาราชการครูโดยวิธีการ
ฝกอบรม สวนใหญมักเปนประเด็นเรื่องเดิม ทําใหขาราชการครูไมคอยใหความสนใจ การพัฒนาขาราชการครูดาน
สวัสดิการ ไมไดดําเนินการอยางเรงดวน หากครูไดรับสวัสดิการดี สงผลใหครูตั้งใจทํางานอยางเต็มที่ รวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุด
2.3.2 แนวทางการแก ไ ขป ญ หา ผลการศึ ก ษาพบว า สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาควรจั ด สรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขาราชการครูและการจัดการอบรมควรมีประเด็นเรื่องใหม นอกจากนี้แลวควรลด
ภาระงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของขาราชการครูลง เพื่อใหขาราชการครูไดพัฒนาอยาง
เต็มที่
2.4 ดานการประเมินขาราชการครู
2.4.1 ปญหา ผลการศึกษาพบวา สถานศึกษาขาดความตอเนื่องในการประเมินการปฏิบัติงานของ
ขาราชการครู การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู เนนประเมินเอกสารมากกวาประเมินการปฏิบัติงานจริง
การประเมินขาราชการครูไมเปนไปตามบริบทของสถานศึกษาในแตละชุมชน ทําใหผลประโยชนที่แทจริงที่เกิดขึ้นจากการ
ประเมินไมสามารถนําไปใชไดจริง รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู สงผลใหขาราชการครูบางทาน
ไมยอมรับผลของการประเมิน หรือการแสดงอาการที่ไ มพีงประสงคออกมา เมื่อมีการการแจงผลการประเมินใหกับ
ขาราชการครูทราบ รวมถึงเกิดการเปรียบเทียบระหวางกัน นอกจากนี้แลวสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไมมีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญรับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครู ใหตรงตามเปาหมาย
2.4.2 แนวทางการแก ไ ขป ญ หา ผลการศึ ก ษาพบว า สถานศึ ก ษาจั ด ปฏิ ทิ น และช ว งเวลาในการ
ประเมินผลที่ชัดเจน มีการแจงใหขาราชการครูทราบลวงหนาและแจงเกณฑการประเมินและวิธีการประเมินใหขาราชการ
ครูทราบลวงหนา รวมถึงการประเมินผลตองประเมินตามสภาพจริง กําหนดเกณฑการประเมินใหสอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียนและผูที่ไดรับมอบหมายทําหนาที่ประเมินตองประเมินตามเกณฑที่ตั้งไวอยางเครงครัด สิ่งไหนที่มีปญหา ตอง
ไดรับการแกไขปญหาและพัฒนาผูถูกประเมินตอไป นอกจากนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในดานการประเมิน มาใหคําปรึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูในแตละสถานศึกษา
อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบถึงการสภาพบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งราย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ดังที่ผูศึกษาไดนําประเด็นที่นาสนใจมาอภิปราย คือ
ประเด็นดานการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารอัตรากําลัง
ขาราชการครูอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เปนเพราะวา การวางแผนงานบุคคลมีความสําคัญอยางยิ่งและมีผลกระทบโดยตรงตอ
การบริหารงานของผูอํานวยการสถานศึกษาทุกคน ไมวาจะปฏิบัติงานใด ๆ "คน" มักจะเปนปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของอยู
ตลอดเวลากับความสําเร็จของงาน หากผูอํานวยการสถานศึกษาไดมีการวิเคราะหและคํานึงถึงปญหาดานนี้เปนหลักอยู
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เสมอแลว ก็ยอมแสดงวาการตัดสินใจหรือการดําเนินการใดๆตอไปนั้น หนทางหรือโอกาสที่จะสําเร็จยอมเปนไปไดมาก ซึ่ง
สอดคลองกับ ธนกฤต ธาบุรี (2554, หนา 19) ไดสรุปวา การวางแผนงานบุคคล คือ กระบวนการกําหนดความตองการ
บุคคลขององคการในอนาคต ที่จะตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรขององคการ การวางแผนงานบุคคลมีผลกระทบ
โดยตรงตอการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของกับองคการทุกคน ถาองคการมีการวางแผนงาน
บุคคลที่ดีแลวจะทําใหองคการนั้นประสบผลสําเร็จ
ปญหาสภาพการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา ดานการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู ผล
การศึกษาพบวา โรงเรียนมีการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครูตามขอมูลที่มีอยู แตการจัดสรรอัตรากําลังตองรอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปนผูกําหนดหรือจัดสรรให ทั้งนี้เปนเพราะวา การวางแผนกําลังคนสําหรับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะวางแผนใหสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษาแลว ยังตอง
วางแผนกําลังคนเพื่อใชกําลังคนใหไดประโยชนสูงสุดดวย กลาวคือ จะตองมีการวางแผนการกระจายกําลังคนหรือเริ่ม
วางแผนกํา ลังคนตั้งแต ระดับ สถานศึกษา ซึ่ งในป จจุบัน พบวา ขาราชการครูใ นระดั บโรงเรียนหลายโรงเรียนมี สภาพ
อัตรากําลังที่ขาดแคลน ในขณะที่ภาพรวมของอัตรากําลังไมไดสะทอนภาพดังกลาว และหากพิจารณาในรายละเอียด
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ขาราชการครูที่สําเร็จการศึกษาพบวา บางสาขาวิชาขาดแคลนครูเปนจํานวนมาก ดังนั้น การวางแผน
กําลังคนสําหรับขาราชการครู จึงควรแกปญหาในเรื่องจํานวนและคุณภาพของขาราชการครูในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลอง
กับ สมพร ใจปนคํา (2547 หนา 20) ไดสรุปปจจัยที่ควรคํานึงในการวางแผนงานบุคคล ควรคํานึงถึงปจจัยดานนโยบาย
และโครงสรางขององคกร ดังนี้ ปจจัยดานการกําหนดนโยบายขององคการ ถือไดวาเปนปจจัยที่สําคัญในการวางแผนงาน
บุคคลในองคการเพราะจะเกี่ยวของกับการกําหนดพันธกิจและวิสัยทัศนขององคการดวย ทั้งนี้เพราะการวางแผนดาน
ทรัพยากรมนุษยในองคการโดยรวมจะตองมีความสัมพันกับเปาหมายและนโยบาย ขององคการ ซึ่งจะตองกําหนดวา
องคการจะมีทิศทางไปทางไหน อยางไรเพื่อที่ผูบริหารจะไดวางแผนงานบุคคลใหสอดคลองกับนโยบายขององคการได
อยางเหมาะสม และปจจัยดานโครงสรางขององคการ การวางแผนดานงานบุคคลในองคการจะตองมีความสอดคลองกับ
โครงสรางขององคการ กลาวคือ องคการไดมีการจัดโครงสรางในลักษณะใด เปนแบบแบนราบ หรือเปนแบบลําดับชั้น
เชน ถาเปนการจัดโครงสรางแบบลําดับชั้นที่มีสายการควบคุมบังคับบัญชามาก การวางแผนงานบุคคลก็อาจจะมีความ
ซับซอนมากกวาการจัดโครงสรางแบบแบนราบที่มีสายการควบคุมบังคับบัญชานอย เปนตน
แนวทางการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสถานศึกษา ดานการวางแผนอัตรากําลังขาราชการครู ผล
การศึกษาพบวา สถานศึกษาจัดทําแผนโครงการจัดสรรครูจางสอนหรือครูอัตราจาง ทั้งนี้เปนเพราะวา การวางแผน
อัตรากําลังขาราชการครูคือ กระบวนการตอเนื่องที่ใชในการคาดการณและกําหนดวิธีการปฏิบัติตาง ๆ ในกิจกรรมดาน
บุคลากร เชน การจัดสรรครูจางสอนหรือครูอัตราจางดวยงบประมาณของสถานศึกษา เพื่อรักษาสมดุลของบุคลากรใน
สถานศึกษาใหอยูในระดับที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งสอดคลองกับ สมพร ใจปนคํา (2547 หนา 21) เมื่อมี
การคาดการณถึงสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแลว นักบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองกําหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อเปน
แนวทางใหแตละกิจกรรมดานทรัพยากรมนุษย ตั้งแตการสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การธํารงรักษา จนถึงการ
เกษียณอายุของบุคลากร เพื่อใหสามารถดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการและกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไดอยางเหมาะสม
3170

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1. สถานศึกษาควรใชสื่อในการจัดการเรียนรูแกผูเรียนที่ขาดแคลนบางรายวิชา เชน วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ
ดนตรี นาภฏศิลป
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถเฉพาะทาง เชน ดานภาษาอังกฤษ
ดานดนตรีนาภฏศิลป ดานวิทยาศาสตร
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ควรมี ก ารศึ กษาสภาพการบริห ารอั ตรากํา ลั งข า ราชการครู ในสถานศึก ษาที่ อยู ใ นสั ง กัด สํา นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาเดียวกัน เพื่อใหไดขอมูลในภาพรวมของการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดเปาหมายและวิธีการในการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดเนื่องจากไดรับความอนุเคราะหจากดร.เทอดชาติ ชัยพงษ อาจารยที่
ปรึกษาการคนควาดวยตัวเอง ที่กรุณาใหคําปรึกษาคําแนะนํา ชี้แนวทาง ตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ
ดวยความเต็มใจและหวังดีตลอดมา จนทําใหจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้เสร็จสมบรูณ ผูศึกษาขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ดวย
ขอขอบพระคุณคณาอาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาทุก
ทาน ที่ใหความรูอันทรงคุณคาแกผูทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ขอขอบพระคุณ นายกิตติชัย เมืองมา รองผูอํานวยการสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นางพวงผกา สุขัมศรี ผูอํานวยการกลุมบริหารบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นายกัมพล ไชยนันท ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 (เวียงเกาแสนภูวิทยาประสาท) ที่กรุณา
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ชี้แนวทางขอบกพรองตางๆ ในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสถานศึกษา อําเภอพญาเม็งรายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 4 ทุกทาน ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ที่ใหความชวยเหลือและใหความรวมมือในการเก็บขอมูลใหสําเร็จรุรวงไปดวยดี
สุดทายนี้ผูวิจัยขอนอมระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาผูใหกําเนิด ครูอาจารยที่ไดอบรมสั่งสอนและสมาชิก
ครอบครัวทุกคนที่สนับสนุนและใหกําลังใจจนทําใหผูวิจัยประสบผลสําเร็จในการศึกษาดวยดีตลอดมา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา และศึกษาแนว
ทางการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร ครูผูสอน ของโรงเรียน กลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี จํานวน 95 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามการบริหารงานบุคลากรของ
โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3
วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และการหาคาสวนเบนเบี่ยงมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.19 โดยดาน
การบรรจุและแตงตั้งมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.36 สวนสภาพปญหาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาในกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี โดยภาพรวมอยูใน ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.45 เมื่อพิจารณารายขอ การ
จัดทําทะเบียนประวัติบุคลากรใหถูกตองและเปนปจจุบัน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.59 และผลการวิเคราะหแนวทางใน
การบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี พบวา การเรียกบรรจุ แตงตั้ง
ขาราชการครูตรงตามสาขาวิชาที่ขาดแคลน มีความถี่มากที่สุด
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 ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายการศึกษาที่
เรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542” และที่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ตาม
มาตรา 39 ได กํ า หนดให ก ระทรวงกระจายอํ า นาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาไปยั ง เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ
สถานศึกษาโดยยึดหลักการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหมีความเปนเอกภาพในดานนโยบายและมี
ความหลากหลายในการปฏิบัติ ทั้งทางดานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน
ทั่วไป เพื่อใหเกิดความคลองตัวและมีอิสระในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งเปนการสราง
รากฐานและความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาที่จะ สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสามารถพัฒนาได
อยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 6) โดยเฉพาะในดานกระบวนการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลเพื่อ
นําไปสู “โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งถือเปนนโยบายเรงดวนที่สําคัญในการเปนกลไกใหเกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาใหมี
คุ ณ ภาพ มี ค วามเป น เลิ ศ และเกิ ด ความเสมอภาคในการให บ ริ ก ารทางการศึ ก ษาที่ เ ท า เที ย มกั น และได ม าตรฐาน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 : 1-3) ดังปรากฏในหมวดที่ 6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
และที่ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พุ ท ธศั กราช 2545 ว า ด ว ยมาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพภายใน เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2), 2545, หนา 28) ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาตองสรางองคกรของตนเองใหเปนองคกรที่มีคุณภาพการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ลเพื่ อ ประโยชน แ ละบุ ค ลากรในโรงเรี ย นที่ จ ะได เรี ย นรู จ ากกระบวนการบริ ห ารของผู บ ริ ห าร และความรู
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ความสามารถที่นักเรียนจะไดรับจากการสอนของครูที่มีคุณภาพ อันหมายถึงผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ (รัชพล คชชารุงโรนจน, 2548, หนา 7)
สําหรับการบริหารงานบุคคลนั้นเพื่อเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษา พุ ท ธศั ก ราช 2547 ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นซึ่ ง ถื อ ว า เป น บุ ค คลที่ มี ค วามสํ า คั ญ และเกี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการการ
บริหารงานบุคลากรในโรงเรียนโดยตรง ซึ่งมีอยูหลายดานโดยเริ่มตั้งแต ดานการวางแผนบุคลากร ดานการสรรหา ดาน
การบรรจุและการแตงตั้ง ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดานการอุทธรณและการรองทุกข ซึ่ง
เกี่ยวของระหวางผูบริหารสถานศึกษากับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารงานบุคลากรเพื่อใหเปนไปตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 นั้น อาจกอใหเกิด
ปญ หาในการบริห ารงานบุค ลากรในสถานศึ กษาด านต างๆ ได อย า งไรก็ ตามการบริห ารงานบุค ลากรจะบรรลุ ต าม
วัตถุประสงคจะประสบผลสําเร็จหรือมีปญหาในการบริหารงานมากนอยเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับผูบริหารโรงเรียนแตละ
คน แตละโรงเรียนวาจะมีมาตรการ มีกลยุทธและกลวิธี มีความฉลาดในการปกครองบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาใหเปนผู
มีความรู ความสามารถพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ มีความกาวหนาในอาชีพ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีความมั่นคง
และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานใหเกิดผลดีตอโรงเรียนเปนสําคัญ (ธีระ รุญเจริญ, 2548 หนา 71)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีภารกิจในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบาย ยุทธศาสตร กลยุทธ และ
เปาหมายผลผลิตของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปจจุบันสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีบุคลากรปฏิบัติหนาที่ในสํานักงาน 100 คน มีโรงเรียนในสังกัด 168 โรง เปน
โรงเรียนรัฐบาล 153 โรง เปนโรงเรียนเอกชน 15 โรง มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 43,286 คน เปนนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล
36,296 คน และนักเรียนโรงเรียนเอกชน 6,990 คน จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนใหญอยูในวัยทํางานและเปนคนใน
พื้นที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มความรูความสามารถปฏิบัติงานตรงตามความรูความสามารถ สงผลใหงานมีคุณภาพ
และบรรลุตามเปาหมาย แตเปนเพียงบางสวนเทานั้น เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาสวนใหญไดรับการพัฒนาทาง
วิชาชีพและเทคนิคใหมๆ นอย กาวไมทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงาน และมีสถานศึกษารอยละ 38.56 ที่
ขาดแคลนครูและมีครูสอนไมตรงวิชาเอก สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ํา และสถานศึกษาไมผานการ
รับรองมาตรฐานจากสมศ. ครูมีภาระงานมาก สงผลใหมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนนอย อีกประการหนึ่งคือครูและ
ผูบริหารมีการโยกยายบอยสงผลใหการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนไมตอเนื่อง (แผนปฏิบัติงานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, 2556, หนา 19-20)
สําหรับโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 จากการติดตามแผนปฏิบัติการประจําปของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี ปการศึกษา
2556 โดยรวมตั้งอยูในเขตพื้นที่สูงตามภูเขา บางโรงเรียนอยูติดแนวชายแดนไทย–พมา ประชากรสวนใหญเปนชาวไทย
ภูเขาประกอบดวย เผามง อาขา ไทยใหญ จีนฮอ วา ลีซอและไทย โดยอพยพมาจากตางถิ่นและตั้งบานเรือนตามแนวภูเขา
มีการใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง ประชากรสวนใหญมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกร คาขาย และรับจาง ศาสนา
ที่นับถือ ไดแก พุทธ คริสต อิสลามและนับถือผี โรงเรียนในกลุมมีคณะบุคคลและองคการใหความชวยเหลือ สนับสนุน
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ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา และหนวยงานราชการในพื้นที่ใกลเคียง โดยทั่วไป
ชุมชนมีความสัมพันธกับสถานศึกษาคอนขางดี แตมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาคอนขางนอย สภาพชุมชนมี
การแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมเยาวชนปานกลาง สภาพภายในสวนใหญเอื้อตอการจัดการศึกษา แตสภาพแวดลอม
ภายนอก สวนใหญอยูในสภาพที่ตองเรงพัฒนา เมื่อดูปจจัยตาง ๆ พบวา ปจจัย ภายนอกดานที่ไมเอื้อตอการจัดการศึกษา
คือ ดานสังคม วัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี การเมือง และ กฎหมาย สวนปจจัยภายในสวนใหญเปนจุดแข็งที่
เอื้อตอการจัดการศึกษา ไดแก โครงสรางนโยบาย ดานผลผลิตและบริการ สวนที่เปนจุดออน ปจจัยภายใน คือ ดาน
บุค ลากรที่ต องเร งรั ดพั ฒนาใหม ากที่สุ ด โดยตอ งใชศั กยภาพที่ เป นจุ ดแข็ง และปจ จัย เอื้ อที่ มีอ ยูใ นการเร งพั ฒนา ซึ่ ง
บุคลากรสวนใหญเปนครูบรรจุใหม มีความพรอมในการพัฒนา มีคุณวุฒิเหมาะสม และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดเปนอยางดี แตยังถือวาขาดประสบการณดานการสอนนักเรียนชาวไทยภูเขา
ขณะเดียวกัน การจัดสวัสดิการ ที่พักอาศัยมีไมเพียงพอ สงผลตอขวัญกําลังใจและการปฏิบัติงาน อีกประการหนึ่งคือมี
การโยกยายครูบอยมาก ครูที่มาแทนตําแหนงเดิมไมตรงตามวิชาเอก (แผนปฏิบัติการประจําปของกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาดอยสันติคีรี, 2556, หนา 1-6)
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการบริหารบุคลากร
ของสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
3 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 ใน 4 ดาน ไดแก ดานการ
บรรจุและการแตงตั้ง ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการดานวินัยและการรักษาวินัย และดานการออก
จากราชการ เพื่อเปนแนวทางบริหารงานบุคลากร เพื่อการเปนโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กของกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาศึกษา
ดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาศึกษาดอยสันติ
คีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
1. สภาพและปญหา
ดานการบรรจุและแตงตั้ง
ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ดานวินัยและการรักษาวินัย
ดานการออกราชการ
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2. แนวทางการบริหารงาน
ดานการบรรจุและแตงตั้ง
ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ดานวินัยและการรักษาวินัย
ดานการออกราชการ
วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร ครูผูสอน ของโรงเรียนกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปการศึกษา 2556 ประกอบดวย ผูบริหารจํานวน 5 คน
ครูผูสอนจํานวน 90 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 95 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งมีเนื้อหาและรูปแบบดังนี้
ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
ศึก ษาดอยสั นติ คีรี สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึก ษาเชี ยงราย เขต 3 มี ลัก ษณะเปน แบบมาตราสว น
ประมาณคา มี 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
ตอนที่ 3 เปนขอคําถามเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
ศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ตอนที่ 4 เปนขอคําถามเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้จะประมวลผลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการหาคาความถี่ และคารอยละ
ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1 วิ เคราะห ส ภาพทั่ วไปของผู ตอบแบบสอบถาม จํ าแนกตามเพศ อายุ ระดั บการศึ ก ษา ตํ าแหน ง และ
ประสบการณทํางาน โดยใช ความถี่และคารอยละ เสนอในรูปแบบตาราง
2 วิเคราะหสภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติ
คีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายดานและโดยรวม เสนอในรูปแบบตาราง
3 นําผลการวิเคราะหทางสถิติมาแปลผลดังนี้ ซึ่งมีเกณฑการแปลคาเฉลี่ย 5 ระดับ โดยใชเกณฑการแปลผล
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2547)
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คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความหมายวา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความหมายวา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลความหมายวา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลความหมายวา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความหมายวา มีการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด
4 วิเคราะหแนวทางการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยใชความถี่และนําเสนอการบรรยายสรุปเปนความเรียง

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. สภาพการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานโดยเรียงจากมากไป
หานอย พบวา ดานการบรรจุและการแตงตั้ง อยูในระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ดานวินัยและการรักษาวินัย และ ดานการออกจากราชการ ตามลําดับ
2. ปญหาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาศึกษาดอยสันติคีรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 แสดงผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยการบริหารงานบุคลากร
ของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 อยูในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดทําทะเบียนประวัติบุคลากรใหถูกตองและ
เปนปจจุบัน อยูในระดับ มาก รองลงมาคือ การสงเสริมใหบุคลากรเขารวมประชุมสัมมนาและฝกอบรม การสรรหา การ
บรรจุ แตงตั้งและการโยกยายบุคลากรทางการศึกษาใหถูกตองตามหลักเกณฑและโปรงใส อันดับสุดทาย คือ การจัด
สวัสดิการและเสริมสรางขวัญ กําลังใจ ใหแกบุคลากร
3. แนวทางการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 แสดงผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยการบริหารงานบุคลากรของ
สถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ดังนี้
1. การเรียกบรรจุ แตงตั้ง ขาราชการครูตรงตามสาขาวิชาที่ขาดแคลน (ความถี่ 37)
2. การเรียกบรรจุ การยาย ในแตละครั้งควรเรียกในระหวางปดภาคเรียน ไมควรเรียกบรรจุในระหวางเปดภาค
เรียน เพื่อการเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (ความถี่ 28)
3. เปดโอกาสใหครูไดแสดงออกถึงความคิด ความสามารถของตนเองไดอยางเต็มที่ และคอยสงเสริมสนับสนุนให
พัฒนางานใหดียิ่งขึ้นตอไป (ความถี่ 15)
4. มีการจัดทําทะเบียนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางส่ําเสมอ (ความถี่ 13)
5. ผูบริหารมีอํานาจหนาที่ในการตัดสินลงโทษ ผูที่กระทําผิด (ความถี่ 5)
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อภิปรายผล
1. สภาพการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ สินธุ แสง
เนตร (2545) วิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ในจังหวัดมหาสารคาม จาก 19
โรงเรียน ผลการวิจัย พบวาปญหาการบริหารงานบุคลากรในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะ ในการ
ปฏิบัติงานบุคลากรของกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 บุคลากรมีการโยกยายบอย ทําใหเกิดปญหาดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน คือไมสามารถจัดบุคลากร
เขาปฏิบัติงานตามความรูความสามารถได ดังที่ สมพิศ ศุภพงษ (2540) วิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต
การศึกษา 6 จํานวน 133 คน ผลการวิจัยพบวา ปญหาอุปสรรใจการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน ดานการวางแผน
บุคลากร คือ บุคลากรที่รับมาไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว ขาดครูในวิชาทักษะ และบุคลากรโยกยายบอย ทําใหแผนที่
วางไวตองเปลี่ยนแปลง ปญหาดานการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน คือ ไมสามารถจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานตามความรู
ความสามารถได ครูหนึ่งคนตองรับผิดชอบงานหลายอยาง และบุคลากรไมถนัดในงานสงเสริมการเรียนการสอน ปญหา
ดานการบํารุงรักษาบุคลากร คือ งบประมาณมีจํากัด บุคลากรขอยายบอยเนื่องจากไมสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน
และการพิจารณาความดีความชอบไมเหมาะสม ปญหาดานการพัฒนาบุคลากร คือ ขาดงบประมาณสนับสนุน ขาด
วิทยากรที่มีความรูความสามารถ และบุคลากรไมกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเอง ปญหาดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน คือ เกณฑการประเมินผลไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ครูไมยอมรับผลการประเมิน และผูประเมินมีความเกรงใจ
เพื่อนรวมงาน
2. สภาพปญหาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ สุภา
รัตน รวดเร็ว (2540) วิจัยเรื่อง ปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคลขาราชการตรวจคนเขาเมือง ในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออก ผลการวิจัย พบวา ปญหาการบริหารงานบุคคลในภารวมอยูในระดับปานกลาง ปญหาดานการบํารุงรักษา
บุคลากร คือ ความสนใจปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายความเต็มใจในการปฏิบัติงาน และความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน ปญหาดานการพัฒนาบุคคล คือ การปรับปรุงขอบกพรองของบุคคลในการปฏิบัติงาน การแสวงหาความรู
ความสามารถดวยตนเอง และการปฐมนิเทศบุคคลที่ปฏิบัติงานใหม ปญหาดานการใหบุคคลพนจากงาน คือการ
สับเปลี่ยนหนาที่ในการปฏิบัติงาน การกําหนดระเบียบขอบังคับ และกฎเพื่อใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติ และการตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากรณีขาราชการกระทําความผิด ทั้งนี้เปนเพราะวา สภาพการบริหารงานบุคลากรของกลุม
เครือขายพัฒนา ทั้งนี้เปนเพราะ สภาพการปญหาการบรรจุและการแตงตั้งของสถานศึกษากลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
ดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 มีการดําเนินการบรรจุและแตงตั้ง รับยาย โอน แทนตําแหนงที่
วางไมสอดคลองกับวิชาเอกที่โรงเรียนขาดแคลน ดังที่ ผกาพรรณ ปะติเส (2542) วิจัยเรื่องปญหา สาเหตุ และการแกไข
ปญหาการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม กลุมเปาหมายคือผูบริหาร และ
ผูปฏิบัติงานในสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 68 คน ผลการวิจัย พบวา ปญหาดานการวาง
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แผนการบริหารงานบุคคล คือ การกําหนดอัตรากําลังเจาหนาที่ไมเปนไปตามความตองการ และการมอบหมายหนาที่ไม
ตรงตามความรูความสามารถของบุคลากร ปญหาดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร คือ ไมไดบุคลากรที่ตรงตาม
สายงานที่ตองการ บุคลากรไมสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน และขาดความสมดุลระหวางปริมาณงานและจํานวน
บุคลากรในการปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
จากขอคนพบในการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบวาการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา กลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาดอยสันติคีรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ไดแก ดานการบรรจุและการแตงตั้ง ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดานวินัยและการรักษาวินัย
และดานการออกจากราชการ
ควรดําเนินการดังนี้
1. ดานการบรรจุและการแตงตั้ง
1.1 กระทรวงหรือสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานควรกําหนดนโยบายใหกับเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในการพิจารณาการบรรจุและการแตงตั้งขาราชการครูใหตรงกับสาขาวิชาที่ขาดแคลน
1.2 สถานศึกษาควรจัดทําแผนระยะยาวในการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครู
1.3. สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาควรกํา หนดนโยบายในการส งเสริม และพั ฒ นาสถานศึ กษาดา นการ
บริหารงานบุคลากรของสถานศึกษา
2. ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
2.1 สถานศึกษาควรดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาในระยะ 5 ป เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางชัดเจน
2.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรใชหลักเกณฑ วิธีการในการพิจารณาความดี ความชอบ ที่ทําใหขาราชการครู
มีความพึงพอใจ
2.3 ผูบริหารสถานศึกษาควรใหคําปรึกษาและชวยเสนอแนะการแกปญหาสวนตัวและแกปญหาการ
ปฏิบัติงาน
2.4 ผูบริหารควรมีการสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับขาราชการครู
3. ดานวินัยและการรักษาวินัย
3.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการกระจายอํานาจเกี่ยวกับการบริหารงานใหกับรองผูอํานวยการ หรือ
ขาราชการครูในสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
3.2 ผูบริหารควรกระทําตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับขาราชการครูในการรักษาวินัย
4. ดานการออกจากราชการ
4.1 สถานศึกษาควรมีการจัดใหขาราชการครูที่พนตําแหนงหนาที่ราชการ กลับเขามามีบทบาทในการ
ชวยเหลือดูแลใหคําปรึกษา กับสถานศึกษา
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4.2 สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติใหกับขาราชการครูที่พนตําแหนงหนาที่ราชการ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาปญหาการบริหารงานบุคคลากรอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของอนุกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีผลกระทบตอการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา
ควรศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา
ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการบริหารงานบุคลากรของ
ผูบริหารสถานศึกษา
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สภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริม
นิสัยรักการอานของสถานศึกษา เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา เชี ย งราย เขต 3 โดยจํ า แนกตามป จ จั ย พื้ น ฐานส ว นบุ ค คล ประชากร
ประกอบดวยผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาที่ดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 จํานวน 150 คน กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารและครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ปการศึกษา 2557 จํานวน 108 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเกี่ยวกับการ
ดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ทั้ง 4 ดาน
ไดแก การวางแผนการสงเสริมการอาน (Plan) การดําเนินการสงเสริมการอาน (Do) การประเมินผลการสงเสริมการอาน
(Check) และการปรับปรุงการสงเสริมนิสัยรักการอาน (Action) คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายเปนระดับการปฏิบัติ พรอมทั้งนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
ผลการศึกษาพบว าสภาพและแนวทางการดํา เนิ นโครงการสง เสริมนิ สัย รัก การอา นของสถานศึ กษา สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 โดยแบงเปน 4 ดาน ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดคือ ดานการปรับปรุงการสงเสริมนิสัยรักการอาน
(Action) มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการวางแผนการสงเสริมนิสัยรักการอาน (Plan) มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก และดานที่นอยที่สุดดานการดําเนินการสงเสริมนิสัยรักการอาน(Do) มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
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ผลการศึกษาการเปรียบเทียบสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 จําแนกตามเพศ อายุและประสบการณการทํางาน โดย
ภาพรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : 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)
ที่กําหนดวา การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติให คิดได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูป กําหนดใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญคือ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูทุกดานไวในทุกวิชา สงเสริมใหผูสอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อ
การเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดการเรียนรู มีความรอบรูและจัดการเรียนรูได ทุกเวลาทุกสถานที่
นอกจากนี้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได กํ า หนดจุ ด มุ ง หมายของการปฏิ รูป การศึ ก ษา โดยมุ ง หวั ง ให ผู เรี ย นมี
คุณ ลัก ษณะที่ สํา คัญ คือ เปน ผูใ ฝรูใฝ เรี ย นและแสวงหาความรูที่มีคุ ณค าในการดํ ารงชี วิต การทํ างานและการพัฒ นา
สติปญญา ดังนั้นการอานจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการเรียนรูทางวิชาการและขอมูล ขาวสารตาง ๆ และนําความรูที่ได
จากการอานศึกษาคนความาพัฒนาความคิดไดอยางเหมาะสมมีคุณคาตอตนเองและสวนรวม(กระทรวงศึกษา, 2552,
หนา 25)
การอานเปนพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนรูและการพัฒนาสติปญญาของคนในสังคม การอานทําใหเกิดการ
พัฒนาดานสติปญญา ความรู ความสามารถ พฤติกรรมและคานิยมตางๆ รวมทั้งชวยในการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิต
พัฒนาไปสูสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอานจึงมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยอยางยิ่ง ความเปนจริงการอานไมไดมีความสําคัญ
ตอนักเรียนหรือนักศึกษาเทานั้น แตบุคคลทั่วไปก็อาจแสวงหาความรูไดดวยการอาน การอานเปนสื่อกลางของการเรียนรู
ผูอานมากยอมรูมากและถานําความรูนั้นมาใชประโยชนตอสังคม สังคมนั้นยอมมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาไปในทางที่
ถูกที่ควรอยางรวดเร็ว ดังนั้นการปลูกฝงใหรักการอานตั้งแตงเยาววัยจึงเปนพื้นฐานในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
อีกทั้งการอานยังเปนหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอนและมีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จ การอาน
เปนทักษะที่สําคัญอันจะสงผลตอการเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยเฉพาะระดับประถมศึกษาหากเริ่มตนดี รากฐาน
การอานของเด็กก็จะดี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549, หนา 1)
การอานหนังสือเปนการพัฒนาตนเองและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซึ่งเปนสิ่งจําเปนมากในการพัฒนาคน
และพัฒนาสังคม การอานหนังสือของคนไทยเปนกิจกรรมที่ไมแพรหลายแมในหมูผูรูหนังสือแลว โดยเฉพาะการอาน
หนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งนอยลงไปอีกสาเหตุมีอยูหลายประการนับตั้งแตการขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับความสนใจ
ของผูอาน การขาดแคลนหนังสือที่จะยืมอานไดไปจนถึงการดึงความสนใจและการแยงเวลาของสื่ออื่น ๆ เชน โทรทัศน
วิทยุกระจายเสียง ฯลฯ รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุนและมีนิสัยรักการอานทั้งในและนอกโรงเรียน เมื่อเทียบกับความ
เพลิดเพลินและการไดฟงไดรูเห็นเรื่องตาง ๆ จากโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียงแลว การอานหนังสือเพื่อวัตถุประสงค
ดังกลาวตองใชความพยายามมากกวาและตองมีทักษะในการอาน ถาจะใหการอานหนังสือเกิดเปนนิสัยจําเปนตองมีการ
ปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549, หนา 7)
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การจั ดการเรีย นการสอนเปน หัวใจของการขั บเคลื่อนที่ จะนํ าไปสู การปฏิรูป การศึกษา ในกลุมสาระตางๆ
สามารถเนนกระบวนการอาน เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการเรียนรู ชวยใหผูเรียนใชกระบวนการอานสรางความรูและ
ความคิดไปใชตัดสินใจแกปญหาและสรางวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิตและนิสัยรักการอาน เขาใจกระบวนการอาน สามารถ
ตีความเรื่องที่อานจากสื่อประเภทตาง ๆ และนําความรูมาใชอยางมีวิจารณญาณ ตลอดจนสามารถพัฒนาการเรียนรูของ
ตนไดเต็มศักยภาพ มีเจตคติที่ดีตอการเรียน รูวิธีแสวงหาความรูดวยตนเองและมีนิสัยรักการอานอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
การจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานเปนกิจกรรมที่มุงกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดความสนใจอยากรู อยาก
อาน จนสามารถนําความรูเหล านั้น ไปใช ประโยชน ไดอ ยางหลากหลาย สถานศึก ษาสามารถนํา การอ านเขาไปอยูใ น
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนไดตามศักยภาพและตองจัดกิจกรรมการอานเปนกิจกรรมเสริมนอกเหนือ
เวลาเรียน เพื่อกระตุนใหเกิดการอานอยางตอเนื่องและยั่งยืนเปนนิสัย ดังนั้นการดําเนินงานสงเสริมการอานในโรงเรียน
ถือเปนภารกิจหลักของโรงเรียนที่จะตองสงเสริมนิสัยรักการอานใหเกิดขึ้นในโรงเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2549, หนา 24)
จากผลการสํารวจของกระทรวงศึกษาธิการ พบวาปญหาประการหนึ่งที่ทําใหการศึกษาของไทยเปนไปดวย
ความล า ช า และเป น ป ญ หาต อ การพั ฒ นาประเทศคื อ ประชากรในประเทศอ า นหนั ง สื อ กั น น อ ยมากและ
กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเจตนารมณของกระทรวงไววา “ป 2549 เปนปแหงการปฏิรูปการเรียนการสอน”และ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจะพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนให มี ทั ก ษะที่ สํ า คั ญ คื อ ทั ก ษะด า นการอ า น การใช ภ าษาไทย
ภาษาตางประเทศและทักษะดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรที่เปนประตูสูความสําเร็จในการเรียนรูวิชาอื่นๆ ควบคูไปกับ
การวางรากฐานและบมเพาะความเปนคนดีมีคุณธรรม โดยเนนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการสงเสริมนิสัยรักการอาน
การอานกับการเรียนการสอน การอานกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549, หนา 1)
ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดมอบนโยบายการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอาน ปงบประมาณ 2549 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความตระหนักใหนักเรียน ครูและผูบริหารเห็นความสําคัญของ
การอานมากขึ้นและใหการอานนําไปสูการใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต ตลอดจนสรางแรงจูงใจและกระตุนใหสถานศึกษาจัด
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานอยางตอเนื่องและเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานดังกลาว จึงมอบหมายใหสถานศึกษา
ในสังกัดดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใหแก นักเรียน
ผูวิจัย ตระหนักและเห็น ความสําคัญ ในการสงเสริมนิ สัยรัก การอ านและหาแนวทางในการดํา เนินกิ จกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอานเพื่อลดจํานวนนักเรียน ที่อานไมได เขียนไมไดและอาน ไมคลอง เขียนไมคลองใหลดลงและให
นักเรียนมีนิสัยรักการอานมากเพิ่มขึ้นจากเดิม ดังนั้นจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน เพื่อให
นักเรียนมีนิสัยรักการอาน อานไดเร็ว อานไดคลอง ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สงเสริมการเรียนรูและสรางนิสัยในการแสวงหา
ความรูตอไป ซึ่งการอานเปนพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนรูและพัฒนาสติปญญาของคนในสังคม การอานทําใหเกิดการ
พัฒนาทั้งดานสติปญญา ความรูความสามารถ พฤติกรรมและคานิยมตาง ๆ รวมทั้งชวยในการเปลี่ยนแปลงการดําเนิน
ชีวิตในสังคมใหพัฒนาไปสูสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอานจึงมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยอยางยิ่ง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549 , หนา 1)
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จากขอมูลขางตนผูวิจัยสนใจจะศึกษาสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 เพื่อเปนขอมูลและแนวทางในการปรับปรุง
แกไข พัฒนาในเรื่องสงเสริมนิสัยรักการอาน ในสถานศึกษา รวมทั้งมีคูมือดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 เปนลําดับตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 โดยจําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล

กรอบแนวคิด
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ประสบการณการทํางาน

ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนตอสภาพและแนว
ทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 4 ดานคือ
1. การวางแผนการสงเสริมนิสัยรักการอาน (Plan)
2. การดําเนินการสงเสริมนิสัยรักการอาน (Do)
3. การประเมินผลการสงเสริมนิสัยรักการอาน (Check)
4. การปรับปรุงการสงเสริมนิสัยรักการอาน (Action)

สมมติฐานการวิจัย
1. ผูบริหารและครูผูสอนที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการ
สงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 แตกตางกัน
2. ผูบริหารและครูผูสอนที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการ
สงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 แตกตางกัน
3. ผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและแนว
ทางการดํ า เนิ น โครงการส งเสริม นิ สัย รั กการอ านของสถานศึก ษา สัง กั ดสํ า นัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษา
เชียงราย เขต 3 แตกตางกัน
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ปการศึกษา 2557 จํานวน 150 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ป
การศึกษา 2557 จํานวน 108 คน ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจชี่และมอรแกน (KreJcie &
Morgan)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ แบ ง ออกเป น 2 ตอน คื อ ตอนที่ 1 ป จ จั ย พื้ น ฐานส ว นบุ ค คล ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการ
ส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ า นของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา เชี ย งราย เขต 3
ประกอบดวย 4 ดาน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ดําเนินการดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามซึ่งครบถวนและสมบูรณทุกฉบับ
จํานวน 150 ฉบับ
2. นําแบบสอบถามที่มีขอความสมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส
3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 จําแนกตาม เพศ อายุและประสบการณการทํางาน วิเคราะห
โดยคา T – test และ F – test
4. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 โดยหาคาเฉลี่ย (𝑥̅ ) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เปนรายขอ รายดานและโดยรวมและแปลความหมายคาเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนดแลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยายวิเคราะหโดยใช One Way Analysis of variance ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงนํา
คาคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูใชการทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ (Scheffe’sPost hoc Comparison)

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึ กษาสภาพและแนวทางการดําเนิ นโครงการส งเสริ มนิสัยรั กการอานของสถานศึกษา สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 โดยแบงเปน 4 ดาน ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
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2. การเปรียบเทียบสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 จําแนกตามเพศ อายุและประสบการณการทํางาน พบวาไม
แตกตางกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสั ยรักการอานของสถานศึกษา สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมทั้ง 4 ดาน สามารถนําประเด็นสําคัญมาอภิปราย
ผลไดดังนี้
1. ดานการวางแผนการสงเสริมนิสัยรักการอาน (Plan)
สภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ดานการวางแผนการสงเสริมนิสัยรักการอาน (Plan) มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู
ในระดั บมาก เนื่อ งจากสถานศึก ษาจะตอ งมี การวางแผนเพื่ อกํ าหนดแนวนโยบายที่ สง เสริม การอ านอย างชัด เจนซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของวิลาวรรณ วงคลังกา (2551) ไดทําการประเมินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน โรงเรียนหอ
พระ ปการศึกษา 2551 พบวาดานปจจัยโครงการ อยูในระดับความพึงพอใจมาก
2. ดานการดําเนินการสงเสริมนิสัยรักการอาน (Do)
สภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ดานการดําเนินการสงเสริมนิสัยรักการอาน(Do) มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษาจําเปนตองมีการดําเนินการใหนักเรียนทําบันทึกการอานอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของงานวิจัยของวิลาวรรณ วงคลังกา (2551) ไดทําการประเมินโครงการสง เสริมนิสัยรักการอาน โรงเรียนหอ
พระ ปการศึกษา 2551 พบวาดานกระบวนการดําเนินโครงการ โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก และยั ง
สอดคลองกับแนวคิดของพิชัย ศิริอรรถ (2553) ไดศึกษาการพัฒนาการดําเนินงานสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน
โรงเรียนไพโรจนวิชชาลัย อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด พบวาการพัฒนาการดําเนินงานสงเสริมนิสัยรักการอาน ใน
วงรอบที่ 1 โดยใช กิจกรรมสงเสริม นิสั ยรัก การอานของนัก เรีย น 5 กิจ กรรม คือกิ จกรรมกิ จกรรมหองสมุด เคลื่ อนที่
กิจกรรมเรื่องเลาเชานี้ กิจกรรมคนหาสุดยอดยอดนักอาน กิจกรรมนักอานแฟนพันธุแท กิจกรรมนิทานเที่ยงวันสรางสรรค
สังคม สงผลใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการอานอยากอานหนังสือ มีความตั้งใจในการอานหนังสือ เมื่ออานแลวสามา
รถถายทอดสิ่งที่ไดรับจากการอาน เพื่อขยายผลความรูสูคนอื่นและยังสอดคลองกับงานวิจัยของจักรพันธ ตะเรียน
(2554) ไดศึกษาการประเมินโครงการสงเสริมนิ สัยรั กการอานในสถานศึกษา สังกัด สํานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษา
กําแพงเพชร เขต 2 พบวาดานกระบวนการของโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
3. ดานการประเมินผลการสงเสริมนิสัยรักการอาน (Check)
สภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ดานการประเมินผลการสงเสริมนิสัยรักการอาน (Check) มีการปฏิบัติโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษาตองมีการตรวจสอบความเพียงพอ ความสนใจ ประเภทหนังสือ สารสนเทศใน
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หองสมุด อยางสม่ําเสมอ ซึ่งสอดคลอ งกับผลการวิจัย ของ ทฤษฎี สิ งอุปโป (2550) ที่ไ ดศึกษาการประเมินโครงการ
สงเสริมนิสัยรักการอาน โรงเรียนบานหลุบหวายปาขาม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 1 พบวาการประเมิน
โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน โดยใชแบบประเมินโครงการผลการประเมินโครงการโดยภาพรวม อยูในระดับมาก
4. ดานการปรับปรุงการสงเสริมนิสัยรักการอาน (Action)
สภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ดานการปรับปรุงการสงเสริมนิสัยรักการอาน (Action) มีการปฏิบัติโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษาจําเปนจะตองมีการปรับเพิ่มงบประมาณเพื่อสนับสนุนสงเสริมโครงการสงเสริม
นิสัยรักการอานซึ่งสอดคลองกับ จักรพันธ ตะเรียน (2554) ไดศึกษาโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวาดานผลผลิตของโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานใน
สถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือหลังการเขารวมกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
ผลการศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บสภาพและแนวทางการดํ า เนิ น โครงการส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ า นของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดาน
ทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน เนื่องจากความแตกตางของวัย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เบลน (1983) ไดศึกษาความ
แตกต า งระหว า งเด็ กที่ มี ประสบการณ ในการอ านและไมมี ประสบการณ ในการอ านของเด็ก ก อนวั ยเรี ยน โดยศึก ษา
เปรียบเทียบจากอายุ ภูมิหลังความสามารถในการอาน ความแตกตางของปญหาที่เกี่ยวกับความสามารถในการอาน ผล
การศึกษาพบวาเด็กที่มีประสบการณในการอานจะมีความ สนใจเรื่องราวที่มีสาระยุงยาก ใหความสนใจขอมูลขาวสาร
ชอบอานหนังสือที่มีขอเท็จจริง พจนานุกรม สารานุกรม เด็กกลุมนี้จะมีความคิดดีเลิศ เปนเด็กที่สมบูรณทุกดาน ไมเคย
ประสบความล ม เหลวในชี วิ ต มาก อ น มี ค วามร า เริ ง และมี ก ารปรั บ ตั ว ได ดี ก ว า เด็ ก ที่ ไ ม มี ป ระสบการณ ใ นการอ า น
นอกจากนั้ น ยั ง ทํา แบบทดสอบความสามารถในการอ า นการวิ เคราะห คํ าศั พ ท ไ ดใ นระดั บคะแนนที่ ดี ก ว า เด็ ก ที่ ไ ม มี
ประสบการณในการอาน การวิเคราะหคําศัพทไมแตกตางกันในบทบาทที่เกี่ยวกับการอานหนังสือใหเด็กฟง พาไปหองสมุด
ใหดูโทรทัศนการศึกษา แตมีความแตกตางกันในบทบาทที่เกี่ยวของกับการพูดคุยอภิปราย สอบถามเรื่องที่อานจาก
หนังสือใหเด็กฟง โดยที่ผูปกครองกลุมที่มีประสบการณในการอานมีความถี่ในการปฏิบัติมากกวาผูปกครองกลุมที่ไมมี
ประสบการณในการอานมากอน
ผลการศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บสภาพและแนวทางการดํ า เนิ น โครงการส ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ า นของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 จําแนกตาม อายุและประสบการณ โดย
ภาพรวมและรายดานทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นรคิด อาทิเวช (2551) ไดศึกษากระบวนการ
บริหารที่สงเสริมนิสัยรักการอานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จําแนก
ตาม อายุและประสบการณ โดยรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 สถานศึกษาจะตองมีการวางแผนเพื่อกําหนดแนวนโยบายที่สงเสริมการอานอยางชัดเจน
สถานศึกษาตองดําเนินการใหนักเรียนทําบันทึกการอานอยางสม่ําเสมอ
1.2 สถานศึกษาตองมีการตรวจสอบความเพียงพอ ความสนใจ ประเภทหนังสือ สารสนเทศในหองสมุด
อยางสม่ําเสมอ
1.3 สถานศึกษาตองมีการปรับเพิ่มงบประมาณเพื่อสนับสนุนสงเสริมโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพและแนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 กับเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ
2.2 ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการอานในโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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สภาพและแนวทางการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
Guidelines for Academic Supervision of the schools under the Department of
Local Government, in Phan, Chiang Rai
พิมผกา จันตะวงศ 1* และ ฐิติชัย รักบํารุง 2
10

11

Phimphaka Jantawong1* and Thitichai Ruckbumrung2
บทคัดยอ
การศึกษาในครั้ง นี้มีวั ตถุป ระสงคเพื่อ พัฒนาการนิเทศภายในดา นวิช าการและมี วัตถุ ประสงค เฉพาะ ดัง นี้
1) เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 2) เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงรายโดยจําแนกตามตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้
1. สภาพการนิเทศภายในดานวิ ชาการของโรงเรียนในสังกัดกรมสงเสริม การปกครองทองถิ่น อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
2. สภาพปจจุบันของการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย จําแนกตามตําแหนงและขนาดโรงเรียน ทั้งโดยรวมและทุกรายดานไมแตกตางกัน
3. แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในดานวิชาการ ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลง ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหหลากหลายและแปลกใหม ทันสมัย เพื่อกระตุนความสนใจของ
ผูเรียน จัดใหมีหองสําหรับเก็บสื่อการเรียนการสอนอยางเปนระบบ มีการซอมแซมและบํารุง สามารถนํามาใชไดสะดวก
และคุมคามากยิ่งขึ้น และมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล
คําสําคัญ: การนิเทศภายในดานวิชาการ
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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 การจัดการศึกษาที่ดียอมสงผลให
ประชากรนําความรูความสามารถของตนเองมาใชในการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม สามารถปรับตัวตอสภาวการณ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในปจจุบันไดอยางดีกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 6 ไดกลาวไววา การจัดการศึกษาตองเปนไป
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังนั้นจึงถือไดวาการจัดการศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญในการ
สรางความมั่นคงและความกาวหนาใหแกประเทศชาติ แตเนื่องจากการจัดการศึกษามีความสัมพันธกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี ซึ่งในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จึงทําใหการจัด
การศึกษาเปนงานที่ละเอียดออน ซับซอน จําเปนตองปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง เพื่อใหจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
สอดคลองกับยุคสมัยปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
สถานศึ ก ษาเป น หน ว ยงานสํ า คั ญ ที่ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การศึ ก ษาให แ ก เ ด็ ก ที่ มี อ ายุ ใ นเกณฑ ต าม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 และตามแนวนโยบายของรัฐ ซึ่งจําเปนตองจัดการศึกษาให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
มาตรา 22 ที่กลาวไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือ
วาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ ประกอบกับพุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวดที่ 6 มาตรฐานและ
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การประกันคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดใหโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและ
ระบบประกันคุณภาพภายนอก และถือวาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังนั้นภารกิจของผูบริหารและครูคือตองรวมกันพัฒนาผูเรียนโดยใชกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อใหผูเรียนเปนสมาชิกที่ดี เปนพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคม (พัชรี ศานติอาวรณ, 2552)
การนิเทศการสอนเปนภารกิจอยางหนึ่งที่มีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งที่โรงเรียนไมอาจละเลยได
งานวิจัยหลายฉบับไดรายงานเกี่ยวกับการจัดสภาพการจัดการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนโดยทั่วไปวา โรงเรียนไดจัดให
มีการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนขึ้นแลว แตสภาพที่ไดจัดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจดานอื่น ๆ แลวยังปฏิบัติอยูใน
เกณฑนอยและยังขาดประสิทธิภาพ ขาดหลักเกณฑและกระบวนการที่ถูกตอง ทั้งนี้เนื่องจากประสบปญหาและอุปสรรค
หลายประการ ที่สําคัญคือ ปญหาเกี่ยวกับบุคลากรภายในโรงเรียนที่ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศ บุคลากร
ในโรงเรียนไมยอมรับเทคนิควิธี แนวความคิด เทคโนโลยีใหม เพื่อนํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอน
การปฏิบัติงาน และไมศรัทธาในตัวผูนิเทศภายในโรงเรียน ขาดบุคลากรที่จะรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานนิเทศดาน
วิชาการภายในโรงเรียน มีการจัดทําเปาหมาย แผนงานและโครงการเกี่ยวกับงานนิเทศ งานวิชาการตาง ๆ ในโรงเรียนไม
เดนชัด โรงเรียนขาดขอมูลเพื่อการวางแผนการดําเนินงานจัดการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน เวลาในการปฏิบัติการนิเทศ
ของบุคลากรในโรงเรียนมีนอย เพราะบุคลากรมีงานสอนและหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายประจําอยูแลว นอกจากนี้ยัง
ประสบปญหาเกี่ยวกับงบประมาณ วัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ รวมทั้งการไมไดรับการสนับสนุนอยาง
เพียงพอจากหนวยงานตนสังกัดและผูบริหารระดับสูงขึ้นไป การขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เหลานี้เปนตน
จากสภาพและปญหาที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาการนิเทศภายในเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการทํางานใน
ดานวิชาการของโรงเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคทางการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
ครูผูสอนตองเขาใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนจึงจะสามารถจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข ผูศึกษา
จึงมีความสนใจในการที่จะศึกษาสภาพและแนวทางการนิเทศภายในของโรงเรียนในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาแนวการนิเทศภายในดานวิชาการของสถานศึกษา โดยผลการศึกษาที่ไดจะไดนําไป
เปนขอมูลเพื่อ นําไปใชในการปรับปรุง พัฒ นา และแกไขปญหาการนิเทศภายของสถานศึกษา และเพื่อพรอมรับการ
ประเมินตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอพาน
จังหวัดเชียงรายโดยจําแนกตามตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตามการนิเทศภายในดานวิชาการ
1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร

ตัวแปรตน
1. ตําแหนง
1.1 ผูบริหาร
1.2 ครูผูสอน
2. ขนาดของสถานศึกษา
2.1 ขนาดเล็ก
2.2 ขนาดกลาง
2.3 ขนาดใหญ

2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.ดานการสรางและการใชสื่อการสอน
4. ดานการวัดและการประเมินผลการสอน

วิธีวิทยาการวิจัย
ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารและครูสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 5 โรงเรียน จํานวน 68 คน
ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาแนวทางการนิเทศงานวิชาการ 4 ดาน ซึ่งประกอบดวย ดานหลักสูตรและ
การบริหารหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการสรางและการใชสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน
ขอบเขตดานตัวแปร
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาตัวแปร ไดแก ตําแหนง ขนาดของสถานศึกษา ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนดานการสรางและการใชสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดและการประเมินผล
การเรียนการสอน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ แบงเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ตําแหนงปจจุบัน และขนาดของ
สถานศึกษาลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สภาพและป ญหาการนิเทศภายในของโรงเรี ยนสั ง กั ดกรมส ง เสริ ม การ
ปกครองทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย4 ดาน คือดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอน ด า นการสร า งและการใช สื่ อ การเรี ย นการสอน และด า นการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรการสวนประมาณคา (Rating Scales) ประมาณคา 5 ระดับตามวิธีของลิเคอรท
(Likert Scales) ดังนี้ 5 ระดับการปฏิบัติมากที่สุด 4 ระดับการปฏิบัติมาก 3 ระดับการปฏิบัติปานกลาง 2 ระดับการปฏิบัติ
นอยและ 1 ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ เกี่ยวกับแนวทางการนิเทศภายในดาน
วิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
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ผลการศึกษา
สภาพการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย โดยรวมอยูในระดับมาก (𝜇=4.03) โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 3.99 – 4.06 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝜇=4.06) รองลงมาคือการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน
(𝜇=4.04) และดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร (𝜇= 4.03) สวนดานการสรางและการใชสื่อการเรียนการสอน
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (𝜇=3.99) ดังนี้
ดานหลักสูตรและการบริหาร โดยรวมอยูในระดับมาก (𝜇= 4.03) โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 3.76 - 4.19 เมื่อพิจารณา
รายขอ มีการวางแผนงานหรือโครงการเพื่อสงเสริมการนําหลักสูตรไปใชอยางสมบูรณผูบริหาร ครูรวมกันแกไขปญหาที่
เกิดจากการใชหลักสูตร โดยการประชุม นิเทศภายในชั้นเรียน ตั้งคณะทํางานในการแกไข ฯลฯ และโรงเรียนไดดําเนินงาน
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น หรือจัดทําหลักสูตรทองถิ่น มี
คาเฉลี่ยสูงสุดเทากันคือ (𝜇= 4.19) สวนโรงเรียนไดจัดหาหรือจัดใหมีเอกสารหลักสูตรไวใหเพียงพอสําหรับศึกษาคนควา
และโรงเรียนนําคณะครูศึกษาดูงานดานหลักสูตรจากหนวยงาน สถาบัน หรือโรงเรียนผูนําการใชหลักสูตร มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
เทากันคือ (𝜇=3.76)
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก (𝜇= 4.06) โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 3.82 - 4.34
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา โรงเรียนไดสงเสริมใหครูมีการเตรียมการสอน ชวยเหลือใหครูจัดทําแผนการสอน ตารางสอน
และกําหนดการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝜇= 4.34) รองลงมา คือ โรงเรียนไดมีการปรับปรุงแกไขปญหาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ (𝜇=4.15) และจัดใหครูสอนเนื้อหาวิชา กลุมสาระตางๆ ตามความถนัดและความสามารถ
ของแตละคน (𝜇= 4.13) ตามลําดับ สวนแนะนําวิธีการสอนแบบตางๆ ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิธีการสอนที่แปลกใหม
ใหแกครูอยูเสมอมีคาเฉลี่ยต่ําสุด (𝜇=3.82)
ดา นการสร า งและการใชสื่ อ การเรี ย นการสอน โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก (μ=3.99) โดยมีค า เฉลี่ ยระหว า ง
3.78 - 4.24 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ชี้แจงแนะนําใหครูเห็นความสําคัญและประโยชนของการใชสื่อการเรียนการสอน
ซึ่งเปนคาเฉลี่ยสูงสุด (μ= 4.24) รองลงมา คือ โรงเรียนมีการกําหนดบุคคลหรือคณะบุคคลรับผิดชอบงานดานการจัดหาสื่อ
การเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย (μ=4.15) และโรงเรียนสนับสนุนใหครูมีการแลกเปลี่ยนการใชสื่อการเรียนการสอนรวมกัน
(μ= 4.07) ตามลําดับ โรงเรียนมีการจัดทําระบบและจัดระเบียบการใชและบํารุงรักษาสื่อ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (μ=3.78)
ดา นการวั ด และประเมิ นผลการเรี ยนการสอน โดยรวมอยู ในระดั บ มาก (𝜇= 4.04) โดยมีค า เฉลี่ ยระหว า ง
3.91 - 4.15 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา โรงเรียนมีเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ซึ่งเปน
คาเฉลี่ยสูงสุด (𝜇= 4.15) รองลงมา คือ โรงเรียนไดกําหนดแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในแตละ
ปการศึกษามีคาเฉลี่ย (𝜇=4.10) และโรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบวิธีการและหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนของครู เ พื่อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู เสมอ (𝜇= 4.04) ตามลํ า ดั บ ส ว นสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อประเมินผลการเรียน การสรางขอทดสอบ วิเคราะหขอทดสอบ และพิจารณาปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
วัดผลประเมินผลมีคาเฉลี่ยต่ําสุด (𝜇=3.91)
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สภาพปจจุบันของการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามตําแหนง ทั้งโดยรวมและทุกรายดานไมแตกตางกัน 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)
ซึ่ ง ไม มี ค วามแตกต า งกั น และด า นการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน ผู บ ริ ห ารอยู ใ นระดั บ มาก (𝜇 = 3.63)
ครูผูสอนอยูในระดับมาก (𝜇 = 3.86) ซึ่งไมมีความแตกตางกัน
สภาพปจจุบันการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ทั้งโดยรวมและทุกรายดานไมแตกตางกัน ดานหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร โรงเรียนขนาดเล็กอยูในระดับมาก (𝜇 = 3.71) โรงเรียนขนาดกลางอยูในระดับมาก (𝜇=3.94) โรงเรียนขนาด
ใหญอยูในระดับมาก (𝜇= 4.20) ซึ่งไมมีความแตกตางกัน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนขนาดเล็กอยูใน
ระดับมาก (𝜇=3.71) โรงเรียนขนาดกลางอยูในระดับมาก (𝜇= 3.97) โรงเรียนขนาดใหญอยูในระดับมาก (𝜇=4.25) ซึ่งไม
มีความแตกตางกัน 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
ใหญมีการปฏิบัติดานการนิเทศสูงสุด (𝜇=4.26) รองลงมาคือขนาดกลาง (𝜇=3.90) และขนาดเล็ก (𝜇= 3.65) ตามลําดับ
แนวทางการพัฒนาดาน หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ป มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
ควรจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ วัย และมีความยืดหยุนเหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด
และจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศดานวิชาการ อยางตอเนื่องสม่ําเสมอและนําผลมา
วิเคราะหเพื่อแกไขและพัฒนา ตามลําดับ
แนวทางการพัฒนาดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ควรมีก ารสง เสริมใหผู เรี ยนได มีป ฏิบัติ จริ งและมีส วนรวมในการจั ดกิ จกรรมตา งๆ มากขึ้น มีค าเฉลี่ ยสู งสุ ด
รองลงมาคือ ควรจัดหลักสูตรในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหหลากหลายและแปลกใหม ทันสมัย เพื่อกระตุน
ความสนใจของผูเรียน และควรมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการสอนใหม ๆ อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง
ตามลําดับ
แนวทางการพัฒนาดานการสรางและการใชสื่อการเรียนการสอน
ควรจัดใหมีหองสื่อการเรียนสอน ในการจัดเก็บสื่อการเรียนการสอนอยางเปนระบบ มีการซอมแซมและบํารุง
สามารถนํามาใชไดสะดวกและคุมคามากยิ่งขึ้น มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ควรมีการจัดการอบรมแลกเปลี่ยนการผลิต
สื่อในแตละกลุมสาระ ทั้งจากบุคคลภายในโรงเรียนหรือจากหนวยงานอื่น ๆ และสนับสนุนงบประมาณในการจัดทํา จัดหา
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สื่อใหเพียงพอ หรือใชวัสดุที่หาไดงาย ใกลตัว มีการผลิตสื่อที่ไดจากวัสดุธรรมชาติ เหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียนและผูเรียน
ตามลําดับ
แนวทางการพัฒนาดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
ควรสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลใหกับครูทุกคน เพื่อใหมีการปฏิบัติเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล และวัดผล
ประเมินผลตามสาระและตัวชี้วัดของแตละสาระวิชา ตามลําดับ

สรุปผลและอธิปรายผล
จากการศึกษาสภาพและแนวทางการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายรวม 4 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ดานการสรางและการใชสื่อการเรียนการสอน และดานวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาระดับ
ทัศนะทั้ง 4 ดานพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดังนี้
ดา นหลัก สูต รและการบริห ารหลั กสู ตร โดยรวมแลว มีก ารปฏิ บัติ การนิ เทศอยูใ นระดั บมาก แสดงใหเห็น ว า
โรงเรียนไดมีการใชและบริหารหลักสูตรเปนอยางดี ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนไดยึดหลักสูตรแกนกลางในการจัดทํา
แผนงานและโครงการดานหลักสูตรของสถานศึกษา มีการมีการวางแผนงานหรือโครงการเพื่อสงเสริมการนําหลักสูตรไป
ใชอยางสมบูรณ ผูบริหารและครูรวมกันแกไขปญหาที่เกิดจากการใชหลักสูตร โดยการประชุม นิเทศภายในชั้นเรียน
ตั้งคณะทํางานในการแกไข ฯลฯและ โรงเรียนไดดําเนินงานปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรใหสอดคลอง
เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น หรือจัดทําหลักสูตรทองถิ่น ซึ่งแสดงใหเห็นวาโรงเรียนไดใหความสําคัญในการนิเทศภายใน
ดานวิชาการดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร มีความตระหนักวาหลักสูตรเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา
จึงทําใหโรงเรียนมีการปฏิบัติดานนี้อยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับ อําภา บุญชวย (2546, หนา 17 – 29 อางถึงใน สุรชัย
คูณแกว, 2555, หนา 99) ที่ไดกลาววา หลักสูตรเปนแผนการปฏิบัติงานหรือเครื่องชี้นําทางในการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากร เพราะหลักสูตรจะเสนอแนะจุดมุงหมายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
ซึ่ ง ครู ค วรจะปฏิ บัติ อ ย า งจริ ง จั ง และนอกจากนี้ ยั ง มี คํ า กล า วอี ก ว า สํ า หรั บ การนํ า หลั ก สู ต รสู ก ารสอนนั้ น เป น การ
ตีความหมายและกําหนดรายละเอียดของหลักสูตร สิ่งที่ผูนําไปใชตองตีความหมายคือ ความมุงหมายของหลักสูตร เพราะ
หลักสูตรแมบทกลาวไวอยางกลาง ๆ ผูนําไปใชตองกําหนดรายละเอียดเอาเอง จะตองพิจารณาวามีความมุงหมาย
อยางไร จะสอนใคร ระดับไหน อยางไร และตองการใหเกิดอะไรขึ้นในตัวผูเรียน หลังจากทําความเขาใจจุดมุง หมาย
ตลอดจนหลักการและโครงสรางแลว จะตองกําหนดรายละเอียดของหลักสูตรวาใหผูเรียนไดเรียนเกี่ยวกับอะไร โดยมี
คณะกรรมการจัดทําประมวลเนื้อหาการสอน โครงการสอนหรือแผนการสอน กําหนดการสอน และบันทึกการสอน
ประจําวัน ซึ่งจะออกมาในรูปแบบของเอกสารหลักสูตร สอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546, หนา 25 อางถึงใน
ฉวีวรรณ พันวัน, 2552 หนา 82) ไดกลาววา หลักสูตรเปนแผนการจัดการเรียนการสอนที่มุงประสงคจะอบรมฝกฝน
ผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายที่ตองการ สวน Saylor Alexander (อางใน ชวลิต ชูกําแพง, 2551, หนา 12) กลาววา
หลักสูตรหมายถึง สิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจดานโอกาส เพื่อการจัดบรรยากาศเพื่อใหไดรับการศึกษารวมกันและสิ่งอื่นๆ
โดยมีระยะเวลาและเนื้อหาที่จัดไวอยางแนนอน
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ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนไดมีการสงเสริมใหครูเตรียมการสอน ชวยเหลือใหครูจัดทํา
แผนการสอน ตารางสอน และกําหนดการสอนมีการปรับปรุงและแกไขปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แสดงให
เห็นวาโรงเรียนใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียน ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ครูและเด็กทํา
รว มกั น ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะการส ง เสริ ม ใหค รู เตรีย มการสอน ชว ยเหลือ ให ค รูจั ด ทํ า แผนการสอน ตารางสอน และ
กําหนดการสอน จะทําใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางราบรื่น สามารถพานักเรียนบรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไวได ทําใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ โรงเรียนจึงใหความสําคัญตอการจัดกิจกรรมการเรียนสอน โดยมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา 11 อางถึงใน ฉวีวรรณ พันวัน. 2552 หนา 83) ไดสรุปวา
การเรียนการสอนเปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุดในกระบวนการใชหลักสูตร เพราะเปนกิจกรรมที่ใกลชิดกับเด็กและเด็กได
ปฏิบัติ มากที่ สุด กิ จกรรมการเรียนการสอนเป นกิจกรรมที่ เด็กและครู ตองทํ ารวมกัน โดยการเรีย นการสอนเปนการ
ดําเนิน การเพื่อเอื้อ อํา นวยให หระบวนการจัด การเรียนรูที่เน นผู เรีย นเปน สํา คัญใหเปน ไปอยา งราบรื่น บรรลุ ผลตาม
จุดมุงหมายและตองมีการจัดระบบสนับสนุน เชนเดียวกับ กมล ภูประดิษฐ (2545, หนา 39 อางถึงใน สุรชัย คูณแกว
2555. หนา 101) ไดกลาวถึงการเรียนการสอนไววา เปนภารกิจที่สําคัญยิ่งของโรงเรียน เพราะเปนกระบวนการพัฒนา
ผูเรียนโดยตรง การเรียนการสอนที่มีคุณภาพยอมสงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามที่หวังไวสุรชัย คูณแกว (2555, หนา
24) กลาววา งานดานกิจกรรมการเรียนการสอน เปนภารกิจหลักของโรงเรียนที่เนนการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งบุคลากรใน
โรงเรียนจะตองวางแผนรวมกันในการจัดองคประกอบของการเรียนรูใหสัมพันธกัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จะตองมีการวิเคราะหความตองการของผูเรียน จัดกิจกรรมซึ่งตองใหสอดคลองกับความตองการ ความแตกตางระหวาง
บุคคล จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู หาเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตร มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรความรู
อันจะนําไปสูจุดหมายปลายทางของภารกิจหลัก
ดานการสรางและการใชสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนไดมีการชี้แจง แนะนําใหครูเห็นความสําคัญและประโยชน
ของการใชสื่อการเรียนการสอนกําหนดบุคคลหรือคณะบุคคลรับผิดชอบงานดานการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะแผนการสอนมีบทบาทในการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน ทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาของบทเรียนไดตรงและ
งายขึ้น สื่อที่ดีจะสามารถกระตุนความสนใจของผูเรียนไดดี ทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่วางไวได
ดังนั้นผูบริหารจึงเนนใหครูผูสอนเห็นความสําคัญของการสรางและการใชสื่อการเรียนการสอน ทําใหมีการปฏิบัติอยูใน
ระดั บ ดี สอดคล อ งกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2545, หน า 11 อ า งถึ ง ใน สุ ร ชั ย คู ณ แก ว 2555. หน า 28) กล า วว า
สื่อนวัตกรรม วัสดุ อุปกรณ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จะฝกใหผูเรียนไดคิดและปฏิบัติดวยตนเอง
ซึ่งตองอาศัยสื่อและวัสดุอุปกรณที่หลากหลาย นาสนใจ โรงเรียนจึงควรสนับสนุนสิ่งเหลานี้ใหพรอม เพื่อใหครูสามารถ
เลือกใช เตรียมหรือจัดทําเพิ่มเติมไดอยางสะดวก และใหผูเรียนไดใช คิดคน ปฏิบัติดวยตนเอง กิดานันท มลิทอง (2450,
สื่อออนไลน) กลาววา สื่อการสอนจะมีคุณคาก็ตอเมื่อผูสอนไดนําไปใชอยางเหมาะสมและถูกวิธี ดังนั้น กอนที่จะนําสื่อ
แตละอยางไปใช ผูสอนจึงควรจะไดศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัติของสื่อการสอน ขอดีและขอจํากัดอันเกี่ยวเนื่องกับตัว
สื่อและการใชสื่อแตละอยาง ตลอดจนการผลิตและใชสื่อใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนดวย ทั้งนี้เพื่อใหการจัด
กิจกรรมการสอนบรรลุผลตามจุดมุงหมาย และวัตถุประสงคที่วางไว
ดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน โรงเรียนมีเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
มีก ารกํ า หนดแนวปฏิ บัติใ นการวัด และประเมิน ผลการเรี ยนการสอนในแต ละป การศึก ษา ทั้ งนี้ เนื่อ งจากการวัด และ
3199

ประเมินผลเปนกระบวนการที่สําคัญที่สามารถตรวจสอบไดวาผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายตามที่หลักสูตรไดกําหนดไวหรือไม
ครูผูสอนจะตองตระหนักวาผลที่ไดจากการประเมินผลจะนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนอยางไร ทั้งนี้อาจเปน
เพราะการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนเปนสิ่งที่ใชคนและแสดงศักยภาพของผูเรียน ใชในการตรวจสอบคุณภาพ
ของการเรียนการสอน และยังสามารถนําผลมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้นดวย
โรงเรียนจึงใหความสําคัญกับการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน (2548 อางถึงใน สุรชัย คูณแก ว 2555. หนา 101) ไดกลาววาการ
ประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนกระบวนการตรวจสอบผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรูและพัฒนาการดานตางๆ ของผูเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรนําไปปรับปรุงผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานที่กําหนดไวและใชเปนขอมูลสําหรับการตัดสินผลการเรียนเพื่อสถานศึกษาจะตอง
รับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนใหเปนไปอยางเหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ใหผลการประเมินถูกตอง
ตามสภาพความรู ความสามารถที่แทจริงของผูเรียน ในขณะเดียวกันการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของ
สถานศึกษาจะตองมีการจัดการเปนระบบและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพรองรับการประเมินภายในและการ
ประเมินภายนอกตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได และเพื่อใหการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหถูกตองตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู เชนเดียวกับ ผลการศึกษาของ สมชาย ไชย
จินดา (2547 อางถึงใน ฉวีวรรณ พันวัน. 2552 หนา 85) พบวา การมีการวางแผนการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน
และสอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหาของหลักสูตร มีการใชเครื่องมือในการวัดผลการเรียนตลอดปการศึกษา มีการนํา
ผลการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและเสนอผลการประเมินในที่ประชุมวิชาการ รวมทั้ ง
รายงานผลการประเมินใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
สภาพปจจุบันของการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามตําแหนง ทั้งโดยรวมและทุกรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารและครูผูสอน
ตระหนักในความสําคัญของการดําเนินการนิเทศภายในดานวิชาการในโรงเรียน บุคลากรมีความรูความเขาใจและมุงมั่นที่
จะทํางานใหสําเร็จตามที่วางไว ซึ่งสอดคลองกับ ไพรัช ชารีแกว (2549 หนา 88) ไดศึกษาทัศนะของขาราชการครูที่มีตอ
สภาพและปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พบวา
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ขาราชการครูที่มีตําแหนงตางกัน มีทัศนะ
ตอสภาพการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน
สภาพปจจุบันของการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามขนาดโรงเรียน ทั้งโดยรวมและทุกรายดาน ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ โรงเรียนถึงแม
จะมีขนาดแตกตางกัน แตบทบาทหนาที่รวมถึงนโยบายที่ไดรับจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของไม
แตกตางกัน ซึ่ง สอดคล องกั บงานวิ จัยของ ศุภ วัตร พิ เลิศ (2554 อ างถึ งใน หะมะสูดิ ง มามะ. หนา 112 หนา 28)
เรื่องการดําเนินการตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร
พบวาโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน เห็นวาการดําเนินการนิเทศภายในไมแตกตางกัน

3200

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาสภาพปจจุบันของการนิเทศภายในดานวิชาการของโรงเรียน ในทัศนะของผูบริหารและครู
สังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายเปนแนวทางใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
นําไปพัฒนาตนเอง พัฒนาคนและพัฒนางาน เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษาไดอยางมี
คุณภาพ ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. หนวยงานตนสังกัดควรกําหนดนโยบายที่สนับสนุนใหทุกโรงเรียนดําเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน
อยางจริงจังและเปนรูปธรรม
2. โรงเรียนควรมีแผนงานการนิเทศภายในด านวิชาการอยางชัดเจน มี การดําเนินการนิเทศอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง สม่ําเสมอ และสามารถตรวจสอบได
3. ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนตองรวมมือกันอยางจริงจังในการวางแผนการนิเทศ และปฏิบัติตามแผนที่วาง
ไว โดนถือวาเปนหนาที่รับผิดชอบรวมกัน
4. ควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบหรือเทคนิควิธีการนิเทศภายในดานวิชาการที่มีความเหมาะสมกับโรงเรียนมาใช
เพื่อใหงานดานวิชาการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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การศึก ษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สํ าเร็จไดดวยความกรุ ณาของ ดร.ฐิ ติชัย รั กบํารุง ที่กรุณ าใหคํา ปรึกษา
คําแนะนํา ตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความหวังดีเสมอ จนการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้
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เขตเชียงราย ทุกทานที่ใหความความรูอันทรงคุณคาแกผูวิจัย
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สภาพและแนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ขยายโอกาสในอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
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
ศิริรัตน ขัดทะขันธ 1 แล โสภา อํานวยรัตน2
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Sirirat Khudtakhun and Sopa Amnuayrat
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและหาแนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยคือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนขยายโอกาสในอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 จํานวน 160 คน ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยาย
โอกาสในอําเภอแมสรวย ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานการปองกันและแกไข
ปญหานักเรียน ดานการสงตอนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการสงตอนักเรียน และดานการคัดกรอง
นักเรียนตามลําดับ 2) แนวทางในการดําเนินงานการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส
พบวา ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มีผูเสนอแนวทางสูงสุดคือ โรงเรียนควรมีระบบการเก็บขอมูลนักเรียนเปน
รายบุคคล
คําสําคัญ : สภาพการดําเนินงาน, แนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
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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
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (มาตรา 6) นอกจากนี้แนวทางการจัดการศึกษายังไดให ความสําคัญแกผูเรียน
ทุกคน โดยยึดหลักวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือ วา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ตองสงเสริม
ใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) ในการจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู
คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและ บูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาซึ่งเรื่องหนึ่งที่กําหนดใหการ
ดําเนินการคือ เรื่อง ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข (มาตรา 23 ขอ (5) ทั้งนี้การ
จัดกระบวนการเรียนรูใหคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนรูจักประยุกต ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไข
ปญหาใหรูจักคิดเปน ทําเปน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยม ที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา อีกทั้งมี
การประสานความรวมมือกับ บิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนมีจํานวน 54 ขอ
สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดได 4 ลักษณะ คือ 1) สิทธิในการมีชีวิตอยูรอดเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยที่จะมีชีวิตอยู
รอดหลังคลอดจากครรภมารดา ครอบคลุมความตองการจําเปนที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ซึ่งไดแก ปจจัย 4 อัน
หมายถึง อาหารเครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค แนวทางในการพิทักษคุมครองเด็กของสถานศึกษามีดังนี้คือ ให
โภชนาการที่ดี ใหความรักและเอาใจใสดานสุขภาพ ใหทักษะชีวิตที่ถูกตองใหการเลี้ยงดู 2) สิทธิในการไดรับการปกปอง
คุมครองเปนสิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครองมิใหถูกลวงละเมิดสิทธิจากการทําราย ทารุณทั้งทางดานรางกาย จิตใจ
การถูกลวงละเมิดทางเพศการใชแรงงานเด็ก การถูกใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาประโยชนของผูใหญ รวมถึงสิทธิตาม
กฎหมายในประการอื่น ๆ เชน สิทธิในการมีชื่อและสัญชาติของตนเอง แนวทางในการพิทักษคุมครองเด็กของสถานศึกษา
มีดังนี้ คือ การไมลวงละเมิด การไมทํารายการไมทอดทิ้ง การไมเอารัดเอาเปรียบ การดูแลรักษาความปลอดภัยการ
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คุมครองใหพนจากยาเสพติด 3) สิทธิในการไดรับการพัฒนาเด็ก ๆ ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการพัฒนาในทุก ๆ ดานอยาง
เพียงพอและเต็มตามศักยภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กใหมีความเปนอยูและสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น ทั้งดานโภชนาการ
ดานสุขภาพอนามัย นันทนาการใหเหมาะสมกับวัยที่เด็กควรจะไดรับ เชน สิทธิในการศึกษาเลาเรียน การเลน การพักผอน
การมีอิสระในการคิด การนับถือศาสนาการเขาถึงขอมูลขาวสารแนวทางในการพิทักษคุมครองเด็กของสถานศึกษา มีดังนี้
คือ การเลนพักผอน การไดรับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การเขาถึงขอมูลขาวสาร การสงเสริมใหไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 4) สิทธิในการมีสวนรวมในสังคมและตัดสินใจชีวิตตนเอง หมายถึง การยินยอมใหเด็กไดรับ
บทบาทที่สําคัญในชุมชน เด็กจะตองมีสิทธิในการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชุมชนและสังคม การไดรับบริการของรัฐ
การมีสวนรวมในการรับสิทธิประโยชนตาง ๆ โดยเสมอภาคและเทาเทียมกัน ไมถูกกีดกันแบงชั้นวรรณะ หรือถูกจํากัดโดย
เงื่อนไขตาง ๆ เปนกรณีพิเศษ เปนการเฉพาะกลุมหรือเฉพาะบุคคลแนวทางในการพิทักษคุมครองเด็กของสถานศึกษามี
ดังนี้คือ เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบการมีบทบาทในชุมชนการมีสวนรวมในการตัดสินใจการมี
เสรีภาพในการติดตอสื่อสาร การมีสวนรวมในการกําหนดกฎกติกา ระเบียบในโรงเรียนการมีสวนรวมในการกําหนด
บทเรียนและกิจกรรมตาง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หนา 1)
ดังนั้นระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจึงเปนงานที่สําคัญของสถานศึกษา เพื่อสงเสริมพัฒนาและแกปญหา
ใหแกนักเรียน ซึ่งเปนเด็กและเยาวชนไทยในสังคมยุคใหมที่ตองเผชิญปญหาในขั้นวิกฤติ ทําใหเด็กและเยาวชนไมสามารถ
ปรับตัวและรูเทาทัน หลงใหลไปกับสิ่งมอมเมาไมสนใจศึกษาเลาเรียน จึงเปนหนาที่ของสถานศึกษาและครูที่จะตองดูและ
ชวยเหลือตอไป ซึ่งระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้น จําเปนตองมีการบริหาร
จัดการที่ดีเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ทั้งผูบริหารครูประจําชั้นหรือครูที่ปรึกษาบุคลากรใน
โรงเรียน รวมทั้งผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน และองคกรภายนอกที่เกี่ยวของ มีการทํางานเปนทีม รวมคิด รวมวางแผน
รวมปฏิบัติ และชื่นชมผลงานเพื่อสรางสรรคระบบการดูแลการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแกวิกฤตสังคม ประเทศไทยมีความเจริญและการเปลี่ยนแปลงมากในดานเศรษฐกิจสังคม อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและการเกษตร สงผลใหมีการอพยพเคลื่อนยายของคนชนบทเขามาอยูในเมืองมากขึ้นและหนาแนนทํา ใหวิถี
ชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมจากสภาวการณดังกลาวยอมสรางปญหาใหกับทุกคน
โดยเฉพาะวัยรุนซึ่งเปนชวงวัยที่กําลังที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา เปนวัยที่ตองหาเอกลักษณของตนเองมีความ
อยากรูอยากเห็น อยากลองตองการอิสระและการยอมรับจากกลุมเพื่อน เหลานี้เปนธรรมชาติของวัยรุน ที่จะเปนเหตุแหง
ความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายและปญหาตาง ๆ ตามมา(กรมสุขภาพจิต, 2547, หนา1)
โรงเรียนขยายโอกาสในอําเภอแมสรวย ก็เปนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองดําเนินการใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยาง
เร ง ด ว นภายใต ส ภาวการณ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย า งมากมายในป จ จุ บัน เพื่ อ ส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นเป น คนดี มี ค วามสุ ข มี
ความสามารถทางสติ ปญญาเพียบพรอมไปดวยคุณธรรม จริยธรรม และดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สงเสริม
ครูแ ละผูป กครองให มีศั กยภาพในการรว มกั นดู แลชวยเหลือ นัก เรีย นอยา งเปนระบบและมีสภาพการดํ าเนิ นงานการ
บริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ครอบคลุม ทั้ง 3 ดาน นั้นก็คือ ดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต
เพื่อสงผลใหนักเรียนไดพัฒนาตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค
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ความเปนมาขางตน ผูศึกษามีความสนใจและศึกษาสภาพการดําเนินงานและ แนวทางการบริหารงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสมาโดยตลอดเนื่องจากในโรงเรียนขยายโอกาสมีเด็กนักเรียนที่ชวงระดับชั้น
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่มีความตองการที่แตกตางกัน ประกอบกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ใหนําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชในโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โดยใหนํามาประยุกตปรับใชให
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ผูศึกษาจึงตองการศึกษาการแนวทางพัฒนาการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนขยายโอกาสในอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 วามีสภาพการ
ดําเนินการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางไร เพื่อใหไดขอมูลมาพัฒนาการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแม
สรวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแม
สรวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

กรอบแนวคิดในการวิจัย
-ความหมายและความสําคัญของการบริหารงานระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
- วัตถุประสงคของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
-ประโยชนของการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
- องคประกอบของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา
- การบริหารจัดการและกระบวนการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
-แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
- ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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สภาพและแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน
ระบบการดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของ
โรงเรี ย นขยายโอกาส อํ า เภอแม ส รวย
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเชี ย งราย
เขต 2

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง สภาพและแนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอ
แมสรวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยได
กําหนดพื้นที่ที่ทําการศึกษาไดแก โรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษานี้ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแมสรวยสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 14 คน และรองผูอํานวยการสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส
อําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน และครูของ
โรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 254 คน สรุป
ประชากรรวมทั้งสิ้น 274 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ครูของโรงเรียนขยายโอกาส อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 จํานวน
140 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, อางอิงใน ธานินทร ศิลป
จารุ, 2552, หนา 48-49) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 140 คน โดยใชวิธีเทียบอัตราสวน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีการ
สรางแบบสอบถามดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา แลวกําหนดวัตถุประสงค
2. สรางแบบสอบถาม เกี่ยวกับสภาพและแนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ขยายโอกาสอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 1 ฉบับ ครอบคลุมทั้ง 5
ดาน ดังนี้ 1) ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 2) ดานการคัดกรองนักเรียน 3) ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน 4)
ดานการปองกันและชวยเหลือนักเรียน 5) ดานการสงตอนักเรียน โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบปลายเปด จําแนก
ตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด และประสบการณการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีลักษณะเปน
มาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุดโดยจัดเรียงเนื้อหา ขอคําถามตาม
แนวคิด และทฤษฏีของบาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994 อางใน ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ, 2554)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนครอบคลุมเนื้อหา
5 ดานซึ่งเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด
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3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปหาคุณภาพของแบบสอบถามตอไป
3.1 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1.1 ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องมือ ที่สรางไว
3.1.2 หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จ เสนออาจารยที่ปรึกษา
เพื่อขอความเห็นชอบและนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาปรับปรุง แกไขใหเหมาะสม จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
1) นายสุทัด จันทะสินธุ
2) นายชูชาติ ซาวคําเขต
3) นายจาตุรงค สิทธิบุญมา
3.2 ตรวจสอบความถูกตองพิจารณาปรับแกตามตัวแปรที่ศึกษาโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective
Congruence) และปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาที่ใชตามคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือวิจัย
4. นํ าแบบสอบถามที่ไ ดป รั บปรุง แกไ ขแลว เสนอต อ อาจารยที่ปรึ ก ษา เพื่ อขอความเห็ น ชอบและจั ดพิ ม พ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อใชแจกกลุมตัวอยางจริงในการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ติดตอขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อขออนุญาตผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในอําเภอแมสรวย สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อเขาแจกแบบสอบถาม ในสถานศึกษาชวยอนุเคราะหตอบแบบสอบถามใน
การศึกษาครั้งนี้
2. เดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทุกโรงเรียน และกําหนดวัน เวลา ขอรับแบบสอบถามคืน
3. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ และวิเคราะหขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบสอบถาม
ชนิดเลือกตอบ (Check List) วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยล และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการ
บรรยาย
2. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มาวิเคราะหขอมูล
โดยใชคาเฉลี่และคาเบียงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย โดยกําหนดเกณฑในการแปล
ความหมายของคาเฉลี่ย (ชูศรี วงศรัตนะ, 2553, หนา 69)
3. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 แนวทางในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนวิเคาะหขอมูล
โดยใชความถี่
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ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอ โดยใชตารางประกอบการบรรยาย จําแนกตามลําดับไดดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
2. การวิเคราะหสภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแมสรวย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3. แนวทางพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแมสรวย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
1. สถานภาพทั่วไป พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญิง มีอายุ 36 ปขึ้นไป วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรี และมีประสบการณในการทํางานระหวาง 5 - 10 ป
2. สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2.1 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูใน
ระดับมากทุกขอโดยประเด็นที่มีระดับมากที่สุดคือครูประจําชั้นมีการออกเยี่ยมบานนักเรียนเพื่อใหทราบสภาพความ
เปนอยูของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนกลุมเสี่ยง รองลงมาคือ ครูประจําชั้นมีสัมพันธภาพอันดีกับนักเรียน จนนักเรียนเกิด
ความไววางใจ เชื่อมั่นและศรัทธา และดานที่มีระดับนอยที่สุดคือโรงเรียนมีการประสานกับผูปกครองโดยตรงเพื่อใหได
ขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนตามตองการ
2.2 ดานการคัดกรองนักเรียน พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอโดยประเด็นที่มีระดับมากที่สุดคือ โรงเรียนใชเกณฑเดียวกันในการคัดกรองนักเรียน รองลงมาคือ โรงเรียนมีการ
รายงานผลขอมูลคัดกรองนักเรียน ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาใหการชวยเหลือนักเรียน
อยาง และดานที่มีระดับนอยที่สุดคือโรงเรียนมีการปฏิบัติ กับนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา อยางถูกตอง จนนักเรียนไมเกิด
ความรูสึกวาตนเองแปลกแยกจากนักเรียนอื่น
2.3 ดานการสงเสริมนักเรียน พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอโดยประเด็นที่มีระดับมากที่สุดคือ ครูประจําชั้นมีการจัดกิจกรรมโฮมรูมอยางตอเนื่อง รองลงมาคือ โรงเรียนมีการ
จัดกิจกรรม เพื่อใหนักเรียนรูจักตนเอง รูจักผูอื่นและสังคมดีขึ้น และดานที่มีคาระดับนอยที่สุดคือโรงเรียนเปดโอกาสให
นักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบของกิจกรรมตามความสนใจ
2.4 ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา
อยูในระดับมากทุกขอโดยประเด็นที่มีระดับมากที่สุดคือ ครูประจําชั้นเอาใจใสดูแลนักเรียนอยางทั่วถึง และเทาเทียมกัน
รองลงมาคือ ครูประจําชั้นมีความเขาใจปญหา ของนักเรียน ตามเพศ และวัย เปนอยางดี และดานที่มีคาระดับนอยที่สุด
คือโรงเรียนจัดอบรมใหความรูในเรื่องการปรับตัวและการวางตัวในสังคม
2.5 ดานสงตอนักเรียน พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ
โดยประเด็นที่มีระดับมากที่สุดคือ ครูประจําชั้นแกไขปญหานักเรียนเบื้องตนดวยตนเองกอน หากไมสามารถแกไขไดจึงทํา
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การสง รองลงมาคือ ครูประจําชั้นมีการวิเคราะห และพิจารณาขอมูล กอนการสงตอนักเรียน และดานที่มีระดับนอยที่สุด
คือโรงเรียนมีการนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ในการสงตอนักเรียน กับหนวยงานที่รับชวงตอ อยางชัดเจน
3. แนวทางการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
3.1 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล พบวาโดยภาพรวมมีประเด็นตรงกันมากที่สุดคือโรงเรียนควรมีระบบ
การเก็บขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล รองลงมาคือนักเรียนควรเปดโอกาสใหครูประจําชั้นไดทําความรูจักเปนรายบุคคล
3.2 ดานการคัดกรองนักเรียน พบวาโดยภาพรวมมีประเด็นตรงกันมากที่สุดคือโรงเรียนควรมีขอมูลพฤติกรรม
ของนักเรียนใหเพียงพอในการคัดกรอง รองลงมาคือการคัดกรองนักเรียนควรมีความชัดเจน
3.3 ดานการสงเสริมนักเรียน พบวาโดยภาพรวมแลวมีประเด็นตรงกันมากที่สุดคือโรงเรียนควรการสงเสริมให
นักเรียนไดทํากิจกรรมที่ตนเองถนัด รองลงมาคือควรแจงจุดประสงคของกิจกรรมสงเสริมที่ใหนักเรียนเขาใจชัดเจน
3.4 ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน พบวาโดยภาพรวมมีประเด็นตรงกันมากที่สุดเพียงประเด็นเดียว
คือโรงเรียนควรมีระบบการปองกันและแกไขในเชิงโครงสรางคณะกรรมการ
3.5 ดานสงตอนักเรียนพบวาโดยภาพรวมมีประเด็นตรงกันมากที่สุดคือโรงเรียนควรมีขอมูลในการสงตอของ
นักเรียนที่ชัดเจน รองลงมาคือครูประจําชั้นควรมีการสื่อสารกับผูปกครองเพื่อทําความเขาใจในการสงตอ
อภิปรายผล
การศึกษาสภาพและแนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแม
สรวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยนํามา
อภิปรายผลได ดังนี้
1. จากการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้สืบเนื่องจากโรงเรียน
มีการปฏิบัติ ในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับสภาพการดําเนินงานการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในแต
ละดานจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน ดานการสงตอนักเรียน ดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล ดานการสงตอนักเรียน และดานการคัดกรองนักเรียน จึงกลาวไดวาการดําเนินงานการบริหารงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนจะมีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับปจจัยตอไปนี้ ปจจัยแรก มนุษยทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ไดตลอดชีวิต เพียงแตใชเวลาและวิธีการที่แตกตางกัน เนื่องจากแตละคนมีความเปนปจเจกบุคคล ดังนั้น การยึดนักเรียน
เปนสําคัญในการพัฒนาเพื่อดูแลชวยเหลือ ทั้งดานการปองกัน แกไขปญหา หรือการสงเสริมจึงเปนสิ่งจําเปน ปจจัยที่สอง
ความสําเร็จของงานตองอาศัยการมีสวนรวม ทั้งการรวมใจ รวมคิดรวมทําของทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของ ไมวาจะเปน
บุคลากรในโรงเรียนทุกระดับ ผูปกครอง หรือชุมชน (กรมสุขภาพจิต,2547, หนา 2) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทักษิณ
ทักษิมา (2547, หนา 114 -125) ไดศึกษาพัฒนาการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ พบวา การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน ทําใหครูที่ปรึกษามีความรู
ความเขาใจในกระบวนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามขั้นตอนในการแกปญหานักเรียนใหไดรับการ
ชวยเหลืออยางเปนระบบอยางตอเนื่อง 1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ไดดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําขอมูลพื้นฐาน
จัดทําระเบียนสะสม ดําเนินงาน โดยใชแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ครูที่ปรึกษา นักเรียนและผูปกครองใหความ
รวมมือดวยดี 2) การคัดกรองนักเรียน มีการวิเคราะหขอมูลเพื่อการคัดกรองนักเรียน และการดําเนินงานในการพิจารณา
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คัดกรองนักเรียน ในรูปคณะกรรมการใหไดมาตรฐานสอดคลองกับสภาพบริบทของนักเรียนในทองถิ่น โดยการกํากับ
ติดตามใหความรูคลอดระยะเวลา 3) การสงเสริมนักเรียน โดยการจักกิจกรรมโฮมรูม นักเรียนมีการพัฒนาดานอารมณ
จิตใน มีความเชื่อมั่นและกลาแสดงออก ครูและนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน นักเรียนไดเรียนรูการคบเพื่อนมารยาทใน
สังคม และการจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองชั้นเรียนผูปกครองมีความรัก ความเขาใจ เอาใจใสในการอบรมสั่งสอนบุตร
หลาน และโรงเรียนจัดโครงการเยี่ยมบานเพื่อสรางสัมพันธที่ดีกับผูปกครองและนักเรียน ไดขอมูลจากสภาแวดลอมทาง
บาน 4) การปองกันและการแกไขปญหา มีการใหคําปรึกษาเบื้องตนแกนักเรียน การดําเนินจัดกิจกรรมหองเรียน การ
ดําเนินการจัดกิจกรรมซอมเสริม การดําเนินงานกิจกรรมสื่อสารกับผูปกครอง โดยนักเรียนไดมีสวนรวมในการพัฒนา
ตนเองตามความถนัด ตามความสามารถ 5) การสงตอใหมีการดําเนินการวิเคราะหพิจารณาขอมูลนักเรียนเพื่อสงตอ และ
มีการประสานงานกับอาจารยที่รับนักเรียน เพื่อชวยเหลือแกไขปญหานักเรียนของครูที่ปรึกษาและครูที่เกี่ยวของ ทําใหชวย
แกปญหาและลดปญหาของนักเรียนลงได ปญหาของนักเรียนยังไมถึงขั้นรุนแรงที่ตองดําเนินการสงตอผูเชี่ยวชาญ และวีระ
โอบออม (2549) ไดทําวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานลาด
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามความ
คิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ใน 4 ดาน ไดแก
1) ดานการเตรียมและวางแผนดําเนินงาน 2) ดานการดําเนินงานตามแผน 3) ดานการนิเทศกํากับ ติดตาม และ 4) ดาน
การประเมินผล และเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงานของครู ประเภท
ของสถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษา และพฤติกรรมผูนํา กลุมตัวอยางไดแก ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบาน
ลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 189 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยครอบคลุมการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 4 ดาน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .97 ผลการวิจัยพบวา 1) ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการเตรียมและ
วางแผนดําเนินงาน ดานการตําเนินงานตามแผน และดานการประเมินผล อยูในระดับมาก สวนดานการนิเทศ กํากับ
ติดตามอยูในระดับปานกลาง 2) ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอบานลาด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี
เขต 2 ที่มีสถานภาพในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายดานไมตางกัน ครูที่อยูประเภทสถานศึกษา
ตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวม ไมแตกตางกัน
2. จากการวิจัยพบวา แนวทางพัฒนาแกไขในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยาย
โอกาสอํา เภอแมส รวย สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชี ยงราย เขต 2 ภาพรวมมี ประเด็น ที่นํ ามา
อภิปรายดังนี้
2.1 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โรงเรียนควรมีระบบการเก็บขอมูลนักเรียนที่เปนขอมูลรายบุคคล ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547, หนา 1 – 3) กลาววา ความสําคัญของการดําเนินงานการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน คือ บทบาทของครูจะตองปรับเปลี่ยนเพื่อใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของผูเรียน โดยการทํางานอยางมี
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ระบบ มีกระบวนการทํางาน มีหลักฐานการปฏิบัติงาน มีเทคนิค วิธีการหรือการใชเครื่องมือตาง ๆ ในการเก็บรวบรวม
ขอมูล เพื่อการดูและชวยเหลือนักเรียน อันจะเกิดผลดีตอทุกคน
2.2 ดานการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนควรมีขอมูลพฤติกรรมของนักเรียนใหเพียงพอในการคัดกรอง ซึ่ง
สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547, หนา 4) กลาววา กระบวนการดําเนินงานดูแล
ชวยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนชัดเจน พรอมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐานคุณภาพ
2.3 ดานการสงเสริมนักเรียน โรงเรียนควรการสงเสริมใหนักเรียนไดทํากิจกรรมที่ตนเองถนัด ซึ่งสอดคลองกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551, หนา 56 – 60) กลาววา เด็กจะตองไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนา
ทั้งทางรางกาย สังคม อารมณ และสติปญญาอยางเต็ม ตามศักยภาพ ภายใตความมีวินัย ความเสมอภาค และเอกภา
2.4 ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน โรงเรียนควรมีระบบการปองกันและแกไขในเชิง ซึ่งสอดคลองกับ
กรมสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต, 2547, หนา 2) กลาววา มนุษยทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอด
ชีวิต เพียงแตใชเวลาและวิธีการที่แตกตางกัน เนื่องจากแตละคนมีความเปนปจเจกบุคคล ดังนั้น การยึดนักเรียนเปนสําคัญ
ในการพัฒนาเพื่อดูแลชวยเหลือ ทั้งดานการปองกัน แกไขปญหา จึงเปนสิ่งจําเปน
2.5 ดานการสงตอนักเรียน โรงเรียนควรมีขอมูลในการสงตอของนักเรียนที่ชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 ข, หนา 39 - 40) กลาววาการ
สงตอ คือกระบวนการดําเนินการกับนักเรียนที่มีปญหา ซึ่งยากตอการชวยเหลือ หรือชวยเหลือแลวนักเรียนมีพฤติกรรมไม
ดีขึ้น ตองสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตอไป การสงตอแบงเปน 2 แบบ คือ การสงตอภายในโดยการที่ครูที่ปรึกษาสง
นักเรียนที่มีปญหาและยากตอการชวยเหลือตอไปยังครูที่สามารถใหการชวยเหลือนักเรียนได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะปญหา
เชน สงตอครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจําวิชา และฝายปกครอง และการสงตอภายนอก คือครูแนะแนวหรือฝาย
ปกครองเปนผูดําเนินการสงนักเรียนที่มีปญหาและยากตอการชวยเหลือตอไปยังผูเชี่ยวชาญภายนอก

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยที่ไดสรุปและอภิปรายผล ผูวิจัยมีแนวคิดเปนขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้
1.1. จากการวิจัยพบวาดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอโดยประเด็นที่มีระดับนอยที่สุดคือโรงเรียนมีการใชเครื่องมือที่หลากหลายในการที่ถูกตอง
ชัดเจน ขอมูลเปนรายบุคคลประสานกับผูปกครองโดยตรงเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนตามตองการ
ดังนั้นโรงเรียนควรประสารงานกับผูปกครองโดยตรงเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่ถูกตองและติดตามอยาง
ตอเนื่อง ครูประจําชั้นควรมีการเยี่ยมบานนักเรียนอยางจริงจัง เพื่อศึกษาสภาพ บริบท ครอบครัวของนักเรียน จัดทําแฟม
บันทึกขอมูลนักเรียนรายบุคคลใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสงตอระดับชั้นตอไปจนกวาจะจบจากสถานศึกษา ครู
ประจําชั้นควรออกเยี่ยมบาน อยางนอย ปการศึกษาละ 2 ครั้ง สังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล อยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
ครูควรมีการคุมครองนักเรียนในดานสิทธิของเด็กใหทั่วถึง และครอบคลุมอยางตอเนื่องทั้งรางกายและจิตใจ
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1.2. จากการวิจัยพบวาการคัดกรองนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับ
มากทุกขอโดยประเด็นที่มีระดับนอยที่สุดคือโรงเรียนมีการปฏิบัติ กับนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา อยางถูกตอง จนนักเรียน
ไมเกิดความรูสึกวาตนเองแปลกแยกจากนักเรียนอื่น
ดังนั้นโรงเรียนควรมีการคัดกรองนักเรียนทุกคนกอนรับเขาสถานศึกษา ควรคัดรองนักเรียนใหไดขอมูลที่เปน
ความจริง เที่ยงตรงมากที่สุด ควรมีแบบคัดกรองที่เปนมาตรฐาน แบบเดียวกัน ควรมีการจัดทําระเบียนสะสมของนักเรียน
ทุกคนและจัดเก็บอยางเปนระบบ พรอมนํามาใชงานไดตลอดเวลา โรงเรียนควรมีขอมูลนักเรียนมากพอที่จะใชคัดกรอง
ควรมีการคัดกรองนักเรียนที่เปนเด็กพิเศษหรือบกพรองทางสติปญญาตามหลักกระบวนการของวิธีคัดกรอง และรวมเปน
เครื อข ายของศู นย การศึก ษาพิเศษ ประจํ าจั งหวัด เชี ยงราย เพื่อ จะได ประสารงานให เจ าหนา ที่มาให ความรูแ ละการ
ชวยเหลือนักเรียนนิเทศติดตามประเมินผล
1.3. จากการวิจัยพบวาดานการสงเสริมนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูใน
ระดับมากทุกขอโดยประเด็นที่มีระดับนอยที่สุดคือโรงเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบของ
กิจกรรมตามความสนใจ
ดังนั้นโรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมโฮมรูมที่หลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรมโฮมรูมนอกหองเรียนควรสงเสริมให
นักเรียนไดทํากิจกรรมที่ตนเองถนัด ควรมีการสนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงผลงานและศักยภาพสูระดับประเทศ
เด็กนั กเรีย นที่มีปญหาควรสง เสริม ใหทํา กิจกรรมอย างจริ งจัง สงเสริมนัก เรียนตามความสามารถและศักยภาพของ
นักเรียน ควรมีกิจกรรมที่สงเสริมดานอาชีพใหกับนักเรียนหรือกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม โรงเรียนควรเปดโอกาสให
นักเรียนมีสวนรวมในการจัดรูปแบบกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น สงเสริมนักเรียนใหมีจิตสํานึกและปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับวัย จัด
อบรมเขาคายทั้งประถมและมัธยมรวมกัน มีการสงเสริมการเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนตามสถานที่ตาง ๆ
1.4. จากการวิจัยพบวาดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอโดยประเด็นที่มีระดับนอยที่สุดคือโรงเรียนจัดอบรมใหความรูในเรื่องการปรับตัวและการ
วางตัวในสังคม
ดังนั้นโรงเรียนควรมีกฎระเบียบที่ชัดเจน เพื่อใหนักเรียนไดปฏิบัติตามกฎ สอดสองดูแลนักเรียนประจําชั้นของ
ตนเอง สถานศึกษาควรจัดอบรมใหความรูในการวางตัวในสังคม ครูประจําชั้นควรประสารงานกับครูวิชาการในการแกไข
ปญหานักเรียน เฝาระวังและดูแลนักเรียนอยางใกลชิด พอแมผูปกครองและคณะครูควรรวมมือกันในการปองกันและ
แกปญหา มีแนวทางการปองปรามที่เนนความชัดเจน เปนไปในทางเดียวกัน มีระเบียบหรือมาตรการรองรับที่ครูสามารถ
ปฏิบัติกับนักเรียนไดจริง และปองกันนักเรียนไมใหเขาไปยุงเกี่ยวกับอบายมุข มีการติดตามดูแลนักเรียนกลุมเสี่ยง กลุมมี
ปญหาอยางใกลชิด
1.5 จากการวิจัยพบวาดานสงตอนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา อยูในระดับ
มากทุกขอโดยประเด็นที่มีระดับนอยที่สุดคือโรงเรียนมีการนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ในการสงตอนักเรียน กับหนวยงานที่
รับชวงตอ อยางชัดเจน
ดังนั้นโรงเรียนควรมีการนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ในการสงตัวนักเรียนใหชัดเจน ควรติดตามผลการสงตอ
นักเรียนดวย การขอความรวมมือกับองคกรเอกชนเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการบริหารจัดการ ดานนักเรียนที่มีปญหา
ใหผูปกครองเขามารับรูกอนสงตอใหกับชั้นถัดไป เมื่อพบเด็กที่มีปญหาควรสงตอใหผูเชี่ยวชาญอยางถูกตองตามขั้นตอน
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กอนมีการสงตอนักเรียน ควรคัดกรองใหดี ครูประจําชั้นควรมีการสื่อสารกับผูปกครองใหเขาใจในการสงตอนักเรียน
สําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยง จัดเปนนักเรียนพักนอน ดูแลอยางใกลชิด จัดกิจกรรมใหปฏิบัติอยางจริงจัง เพื่อฝกฝนและ
ปฏิบัติตนในทางที่ดี การสงตอนักเรียนมีความเปนไปดวยดีและสามารถที่จะพัฒนาตอไปในระดับสูงขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ตามที่ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจัยไปแลว ก็เพื่อใหงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการดําเนินงานการ
บริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นั้นไดแพรหลาย และไดมีการศึกษาเพื่อเปนการตอยอดองคความรูใหลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และ
เปนประโยชนในการศึกษาคนควาของผูบริหาร นักศึกษา นักวิชาการ และผูที่สนใจทั่วไป จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยใน
ครั้งตอไป ดังนี้
2.1 ควรมีการศึกษาการศึกษาสภาพการดําเนินงานการบริหารงานระบบงานดูแลชวยเหลือนักเรียน ในระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงราย
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ที่ประสบ
ผลสําเร็จ ที่สามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานการบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึก ษาเรื่อ งสภาพการดํ าเนิ นงานระบบดู แลชวยเหลือ นักเรีย นของโรงเรี ยนขยายโอกาสอํ าเภอแมส รวย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสําเร็จ ลุลวงดวยดี ดวยการสนับสนุนจากบุคคลหลาย
ฝาย ผูศึกษาขอขอบพระคุณ ดร.โสภา อํานวยรัตน ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา ไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนตรวจสอบ
แกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณได ผูศึกษา
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ นายสุทัด จันทะสินธุ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไคร นายชูชาติ ซาวคําเขต ผูอํานวยการโรงเรียน
ชุมชนบานสันจําปา และนายจตุรงค สิทธิบุญมาผูอํานวยการโรงเรียนเจดียหลวงพิทยา ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนําแกไขตรวจสอบเครื่องมือ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ที่ใชใน
การศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้สมบูรณและมีคุณคา
ผูศึกษาขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร บุคลากร และผูที่เกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียนขยายโอกาสของอําเภอแม
สรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และ
ใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จ
ลุลวงไดดวยดี
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สภาพและปญหาการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาพืน้ ที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย
Situation and problem of management in Inclusive Schools by using SEAT Framework
in Office of the Doi Tung Development Education Chiang Rai
สิริญาดา กิตติรัตนทรัพย 1* และ ฐิติชัย รักบํารุง2
13

Siriyada Kittirattanasup1* and Thitichai Luckbumrung2
บทคัดยอ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทในกลุม
เครื อ ข า ยพั ฒ นาการศึ ก ษาพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาดอยตุ ง จั ง หวั ด เชี ย งราย ผลการศึ ก ษาพบว า ภาพรวมสภาพการ
ดําเนินงานโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท 4 ดาน มีการ
ดําเนินงานในภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา การศึกษาสภาพและปญหาการจัดการโรงเรียนเรียนรวม
โดยใชโครงสรางซีทเรียง จากมากไปหานอยดังนี้ คือ ดานนักเรียน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสภาพแวดลอม
และดานเครื่องมือ 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 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 2 สิทธิและ
หนาที่ทางการศึกษา มาตรา 10 วรรคสอง ความวา "การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ
สติปญญา อารมณสังคม การสื่อสาร และการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมี
ผูดูแล หรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิ และโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ" และวรรคสาม
ความวา "การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และให
บุค คลดั ง กล า วมี สิ ท ธิ ไ ด รับ สิ่ งอํ า นวยความสะดวก สื่ อ บริก าร และได รับ ความช ว ยเหลื อ อื่ น ใดทางการศึ ก ษา ตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 หนา 6-7)
การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนเรียนรวม จึงเปนรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาที่ใหโอกาสนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษไดมีโอกาสเขาเรียนรวมกับนักเรียนปกติ เพื่อใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดพัฒนาเต็มศักยภาพ ดังที่
เบญจา ชลธารนนท (2546, หนา 2) ไดกลาววาปจจุบันนี้การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษหรือ เด็กที่มี
ความบกพรองมีแนวโนมที่จะจัดการศึกษาในรูปแบบของการจัดการเรียนรวม โดยจัดใหเด็กที่มีความบกพรองเขาเรียนรวม
ในหองเรียนเดียวกันกับเด็กปกติ ไดเรียนและทํากิจกรรมรวมกับเด็กทั่วไป การจัดการเรียนรวมอาจทํา ไดหลายลักษณะ
แลวแตจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลาย ๆ รูปแบบในสถานศึกษาเดียวกัน สิ่งสําคัญของการจัดการเรียนรวม คือ
ใหเด็กที่มีความตองการพิเศษหรือมีความบกพรองไดอยูรวมในสังคมของ เด็กปกติและไดทํากิจกรรมรวมกันระหวางเด็กที่
มีความตองการพิเศษกับเด็ก ปกติ เพื่อใหเด็กเหลานั้นไดรูวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม และสังคมไมรังเกียจ แตใหการ
ยอมรั บ และคอยช ว ยเหลื อ ดัง นั้ น การศึ ก ษาในป จ จุ บัน และอนาคตจึ ง ต อ งปรั บ ให เป น การศึ ก ษาแบบเสรี เป ด กว า ง
ครอบคลุมทุก ๆ ดาน และเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียม เพื่อใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด
ตอเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษใหไดรับโอกาสและความเสมอภาคในสังคม
จากการทบทวนผลการดําเนินงานพัฒนาการศึกษา ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551, หนา 11)
ในดานประสิทธิภาพทางการศึกษา พบวา ในการจัดการศึกษายังไมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การศึกษาขั้น
พื้นฐานยังขาดความเสมอภาคและไมเทาเทียมกันในการเขารับการศึกษา รวมทั้งกลุมผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ไมวา
จะเปนผูที่มีความบกพรองผูดอยโอกาส และผูที่มีความสามารถพิเศษ ก็ยังขาดโอกาสในการเขารับการศึกษาที่เหมาะสม
และทั่วถึงดวยเชนกัน ดังนั้นเพื่อเปนการประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนการประกันคุณภาพของการ
ใหบริการทางการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนที่มีความบกพรอง จึงจําเปนตองจัดการศึกษาในรูปแบบของการจัดการเรียน
รวม เพื่อใหเด็กที่มีความบกพรองหรือเด็กที่มีความตองการพิเศษ ไดเรียนในสภาพแวดลอมที่มีขีดจํากัดนอยที่สุดและ
สามารถเขาถึงการศึกษาไดอยางทั่วถึง
กลุมพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ทั้ง 8 โรงเรียนไดจัดการศึกษาเรียนรวม
โดยใชโครงสรางสรางซีท SEAT รวมกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใหแกเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
เพื่อใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับการศึกษาและการฟนฟูสมรรถภาพ ที่เหมาะสมกับความบกพรองตั้งแตยังเล็ก คน
เหลานี้สามารถที่จะพัฒนาไปสูความเปนปกติ หรือสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางอิสระ และเปนทรัพยากรที่มี
คุณคาของสังคมได อยางไรก็ตามแมจะใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม ก็ยังพบวามีปญหาและอุปสรรคใน
การจัดการเรียนรวมของโรงเรียนในกลุมพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย หลายประการ
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อาทิเชน ความรูความเขาใจในภาวะปญหาของเด็กที่มีปญหาในการเรียนรู ผูบริหารและครูยังขาดความรูความเขาใจในการ
จัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ สิ่งเหลานี้สงผลใหการจัดการเรียนรวมไมบรรลุผลสําเร็จเทาที่ควรซึ่งในการ
จัดการเรียนรวมนั้นตองไดรับความรวมมือหลายฝายไดแก ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกรอง นักเรียน ศูนยการศึกษาพิเศษ
และสํานักงานเขตพื้นที่ เพื่อรวมกันพัฒนาการจัดการเรียนรวมเพื่อพัฒนาใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดเรียนรูอยางมี
คุณภาพ
จากสภาพปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงไดศึกษา สภาพและปญหาการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใชโครงสราง
ซีทในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้สามารถ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการโรงเรียนเรียนรวม ตลอดจนเปนแนวทางใหกับสถานศึกษา ที่มีความสนใจในการ
จัดการเรียนรวมใหเกิดประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นที่
โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิด

1.
2.
3.
4.
5.

ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ขอมูลพื้นฐานของผูเกี่ยวของ
ในโรงเรียนเรียนรวม
เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษา
ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน
ประสบการณดานความรู

สภาพการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใช
โครงสรางซีททั้ง 4 คือ
1. S(Student) นักเรียน
2. E(Environment) สิ่งแวดลอม
3. A(Activity) กิจกรรมการเรียนการสอน
4. T(Tool) เครื่องมือ

วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา เรื่อง สภาพและปญหาการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงรายเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูศึกษาไดกําหนดพื้นที่
ที่ทําการศึกษา ไดแก โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการดอยตุง จังหวัดเชียงราย โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานตามลําดับ ดังนี้ ประชากร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางเครืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย
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ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ผูบริหารโรงเรียน ครู และครูหัวหนาโครงการเรียนรวมของโรงเรียนในกลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงรายจํานวน 105 คน โดยแยกเปนประชากรผูใหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ผูบริหาร จํานวน 9 คน ครูหัวหนาโครงการเรียนรวม จํานวน 3 คน และครูผูสอนในสถานศึกษา
จํานวน 93 คน รวม 105 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้น แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ประมาณคา 5 ระดับ ไดแก ปฏิบัติมาก
ที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัตินอย ปฏิบัตินอยที่สุด ตามวิธีของลิเคอรท (Likert Scales) จํานวน 35 ขอ
ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ
การสรางเครื่องมือ
1. ผูศึกษาศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการดําเนินงานการนิเทศ
ภายในโรงเรียน เพื่อกําหนดขอบเขตและกรอบแนวคิดแนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงคของการศึกษา
3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาการคนควาดวยตนเองเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
4. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) หรือความ
สอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว
5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับครูผูสอนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชศึกษา จํานวน 30 คน เพื่อหา
ความเที่ยงของขอคําถามแลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามตามวิธีหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดความเชื่อมั่นแบบสอบถามเทากับ 0.97
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูศึกษานําหนังสือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงรายถึงผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะหให
ครูผูสอนตอบแบบสอบถาม
2. สงแบบสอบถามไปยังผูบริหารและครูผูสอน ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง
จังหวัดเชียงราย ทุกโรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม
3. การสงและการติดตามแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ผูศึกษาปฏิบัติดังนี้
3.1 ลงรหัสของแบบสอบถามเพื่องายตอการตรวจสอบและติดตามคืน
3.2 โรงเรียนกลุมตัวอยาง ผูศึกษาดําเนินการจัดสงดวยตนเอง
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลกลับ ผูศึกษาดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง
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3.4 ผูศึกษาไดรับแบบสอบถามกลับคืนทั้งหมด จํานวน 105 ฉบับ คิดเปน รอยละ 100
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดรับแบบสอบถามคืนมารอยละ 100 นํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการทําวิจัยในครั้งนี้ ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งผูศึกษาไดแยกการ
วิเคราะหขอมูล ตามลักษณะของแบบสอบถามดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ในปจจุบันและ
ประสบการณดานความรู วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่และรอยละ นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
2. เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ“สภาพการจัดการโรงเรียนเรียนรวม โดยใชโครงสรางซีท” แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ
มาตรการสวนประมาณคา (Rating Scales) ประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท (Likert Scales) ทั้งสิ้นจํานวน 35 ขอ
ซึ่งครอบคลุมงานทั้งหมด ไดแก
2.1. ดานนักเรียน (S-Student)
2.2. ดานสภาพแวดลอม (E- Environment)
2.3. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A–Activities)
2.4. ดานเครื่องมือ (T - Tools)
3. ปญหา และขอเสนอแนะ
สถิติที่ใชในการศึกษา
1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
2. สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ผูศึกษาไดทําการศึกษาขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน ประสบการณทํางาน
2. วิเคราะหขอมูล สภาพและปญหาการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3. ปญหาและขอเสนอแนะของสภาพการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงรายโดยผลการศึกษาพบวา สภาพการดําเนินงานโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนรวม ตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีททั้ง 4 ดาน ในภาพรวมมีการดําเนินงาน
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (µ= 3.52) โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานนักเรียน (µ= 3.55) รองลงมาคือ ดานกิจกรรมการ
เรียนการสอน(µ= 3.54) 0.ดานสภาพแวดลอม (µ= 3.53) และดานเครื่องมือ (µ= 3.48)
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สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการศึกษาการจัดการเรียนรวม ตามรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท 4 ดาน
สรุปไดดังนี้
ดานนัก เรี ยน ในภาพรวมมีการดํ าเนิน งานในระดับ มาก สรุป ได ดังนี้ มี การส งเสริม นัก เรี ยนปกติ ให โอกาส
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษเขารวมกลุมตามกลุมสาระการเรียนรูอยางตอเนื่อง สงเสริมผูปกครองใหแสดงความ
คิดเห็นอยางเต็มที่เพื่อวางแผนเตรียมความพรอมนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ นักเรียนทั่วไปไดรับการ
เตรียมความพรอมในดานการยอมรับและชวยเหลือเพื่อนที่มีความตองการพิเศษ สวนการดําเนินงานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
คือ จัดกิจกรรมจําลองสถานการณการเปนนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเพื่อใหนักเรียนทั่วไปไดเขาใจถึงความคับของ
ใจความไมสะดวกและความลําบากของเพื่อนที่มีความตองการพิเศษ สําหรับปญหาพบวา เด็กที่มีความตองการพิเศษอยู
พื้นสูงที่หางไกลจาก สหวิทยาการ จึงไมมีความสนใจในการเรียน นักเรียนที่มีความตองการพิเศษเปนเด็กชนเผาบนพื้นที่สูง
อันเปนปญหาในการสื่อสารภาษาไทย นักเรียนมีการเรียนรูชาและสมาธิสั้น สวนขอเสนอแนะ ปรับพฤติกรรมนักเรียน
สรางแรงจูงใจในการเรียน ควรจัดครูการศึกษาพิเศษมาสอนและดูแลเด็กที่มีความตองการพิเศษโดยไมตองมีภาระงาน
ดานอื่น ควรจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพของเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ดานดานสภาพแวดลอม ในภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับมาก สรุปไดดังนี้ จัดใหนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษเรียนรวมในชั้นเรียนทั่วไปมากที่สุด ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรวมและ
พัฒนาการของผูเรียน จัดใหมีหองเรียนพิเศษสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางเหมาะสมตามความตองการ
จําเปนพิเศษ สวนการดําเนินงานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ปรับหองน้ํา-หองสวมใหเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ และคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนรวมจากบุคคลตางๆอยางเหมาะสม สําหรับปญหาพบวา บาน
นักเรียนอยูหางไกลสถานศึกษา ครอบครัวขาดการดูแลเอาใจใส โรงเรียนขาดแคนหองเรียน และแหลงการเรียนที่รูที่
นักเรียนสามารถใชในการเรียนรู ในชั้นเรียนปกติมีจํานวนนักเรียนมากอยูแลว ทําใหการดูแลเด็กที่มีความตองการพิเศษไม
ทั่วถึง สวนขอเสนอแนะ ควรจัดสถานที่ มีปายนิเทศ ที่กระตุนความสนใจของเด็กที่มีความตองการพิเศษเพื่อพัฒนาการที่ดี
ขึ้น ควรจัดแหลงเรียนรูที่มีความนาสนใจอยางเปนสัดสวน ควรปรับหองเรียนตามสภาพบริบทของโรงเรียนที่เอื้อตอเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ในภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับมาก สรุปไดดังนี้ ครูมีกระบวนการคัด
กรองและสงตอเด็กอยางหลากหลาย สํารวจ คัดแยก และประเมินความสามารถพื้นฐานนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นิเทศ ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะและรายงานผลและประชาสัมพันธผล
การดําเนินงานใหบุคลากรในโรงเรียนผูปกครอง ชุมชนหรือหนวยงานอื่นไดรับทราบ สวนการดําเนินงานที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด คือ จัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) ใหกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
สําหรับปญหาพบวา ครูขาดความรูและประสบการณในเรื่องการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
กิจกรรมการเรียนการสอนขาดความนาสนใจ ไมเอื้อตอการเรียนรูของเด็กที่มีความตองการพิเศษ ครูไมมีความรูในการ
จัดทําแผนการเรียนรูเฉพาะบุคคล สวนขอเสนอแนะ จัดอบรมใหความรูเรื่องการศึกษาพิเศษแกค รูในโรงเรียน ปรั บ
กิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ จัดครูเสริมวิชาการเพื่อสอนเสริมเด็กที่มีความตองกรพิเศษ
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ดานเครื่องมือ ในภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับปานกลาง สรุปไดดังนี้ ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดการเรียนรวม โรงเรียนกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ในการปฏิบัติงานของ
โครงการเรียนรวมและระบบการใหบริการที่ชัดเจน มีระบบประกันคุณภาพที่มีระบบและสอดคลองกับการจัดการเรียน
รวม สวนการดําเนิ นงานที่มีคาเฉลี่ยต่ํ าที่สุด คือจัดสรรงบประมาณในการจัด การเรียนรวมสําหรับนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษอยางเพียงพอ สําหรับปญหาพบวา โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับเด็กที่
มีความตองการพิเศษ สื่อการเรียนการสอนไมนาสนใจและไมเหมาะสมกับเด็กที่มีความตองการพิเศษเพราะบางครั้ง
ครูผูสอนไมมีความรูเกี่ยวกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ครูที่มีความรูเรื่องการศึกษาพิเศษมีไมเพียงพอตอเด็ก สวน
ขอเสนอแนะ ผูบริหารควรจัดหางบประมาณทั้งจากภายในและภายนอกมาสนับสนุนการจัดการเรียนรวม ควรใหครู
ผูเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดเลือกซื้อสื่อดวยตนเอง ประสานศูนย
การศึกษาพิเศษเพื่อแจงถึงปญหาที่เกิดขึ้น และรวมกันวางแผนแกไขปญหาตอไป
โดยสรุปแลว ภาพรวมสภาพการดําเนินงานโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมตามรูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท 4 ดาน พบวา มีการดําเนินงานในภาพรวมในระดับมาก เรียงตามลําดับ จากมากไปหานอย
ดังนี้ คือ ดานนักเรียน ดานกิจกรรมการเรียนการสอนดานสภาพแวดลอม และดานเครื่องมือ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาที่ ไ ด ส รุ ป มาข า งต น ทํ า ให ท ราบสภาพและป ญ หาการจั ด การโรงเรี ย นเรี ย นร ว มโดยใช
โครงสรางซีทในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย มีประเด็นสําคัญที่จะนํามา
อภิปรายไดดังนี้
จากผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย 4 ดาน คือ ดานนักเรียน ดานสภาพแวดลอม ดานกิจกรรมการ
เรียนการสอน และดานเครื่องมือ พบวา โดยภาพรวมโรงเรียนมีการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทมีการ
ดําเนินงานในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ ศิลปชัย อวงตระกูล (2553) ไดศึกษาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัด
การศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา
1. สภาพการการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมอยูในระดับมาก
2. การบริหารงานวิชาการมีปญหามากที่สุด เรื่อง ไมมีการดําเนินงานทางดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาพิเศษอันเปนผลตอการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพตอการจัดการศึกษาพิเศษ
3. แนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมควรใหผูเกี่ยวของ
เชน คณะกรรมการสถานศึกษา เขามามีสวนรวมในการบริหารงานบริหารโดยใหเปนไปตามความตองการของทองถิ่น ซึ่ง
โรงเรียนควรสนับสนุนและสงเสริม สวนผูบริหารโรงเรียนควรเปนผูนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ควรสนับสนุนสงเสริม ครู
และบุคลากร ดําเนินงานไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใชงบประมาณเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลและควรรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเขตพื้นที่
เมื่อพิจารณารายดาน ผลการศึกษาดานนักเรียน พบวา โดยภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับมาก ในเรื่องการ
สงเสริมนักเรียนปกติใหโอกาสนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเขารวมกลุมตามกลุมสาระการเรียนรูอยางตอเนื่อง สงเสริม
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ผูปกครองใหแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่เพื่อวางแผนเตรียมความพรอมนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ นักเรียนทั่วไปไดรับการเตรียมความพรอมในดานการยอมรับและชวยเหลือเพื่อนที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งแตกตาง
ไปจากการศึกษาของ อัจฉราภรณ บัวนวล (2551) พบวาโดยภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับปานกลาง ในเรื่องนักเรียน
ทั่วไปไดรับการเตรียมความพรอมในดานการยอมรับและชวยเหลือเพื่อนที่มีความตองการพิเศษ ครูทําความเขาใจและ
อธิบายเกี่ยวกับ ลักษณะความพิก ารใหนั กเรียนในชั้นเรี ยนไดรูแ ละเขา ใจ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชวยให
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษและนักเรียนทั่วไปไดทํากิจกรรมรวมกันเพื่อใหเกิดการเรียนรูและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการเตรียมความพรอมตามความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาเฉพาะบุคคล
ดานสภาพแวดลอมผลการศึ กษาพบวา โดยภาพรวมมี การดํา เนินงานในระดับมาก ในเรื่องของการจัดให
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษเรียนรวมในชั้นเรียนทั่วไป ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนรวมและพัฒนาการของผูเรียน จัดใหมีหองเรียนพิเศษสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางเหมาะสมตาม
ความตองการจําเปนพิเศษซึ่งแตกตางไปจากการศึกษาของ วิภาวี สันนิธิพานิชกุล (2552) พบวาดานสภาพแวดลอม
โรงเรียนยังไมมีความพรอมดานอาคารสถานที่และหองเรียน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สายวสันต นิมาพร (2554)
พบวา ในดานสภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับบุคคล ครูทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรวมครูทั่วไปและครู
การศึกษาพิเศษใหคําแนะนําและปรึกษาซึ่งกันและกัน
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมมีการดําเนินงานในระดับมาก ในเรื่องครูมี
กระบวนการคัดกรองและสงตอเด็กอยางหลากหลาย สํารวจ คัดแยก และประเมินความสามารถพื้นฐานนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นิเทศ ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะและรายงานผลและ
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานใหบุคลากรในโรงเรียนผูปกครอง ชุมชนหรือหนวยงานอื่นไดรับทราบ ซึ่งแตกตางไปจาก
การศึกษาของ วิภาวี สันนิธิพานิชกุล (2552) ครูไดจัดกิจกรรมสอนเสริมใหแกนักเรียนที่มีความตองการพิเศษอยาง
ตอเนื่อง และใชระบบแบบเพื่อนชวยเพื่อนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ แตครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทํา
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล และจัดไดไมทุกกลุมสาระการเรียนรู ทํานองเดียวกับการศึกษาของสกุณา นันทะชัย (2552)
พบวา ผูบริหารควรมีการนิเทศภายในอยางตอเนื่องตลอดจนสรางความเขาใจและใหความรูแกคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้ นฐานอย างสม่ํา เสมอและหลากหลายรูป แบบในเรื่อ ง การจั ดการเรียนรวม สํ าหรั บดา นปจ จัย คือ ควรเสนอต อ
หนวยงานตนสังกัดเพื่อขอพิจารณาจัดสรรครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ในสวนของโรงเรียน ควรใหชุมชนมีสวนรวม
จัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ
ด า นเครื่ อ งมื อ ผลการศึ ก ษาพบว า โดยภาพรวมมี ก ารดํ า เนิ น งานในระดั บ ปานกลาง ในเรื่ อ งของการ
ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดการเรียนรวม โรงเรียนยังขาดการกําหนด
นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ในการปฏิบัติงานของโครงการเรียนรวมและระบบการใหบริการที่ชัดเจน ขาดระบบประกัน
คุณภาพที่มีระบบและสอดคลองกับการจัดการเรียนรวม ซึ่งในการกําหนดนโยบายวิสัยทัศน พันธกิจ ในการปฏิบัติงานของ
โครงการเรียนรวมที่ชัดเจนนั้นจะเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนใหประสบ
ความสําเร็จ
จากผลการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวาการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ใหประสบผลสําเร็จนั้นโรงเรียนตองกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน
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พันธกิจ ในการปฏิบัติงานของโครงการเรียนรวมและระบบการใหบริการที่ชัดเจน มีระบบประกันคุณภาพที่มีระบบและ
สอดคลองกับการจัดการเรียนรวม โดยประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดการ
เรียนรวม เพื่อใหการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษไดเรียนรวมกับเด็กทั่วไปอยางเสมอภาค
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาสภาพและปญหาการจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงรายผูศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้และในการศึกษาครั้ง
ตอไปไวดังนี้
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
1. ครูควรปรับพฤติกรรมนักเรียน และสรางแรงจูงใจในการเรียน
2. ควรจัดสถานที่ มีปายนิเทศ ที่กระตุนความสนใจของเด็กที่มีความตองการพิเศษเพื่อพัฒนาการที่ดี
3.โรงเรียนควรจัดอบรมใหความรูเรื่องการศึกษาพิเศษแกครูในโรงเรียน
4. ผูบริหารควรจัดหางบประมาณทั้งจากภายในและภายนอกมาสนับสนุนการจัดการเรียนรวม
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีทรวมกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน
2.ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กที่มีความตองการพิเศษโดยใชโครงสรางซีท
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สภาพและปญหาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และขอเสนอแนะในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ประชากรไดแก ผูบริหารและครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีจํานวนทั้งหมด 639 คนจําแนกเปน ผูบริหาร จํานวน
34 คน กลุมตัวอยางคือ ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยการเปดตาราง ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 208 คน เครื่องมือ
ที่ใชไดแก แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา มีสภาพปจจุบันในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ทั้งภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงอันดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการแกไขปญหา
ดานการพัฒนาระบบงาน ดานเครือขายการปฏิบัติงาน ดานยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดานขอมูลขาวสาร
และดานการวางแผนงานยาเสพติด ปญหาในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ทั้งภาพรวมและ
รายดาน อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงอันดับจากมากไปนอย ไดแก ดานยุทธศาสตรการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ดานการพัฒนาระบบงาน ดานการวางแผนงานยาเสพติด ดานขอมูลขาวสาร ดานเครือขายการปฏิบัติงาน
และดานการแกไขปญหา
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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 มีสวนเชื่อมโยงสัมพันธกับสถานการณปญหายาเสพติดของโลกและ
ภูมิภาค รวมทั้งยังมีสวนที่สัมพันธกับปจจัยสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การบริหาร และ
ความสัมพันธระหวางประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2554, หนา 5) ตลอดชวง
ระยะเวลาที่ผานมา ยาเสพติดไดแพรระบาดในประเทศไทยนับเปนเวลาชานาน ลักษณะของปญหายาเสพติดมีความ
หลากหลายและเปนพลวัตทั้งในแงของชนิดยาและวิธีเสพ ซึ่งสงผลใหประเทศตองใชงบประมาณจํานวนมากเพื่อแกไข
ปญหาดังกลาว (มานพ คณะโต, 2551, หนา 1) การแพรระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยเปนบอเกิดที่นําไปสูปญหาทาง
สังคมนานัปการ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบที่เปนความเสียหายตอประเทศชาติหลายระดับโดยเฉพาะในดานที่ตองสูญเสีย
ปจจัยการผลิตในสวนที่เปนทรัพยากรมนุษย ทําใหเปนคนที่ดอยคุณภาพไรคุณคา การติดยาเสพติดทุกประเภทมีแตโทษไม
มีประโยชน ผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากจะมีผลกระทบตอผูเสพเองแลวยังสงผลกระทบตอผูใกลชิดและคนอื่น ๆ ดวย
แนวโนมของสถานการณปญหายาเสพติดภาพรวมของไทยในปจจุบัน ยาเสพติดมีการแพรระบาด ขยายตัวเขา
ไปสูหมูบาน ชุมชน และสถานศึกษาตาง ๆ โดยเฉพาะการแพรระบาดของยาบาในกลุมวัยรุน นักเรียน นักศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2546 ,หนา 1-2) มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2548
และสถานการณปญหายาเสพติดของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในป 2556 พบวาสถานการณดานผูเสพและผูติด
ยาเสพติดยังคงขยายตัว โดยเฉพาะในกลุมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีผูที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นและ
มีแนวโนมอายุของผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติดลดลง ผูเสพติดรายใหมที่เขาสูวงจรปญหาเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นไดจากรอยละ 50
ของจํานวนผูเสพติดที่เขารับการบําบัดรักษาในแตละปเปนผูเสพรายใหม อันมีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับปญหาพื้นฐานดาน
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความออนแอของสถาบันทางการศึกษา สถาบันทางสังคมและครอบครัว
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การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของไทยนั้น ถือเปนนโยบายจําเปน เรงดวน และเปนยุทธศาสตรเฉพาะ
รัฐบาลยุทธศาสตรหนึ่งที่ตองมี การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุก
ภาคสวน ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายา
เสพติดเปนวาระแหงชาติ โดยยึดหลักนิติธรรม ในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคา ผูมีอิทธิพล และผูประพฤติมิชอบ โดยบังคับ
ใชกฎหมายอยางเครงครัด ยึดหลักผูเสพคือผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของสังคม พรอมทั้งมี
กลไกติดตามชวยเหลืออยางเปนระบบ ดําเนินการอยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับ
ตางประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเขาสูประเทศ
ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดกําหนดนโยบายใหสถานศึกษาดําเนินงานในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยใชนโยบาย “4 ตอง 2 ไม” เสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หนา 1)
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อเปนขอมูลสําคัญ
สําหรับผูบริหารโรงเรียนและครูนําไปประยุกตใชในการดําเนินงาน และเปนแนวทางพัฒนาสงเสริมการดําเนินงานตามนโยบาย
เสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
1. ดานยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติ ด ที่ ส อดคล อ งกั บ สภาพป ญ หาและ
บริบทในพื้นที่
2. ดานการวางแผนงานยาเสพติดในสถานศึกษา

สภาพ และปญหาในการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ที่ชัดเจน
3. ดานการพัฒนาระบบงาน รองรับยุทธศาสตร
4 ระบบ ไดแก ระบบปองกัน ระบบเฝาระวัง
ระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ และระบบบริ ห าร
จัดการ
4. ดานเครือขายการปฏิบัติงานระหวางนักเรียน
ครู ผูปกครอง และชุมชน
5. ดานขอมูลขาวสาร
6. ดานการแกไขปญหา

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ที่ทําการศึกษาไดแก โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูบริหารโรงเรียน ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาพะเยา
เขต 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 34 โรงเรียน จําแนกเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 34 คน และครู จํานวน 609 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึ กษา สังกัด สํานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ป
การศึกษา 2557 โดยการเทียบสัดสวนจากตารางสําเร็จรูปของ Kriejcie & Morgan. จํานวน 208 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามผลการดําเนินงานตามนโยบายเสริมสรางความ
เขมแข็งและยั่งยืนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดย แบงออกเปน 6 ดาน ดังนี้
1) ดานยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดที่สอดคลองกับสภาพปญหาและบริบทในพื้นที่
2) ดานการวางแผนงาน ยาเสพติดในสถานศึกษาที่ชัดเจน
3) ดานการพัฒนาระบบงาน รองรับยุทธศาสตร 4 ระบบ ไดแก ระบบปองกัน ระบบเฝาระวัง ระบบดูแลชวยเหลือ
และระบบบริหารจัดการ
4) ดานเครือขายการปฏิบัติงานระหวางนักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน
5) ดานขอมูลขาวสาร
6) ดานการแกไขปญหา
โดยแบงแบบประเมินผลออกเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ การศึกษา และตําแหนง
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามระดับการปฏิบัติงาน และปญหาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
จํานวน 6 ดาน ไดแก ดานยุทธศาสตร ดานการวางแผนงาน ดานการพัฒนาระบบงาน ดานเครือขาย ดานขอมูลขาวสาร
ดานการแกไขปญหา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิรท (Likert Method)
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ จํานวน 6 ดาน ไดแก ดานยุทธศาสตร ดานการวางแผนงาน ดานการ
พัฒนาระบบงาน ดานเครือขาย ดานขอมูลขาวสารดานการแกไขปญหา โดยให(ประชากรหรือกลุมตัวอยาง) เขียนเชิง
พรรณนาตามความคิดเห็นของแตละคน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 242 ชุด โดยผูวิจัย
ไดดําเนินการ ดังนี้
1) ขอหนังสือรับรองจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาถึงผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 เพื่อขอความความรวมมือและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลไปยังโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ที่เปนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
2) นําหนัง สืออนุ ญาตจากผูอํ านวยการเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ไปแสดงตอผู บริหาร
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อขออนุญาตใหเก็บรวบรวม
ขอมูลครั้งนี้
3) นําแบบสอบถามการดําเนิ นงานแจกไปยังโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด เขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ที่เปนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาดวยตนเอง
4) ผูวิจัยตรวจแบบสอบถามการดําเนินงานที่ไดกลับคืนมาทั้งหมดตรวจสอบความเรียบรอย และความสมบูรณ
ของแบบสอบถามการดําเนินงานแลวตรวจใหคะแนน หากไมสมบูรณจะทําการคัดออก
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5) นําแบบสอบถามการดําเนินงานทั้งหมดที่ตรวจสอบความเรียบรอย และมีความสมบูรณของการตอบแลว
ตรวจใหคะแนน ตามเกณฑที่กําหนด
6) ขอมูลที่ไดมาดําเนินการวิเคราะหสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ
วิธีการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามการดําเนินงานมาดําเนินการวิเคราะห ดังนี้
1) นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานะภาพของผูตอบแบบสอบถาม มาดําเนินการวิเคราะห
โดยใชคาเฉลี่ย
2) นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพปจจุบัน และปญหาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มาดําเนินการวิเคราะห โดยใชคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เปนรายดานและรวมทุกดาน แลวแปลผลโดยเทียบเกณฑดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 , หนา 100)
3) นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 3 ปญหา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ในการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มาดําเนินการวิเคราะห โดยเปนการเขียนเชิงพรรณนา
สถิติที่ใช
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
1) สถิติพื้นฐานที่ใชหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.1) วิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงโดยใชวิธีหาดัชนีความสอดคลอง (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) หาความเชื่อมั่นของแบบประเมินผลการดําเนินงานที่เปนมาตราสวน
ประมาณคา โดยใชวิธีของครอนบาค (Cronbach alpha procedure) ซึ่งสูตรหาความเชื่อมั่นในรูปสัมประสิทธิ์แอลฟา (𝛼Coefficient) (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2536 ,หนา 171 : อางอิงจาก Cronbach, 1951)
2) สถิติที่จําเปนตองใชในการวิเคราะหขอมูล
2.1) คารอยละ (%)
2.2) คาเฉลี่ย (x�)
2.3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบวา สภาพในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึ กษา สังกัดสํ านั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ภาพรวมมีสภาพป จจุ บันในการ
ดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการแกไขปญหา อยูในระดับมาก
รองลงมาคื อ ด านการพั ฒนาระบบงาน อยู ในระดั บมาก รองลงมาคือ ด านเครื อขายการปฏิ บัติงาน อยู ในระดั บมาก
3231

รองลงมาคือ ดานยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานขอมูลขาวสาร อยูใน
ระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการวางแผนงานยาเสพติด อยูในระดับมาก
จากการศึกษาปญหาในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยภาพรวมมีปญหาในการดําเนินงานอยูใน
ระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อยูในระดับนอย พบปญหาในเรื่องการรวบรวมขอมูล ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อกําหนดยุทธศาสตรปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา รองลงมาคือ ดานการพัฒนาระบบงาน อยูในระดับนอย พบปญหาในเรื่องการพัฒนา
ระบบงานรองรับยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 4 ระบบ ไดแก ระบบปองกัน ระบบเฝาระวัง
ระบบดูแลชวยเหลือ และระบบบริหารจัดการ รองลงมาคือ ดานการวางแผนงานยาเสพติด ในระดับนอย พบปญหาในเรื่อง
ระบบ กลไก แผนกํากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน ที่ยังไมชัดเจน รองลงมาคือ ดานขอมูลขาวสาร อยูในระดับนอย พบปญหา
ในเรื่องการติดตาม และรายงานผล พฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสพ กลุมติด และกลุมคายาเสพติดใหทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของ
ทราบ รองลงมาคือ ดานเครือข ายการปฏิบัติงาน อยูในระดับน อย พบป ญหาในเรื่องการมีส วนร วมและสนับสนุนของ
เครือขาย ในการจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการแกไขปญหา อยูใน
ระดับนอย พบปญหาในเรื่ องพฤติ กรรมของนั กเรียนที่ ยังไมมี การปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมไปในทางที่ดี ขึ้นหลั งจากเข าสู
กระบวนการใหคําปรึกษา เนื่องจากสถานศึกษาไมมีนโยบายในการไลนักเรียนออกเมื่อพบนักเรียนที่เกี่ยวของกับยาเสพติด

สรุปผลและอธิปรายผล
สภาพและปญหาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา
สภาพในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาในภาพรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตระหนัก
ในความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด มีการเตรียมพรอมในการดําเนินงานตามนโยบายเสริมสรางความ
เขมแข็งและยั่งยืนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยเฉพาะนโยบาย “4 ตอง 2 ไม” เพื่อใชเปน
แผนแมบทในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน โดยมีการเรียบเรียง เชื่อมโยง นโยบายในระดับ
ตางๆตั้งแตระดับประเทศ ระดับกระทรวง ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทําใหสามารถเขาใจถึงความเปนมาของการ
นํานโยบายมาแปลงเปนแผนงาน/โครงการ กอใหเกิดประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับสภาพปญหา
ของพื้นที่ เพื่อใหผูบริหาร ครู และผูที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดได โดยมีการใชเปนแนว
ทางการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน ใหเปนแนวทางในการดําเนินงานและติดตาม
ตรวจสอบ เรียงอันดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการแกไขปญหา ดานการพัฒนาระบบงาน ดานเครือขายการปฏิบัติงาน
ดานยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดานขอมูลขาวสารและดานการวางแผนงานยาเสพติด สอดคลอง
กับผลการศึกษาของ กรรณิกา ศรีสัตยรสนา (2542) ที่ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรการ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาของกรมสามัญ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง จังหวัดขอนแกน พบวา การปฏิบัติงานตามมาตรการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
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ดานยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสถานศึกษา
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา และมีการกําหนดยุทธศาสตรปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สอดคลองกับผลการวิจัยของ วิมลสิริ บุญโญปกรณ (2556) ศึกษาการดําเนินงาน
ตามนโยบายการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ในกรุงเทพมหานคร ไปสูการปฏิบัติ ผลการศึกษาพบวาการดําเนินงาน ดานการกําหนดยุทศาสตรที่เกี่ยวของกับการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด อยูในระดับมาก
ดานการวางแผนงานยาเสพติดในสถานศึกษา อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสถานศึกษามีการ
กําหนดโครงสราง และผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนางานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ละเมย สิมมาสุด (2548) ไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานปองกันยาเสพติด
ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2
ผลการศึกษาพบวา การดําเนินงาน ดานการวางแผนและโครงการ อยูในระดับมาก
ดานการพัฒนาระบบงาน อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา มีการสอนทักษะชีวิต และสรางเจตคติที่ดีใน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา และมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ เฉลิมพงษ ฟองจินา (2556) ไดทําการศึกษาการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายเสริมสราง
ความเขมแข็งและยั่งยืนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผลการศึกษาพบวาการดําเนินงาน ดานการพัฒนา
ระบบงาน อยูในระดับมาก
ดานเครือขายการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา มีตํารวจเขาปฏิบัติงานในสถานศึกษา และ
มีการรับขอมูล ขาวสารจากเครือขาย และชุมชนอยางตอเนื่องหลากหลาย สอดคลองกับผลการวิจัยของ บัวแวว โคตร
นรินทร (2547) ไดทําการศึกษาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเลย เขต 1 และ เขต 2 ผลการศึกษาพบวาการดําเนินงาน ดานการสนับสนุนเครือขาย อยูในระดับมาก
ดานขอมูลขาวสาร อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนไมปกปดขอมูล นักเรียนกลุมเสพ กลุมติด กลุมคา
ยาเสพติด และมีการประชุมชี้แจงบุคลากรที่มีสวนรวมทุกฝาย ถึงการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน และปญหาในการดําเนินงาน
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ดาวินทน วิมลสูตร (2548) ไดทําการศึกษาสภาพและปญหาในการดําเนินงานปราบปรามยาเสพติด
ของเจาหนาที่ตํารวจกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ผลการศึกษาพบวาการดําเนินงาน ดานการประชาสัมพันธ
อยูในระดับมาก
ด า นการแก ไ ขป ญ หา อยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะว า เมื่ อ พบนั ก เรี ย นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ยาเสพติ ด
สถานศึกษาไมมีนโยบายในการ ไลนักเรียนออก และนักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากเขาสู
กระบวนการใหคําปรึกษา สอดคลองกับผลการวิจัยของ วิมลสิริ บุญโญปกรณ (2556) ศึกษาการดําเนินงานตามนโยบาย
การปองกันและแก ไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ไปสูการปฏิบัติ ผลการศึกษาพบวาการดําเนินงาน ดานการจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
อยูในระดับมาก
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ปญหาในการดําเนินงาน ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา พบวาในภาพรวม อยูในระดับนอย
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา รัฐบาลมีการสงเสริมและบังคับใชนโยบายเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยเฉพาะนโยบาย “4 ตอง 2 ไม” ในสถานศึกษาอยางเครงครัดและจริงจัง สงผลให
สถานศึกษาเห็นความสําคัญของการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด นักเรียนมีความเกรงกลัวตอโทษภัยที่จะตามมาถึง
ตัว อีกทั้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เปนโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ชายแดน การแพรกระจายของยาเสพติดและสภาพพื้นที่ยังเปนอุปสรรคสําคัญในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด โรงเรียนจึงตองกําหนดใหครู อาจารย รับผิดชอบและดูแลนักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิด โดยกําหนดสัดสวนที่
เหมาะสม ซึ่งสถานศึกษาจะตองประสานและขอความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเขามา
มีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และกําหนดวางานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมี
ความสําคัญยิ่ง ที่จะตองกําหนดไวในแผนงานกิจกรรมปองกันยาเสพติดอยางตอเนื่องตลอดทั้งป รวมทั้งตองใหความรู
ความเขาใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดแกนักเรียนอยางตอเนื่อง และสําหรับนักเรียนที่ติดยาเสพติดถือวาเปนผูปวย
ตองใหความชวยเหลือ ดูแลและสงเขาบําบัดรักษา สถานศึกษาจะไมทอดทิ้งนักเรียนเหลานี้ เรียงอันดับจากมากไปนอย
ไดแก ดานยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดานการพัฒนาระบบงาน ดานการวางแผนงานยาเสพติด
ดานขอมูลขาวสาร ดานเครือขายการปฏิบัติงาน และดานการแกไขปญหา สอดคลองกับผลการวิจัยของอัปสร สุรโชติ
(2544) ไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี ผลวิจัยพบวา มีปญหาการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดทั้งภาพรวมและราย
ดาน อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา มีการรวบรวม
ขอมูลทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อกําหนดยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ วิมลสิริ บุญโญปกรณ (2556) ศึกษาการดําเนินงานตามนโยบายการปองกันและแก ไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ไปสูการปฏิบัติ ผลการศึกษาพบวา
ปญหาการดําเนินงาน ดานการกําหนดยุทศาสตรที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยูในระดับนอย
ดานการวางแผนงานยาเสพติดในสถานศึกษา อยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา มีระบบ กลไก แผน
กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน และมีการจัดทําแผนพัฒนางานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สอดคลองกับผลการวิจัยของอัปสร สุรโชติ (2544) ไดทําการศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบวา ปญหาการดําเนินงาน
ดานการวางแผนงาน อยูในระดับนอย
ดานการพัฒนาระบบงาน อยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา มีการพัฒนาระบบงานรองรับยุทธศาสตร
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 4 ระบบ ไดแก ระบบปองกัน ระบบเฝาระวัง ระบบดูแลชวยเหลือ และ
ระบบบริหารจัดการ และมีการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
สอดคลองกับผลการวิจัยของ เฉลิมพงษ ฟองจินา (2556) ไดทําการศึกษาการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย
เสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
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การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผลการศึกษาพบวา ปญหาการดําเนินงาน
ดานการพัฒนาระบบงาน อยูในระดับนอย
ดานเครือขายการปฏิบัติงาน อยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา เครือขายมีสวนรวมและสนับสนุน การจัด
กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และมีการสรางและพัฒนาเครือขายปองกันและแกไขปญหายาเสพติดทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ บัวแวว โคตรนรินทร (2547) ศึกษาการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 และ เขต 2 ผลการศึกษาพบวา
ปญหาการดําเนินงาน ดานการสนับสนุนเครือขาย อยูในระดับนอย
ดานขอมูลขาวสาร อยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา มีการติดตาม และรายงานผล พฤติกรรมของ
นักเรียนกลุมเสพ กลุมติด สอดคลองกับงานวิจัยของ Stokely (1978 pp. 6,026 – 6,027) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมิน
การทํางานรวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชน สําหรับการปองกันยาเสพติดในเบื้องตน เพื่อประเมินผลการปองกัน ยาเสพติด
ซึ่งดําเนินงานรวมกันโดยโรงเรียนและชุมชนในรัฐแคลิฟอรเนีย ผลการศึกษาพบวา ปญหาการดําเนินงาน ดานการประสาน
สัมพันธของชุมชน อยูในระดับนอย
ด า นการแก ไ ขป ญ หา อยู ใ นระดั บ น อ ย ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะว า เมื่ อ พบนั ก เรี ย นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ยาเสพติ ด
สถานศึกษาไมมีนโยบายในการ ไลนักเรียนออก และนักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากเขาสู
กระบวนการใหคําปรึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ บัวแวว โคตรนรินทร (2547) ศึกษาการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 และ เขต 2 ผลการศึกษาพบวา ปญหา
การดําเนินงาน ดานการชวยเหลือแกไขปญหาผูใชยาเสพติด อยูในระดับนอย
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาฝายวิชาการ ในอําเภอเทิง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน 90 คน โดยศึกษาระดับการปฏิบัติการนิเทศ
ภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยคารอยละ
คาเฉลี่ย (µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) ผลการวิจัยพบวา1) สภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาใน
อําเภอเทิง โดยรวมมีระดับการปฏิบัติการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง อยูในระดับมาก 2) ปญหา
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 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 เปนกระบวนการหรือกิจกรรมในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารหรือบุคคล
ที่ทําหนาที่นิเทศในโรงเรียนและครูในโรงเรียนเพื่อหาแนวทางปรับปรุง พัฒนา สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน
ของครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ซึ่งการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยทั่วไปเปนการนิเทศในดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการจัดหาสิ่งอํานวยความ
สะดวก ดานการบริหารบุคลากร ดานการจัดระบบการเรียนการสอน ดานการปฐมนิเทศครูใหม ดานการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ (สื่อการสอน) ดานการจัดบริการพิเศษใหแกนักเรียน ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน ดานการฝกอบรมครู
ประจําการ และดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
การนิเทศภายในสถานศึกษาเปนกิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งในการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ คุณภาพของการศึกษาจะประสบผลสําเร็จตามเปาประสงคมากหรือนอย สวนหนึ่งขึ้นอยูกับ
การนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน กรองทอง จิรเดชากุล(2550 : 4) ไดกลาวไววา
1) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษา ใหไดมาตรฐานใกลเคียงกัน2) ปริมาณศึกษานิเทศกไมเพียงพอกับความ
ตองการของครูและสถานศึกษา 3) บุคลากรภายในสถานศึกษา มีความรูความสามารถ มีความคุนเคยและใกลชิดปญหา
มากที่สุด 4) บรรยากาศในการนิเทศมีความเปนกันเอง และสามารถปฏิบัติงานนิเทศไดอยางตอเนื่อง ในการนิเทศภายใน
โรงเรียนมีหลักการนิเทศ ซึ่งเปนแนวปฏิบัติที่ผูนิเทศตองนําไปปฏิบัติขณะทําการนิเทศ เพื่อใหการดําเนินงานของโรงเรียน
โดยเฉพาะทางดานวิชาการบรรลุผลตามความมุงหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546 :
227) ไดกลาวไว ดังนี้ 1) การนิเทศควรมีการบริหารงานเปนระบบ และมีการวางแผนการดําเนินงานเปนโครงการ2) การ
นิเทศตองถือหลักการมีสวนรวมในการทํางาน คือมีความเปนประชาธิปไตย เคารพในความคิดของผูอื่น เห็นความแตกตาง
ระหวางบุคคล เนนความรวมมือรวมใจกันในการดําเนินงาน และใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานนั้น
บรรลุเปาหมายที่ตองการ3) การนิเทศเปนงานสรางสรรค เปนการแสวงหาความสามารถพิเศษของแตละบุคคล ใหแตละ
บุคคลไดแสดงออก และพัฒนาความสามารถเหลานั้นไดอยางเต็มที่ 4) การนิเทศเปนการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียน
การสอน โดยครูอาจารยไดเรียนรูวาปญหาของตนเปนอยางไร จะหาวิธีแกปญหานั้นไดอยางไร
การนิเทศภายในสถานศึกษา เปนงานที่ชวยพัฒนาครูในดานวิชาการ ในดานการเรียนการสอน เพื่อใหเปนไปตาม
จุดมุงหมายของการศึกษา ความจําเปนที่ตองมีการนิเทศภายในก็เนื่องจากศึกษานิเทศกมีจํานวนจํากัด เพื่อจะใชประโยชน
สูงสุดจากทรัพยากร และบุคลากรภายในโรงเรียนเปนผูที่เขาใจปญหาการเรียนการสอนไดดี รวมทั้งการสรางความรวมมือ
และแกไขปญหาการทํางานรวมกัน บุคลากรภายในโรงเรียนที่สามารถนิเทศได นอกจากผูบริหารแลว ครูที่มีประสบการณ
ความรู ความชํานาญก็สามารถทําหนาที่นิเทศได รวมทั้งการเชิญวิทยากรจากหนวยงานภายนอกมารวมโครงการ เทคนิค
วิธีการนิเทศภายในโรงเรียนนั้นสามารถใชไดหลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยูกับจุดมุงหมาย จํานวนผูรับการนิเทศ เวลาและ
ทรัพยากรอื่น ๆ ในการจัดทําโครงการนิเทศภายในโรงเรียนนั้นควรจะไดศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการใน
การนิเทศ จัดทําแผนการนิเทศภายในโรงเรียน แลวจึงนําแผนไปสูการปฏิบัติใหเปนไปตาม จุดมุงหมายที่วางไว และควรมี
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การประเมินผลโครงการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุ ตามจุดหมายของ
หลักสูตร(แนงนอย เพ็งพันธ. http://www.vcharkarn.com/blog/41337/13459)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และ
สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนิเทศการศึกษา ภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยกําหนดใหผูบ ริหารทุ กสถานศึ กษาในสั งกัด ดํา เนิน โครงการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึ กษาเพื่อ ปรับ ปรุง และ
พัฒนาการปฏิบัติงานในหนาที่ของครูใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสง ผลใหก ารเรี ย นการส อนมี คุ ณ ภา พตามเกณ ฑ
โดยเฉพาะ อยางยิ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งในปจจุบันนั้นเปนกระบวนการสําคัญที่ผูบริหารสถานศึกษา ใชเปน
เครื่องมือเพื่อเชื่อมโยงกระบวนการเรียนการสอน ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 สถานศึกษาจึงเปนหนวยงานทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ บรรลุเปาหมาย
ตามหลัก สู ตร ต องอาศั ยกระบวนการเรี ยนการสอน กระบวนการบริห ารกระบวนการ นิเทศการศึก ษา และหนึ่ง ใน
กระบวนการสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือกระบวนการนิเทศ การศึกษาเปนกระบวนการทํางานรวมกันกับครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งสัมฤทธิผ์ ลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน (สงัด อุทรานันท,2545)

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 4
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากร
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาฝายวิชาการ ในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 45 คน หัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 45 คน รวมทั้งสิ้น
90 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพและปญหาการนิเทศภายในของผูบริหาร
สถานศึกษานํามาใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม
2. สรางขอคําถามใหครอบคลุมการนิเทศภายในสถานศึกษาตามกระบวนการนิเทศของสงัด อุทรานันท
3. นําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
4. นําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก
4.1 ดร.ธิดาวัลย อุนกอง
4.2 ดร.ศิริโชค พิพัฒนเสถียรกูล
4.3 นางสาวนันทนา จันทรฝน
ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพิจารณาใหขอเสนอแนะ
5. นําเครื่องมือที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมีคา IOC ระหวาง0.67 – 1.00
6. นําไปทดลองใช (try out) กับประชากรซึ่งมิใช ประชากรในการศึกษาคนควาครั้งนี้ซึ่งไดแก ผูบริหารและ
หัวหนาฝายวิชากร ในอําเภอพญาเม็งราย จํานวน 30 คน หลังนําไปทดลองใชแลวนําผลการตอบแบบสอบถาม มา
คํานวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของ ครอนบรัค (Cranach alpha coefficient) เทากับ 0.98
7. นํา แบบสอบถามที่ป รับปรุงแกไขแลว นําเสนออาจารยที่ปรึ กษาพิจารณาขอความเห็ นชอบและจัดพิม พ
แบบสอบถามเปนฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการวิจัยตอไป
เครื่อ งมือ ที่ใช ในการศึก ษาครั้งนี้ เปน แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและป ญหาการนิ เทศภายในของผูบ ริหาร
สถานศึกษาในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check
List) ประกอบดวย เพศ อายุ ตําแหนง ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ระดับการศึกษา จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating
Scale) ชนิดกําหนดคําตอบเปนขอความ 5 ระดับ ตามสภาพความเปนจริงที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศภายในของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ดาน ไดแก ดานการวางแผนการนิเทศภายใน ดานการใหความรูกอนการดําเนินการ ดานการ
ดําเนินการนิเทศ ดานการสรางขวัญและกําลังใจ และดานการประเมินผลการนิเทศ จํานวน 39 ขอ
นําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลโดยใชเกณฑระดับคาคะแนนเฉลี่ย
(นพพร ธนะชัยขันธ, 2552 หนา 11-32)
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาเปน
คําถามแบบปลายเปด
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูศึ กษาไดข อหนัง สือ จากวิ ทยาลั ยต อเนื่อ ง มหาวิท ยาลัย พะเยา เพื่อ ขอความรว มมื อจากผูอํ านวยการ
สถานศึกษาในอําเภอเทิง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จํานวน 45 โรงเรียน
2. นําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากวิทยาลัยตอเนื่อง มหาวิทยาลัยพะเยา ไปใหประชากรที่ศึกษา
โดยมีการประสานขอนัดหมายวัน เวลา ในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
3. ผูศึกษาไดแจกแบบสอบถามดวยตนเองพรอมชี้แจงการตอบแบบสอบถามโดยเก็บแบบสอบถามคืนหลังจาก
แจกแบบสอบถามไปแลว 1 สัปดาห โดยเปาหมายในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารและหัวหนาฝายวิชาการ จํานวน
90 ฉบับไดรับคืนทั้งหมด 90 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
4. ผูศึกษาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังเก็บรวบรวมขอมูลแลวนําไป
ดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยตอไป
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อจัดหมวดหมูและใหทราบลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกลุมประชากร
โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
1. นําขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม นํามาหาคาความถี่ และคารอยละ
นําเสนอในรูปตาราง
2. นําขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ในอําเภอเทิง
วิเคราะหหาคาเฉลี่ย(µ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เปนรายขอ รายดาน และโดยรวม
3. นําขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 3 เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) แลวใชความถี่จัดลําดับ

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
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สรุปผลและอธิปรายผล
ผลจากการวิเคราะหข อมู ลสภาพและป ญหาการนิเทศภายในของผูบ ริห ารสถานศึ กษาในอํ าเภอเทิ ง สัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เปนเพศชายมากที่สุด รอยละ 57.80 มีอายุ 51 ปขึ้น
ไปมากที่สุด รอยละ 64.40 รองลงมาอายุระหวาง41-50 ป รอยละ 26.70 และอายุระหวาง 31- 40 ป รอยละ 8.90 เปน
ผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนาฝายวิชาการ จํานวนเทากัน รอยละ 50.00 โดยระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ระยะ21 ป
ขึ้นไปมากที่สุด รอยละ 48.90 รองลงมาชวงระยะ 6 – 10 ป รอยละ 17.80 และชวงระยะ 11 – 15 ป รอยละ 16.70 และ
ระดับการศึกษา ระดับปริญญาโทมากที่สุดรอยละ 51.10 รองลงมาระดับปริญญาตรี รอยละ 48.90
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ทั้ง 5 ดาน ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (µ=3.72) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกดานการวางแผนการนิเทศภายใน
อยูในระดับมาก (µ=3.86) รองลงมาไดแกดานการดําเนินการนิเทศ อยูในระดับมาก (µ=3.81) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ไดแกดานการประเมินผลการนิเทศ อยูในระดับมาก (µ=3.58)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา พบวา
3.1 ปญหาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สรุปไดดังนี้
3.1 .1 ดานการวางแผนการนิเทศพบวา สถานศึกษาขาดการประชุมชี้แจงใหทุกคนเขามามีสวนรวม
และเห็นความสําคัญของการวางแผนการนิเทศภายใน ครูมีภาระงานงานสอนและงานพิเศษอื่นๆมากจึงไมใหความสําคัญ
กับการนิเทศภายใน ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนมีเวลาในการนิเทศนอยจึงไมไดนิเทศอยางตอเนื่องและสถานศึกษา
ขาดการจัดทําระบบขอมูลใหเปนปจจุบัน และสุดทายการนิเทศไมเปนไปตามปฏิทินที่ไดวางไว
3.1.2 ดานการใหความรูกอนการดําเนินการพบวาสถานศึกษาขาดบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ
ในเรื่องการนิเทศ สถานศึกษาไมมีการใหความรูกอนการดําเนินการนิเทศ สถานศึกษาขาดการสรางเครื่องมือในการนิเทศ
และสุดทายสถานศึกษาไมมีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาการนิเทศ
3.1.3 ดานการดําเนินการนิเทศพบวา การนิเทศไมเปนไปตามที่ระยะเวลาที่กําหนดเนื่องจากผูนิเทศ
มีภาระงานหลายอยาง ครูไมมีเวลาในการออกนิเทศพรอมผูบริหารเพราะติดภาระงานสอนในชัน้ เรียนและการออกนิเทศไม
เปนไปตามแผนงานที่วางไว
3.1.4 ดานการสรางขวัญและกําลังใจพบวาการนิเทศภายในสถานศึกษาขาดการยอมรับซึ่งกันและ
กัน การนิเทศขาดทีมงานที่ดีในการออกนิเทศ ผูนิเทศ มักไมใหความสําคัญของการนิเทศภายในและสุดทายการนิเทศขาด
แรงจูงใจในการทํางาน
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3.1.5 ดานการประเมินผลการนิเทศพบวาการนิเทศขาดการประเมินผลที่ชัดเจน สถานศึกษาขาด
การกํากับ ดูแลและติดตามอยางตอเนื่อง สถานศึกษาไมไดนําผลการนิเทศมาวิเคราะหอยางเปนระบบและสุดทายการ
นิเทศมีปฏิกิริยาจากผูรับการนิเทศและมีคําติชมหลังสิ้นสุดการนิเทศ
3.2 ขอเสนอแนะการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา
3.2.1 ดานการวางแผนการนิเทศพบวาสถานศึกษาควรดําเนินการนิเทศอยางจริงจังและตอเนื่อง
สถานศึกษาควรมีการกําหนดปฏิทินการออกนิเทศใหชัดเจนอยางนอยภาคเรียนละ1 ครั้ง สถานศึกษาควรนําผลการนิเทศ
มาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น สถานศึกษาควรประชุม
ปรึกษาหารือกันเพื่อกําหนดเปนแผนการปฏิบัติงานและสุดทายผูบริหารควรวางแผนการนิเทศภายในโดยดูจากสภาพของ
ปญหา
3.2.2 ดานการใหความรูกอนการดําเนินการพบวาควรจัดหาบุคลากรที่มีความรูดานการนิเทศมาให
ความรูแกบุคลากรในสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดทําการนิเทศเปนรูปแบบของโครงการ สถานศึกษาควรนําบุคลากร
ไปศึกษาดูงานดานการนิเทศ สถานศึกษาควรจัดหาคูมือการนิเทศใหเพียงพอและสถานศึกษาควรมีการนิเทศดวยวิธีการที่
หลากหลาย
3.2.3 ดานการดําเนินการนิเทศพบวาสถานศึกษาควรดําเนินการนิเทศตามปฏิทินที่กําหนดไว
สถานศึกษาควรจัดทําเครื่องมือนิเทศที่เกิดการยอมรับ คณะกรรมการออกนิเทศควรใชเวลาใหเกิดความคุมคามากที่สุด
สถานศึกษาควรจัดทําปฏิทินการนิเทศแบบปลายเปด สถานศึกษาควรกําหนดการออกนิเทศใหไดอยางนอยภาคเรียนละ1
ครั้งและสุดทายสถานศึกษาควรกําหนดระยะเวลาการนิเทศใหชัดเจน
3.2.4 ดานการสรางขวัญและกําลังใจพบวาสถานศึกษาควรสรางแนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศเพื่อเกิด
การยอมรับซึ่งกันและกัน สถานศึกษาควรมอบเกียรติบัตร รางวัลแกผูที่ทุมเทในการทํางาน สถานศึกษาควรใหบุคลากร
เขา มามีส วนรวมในการนิ เทศและการประเมิ นการนิเทศควรเป นแบบกัลยาณมิต รเพื่อ สรา งขวัญ และกํา ลัง ใจในการ
ปฏิบัติงาน
3.2.5 ดานการประเมินผลการนิเทศพบวาสถานศึกษาควรสรุปผลการนิเทศแลวนํามาจัดทําเปน
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา สถานศึกษาควรประเมินผลการนิเทศอยางตอเนื่อง สถานศึกษาควรมีการวางแผนการ
นิเทศแบบใหม ๆ และควรประเมินผลการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 มีประเด็นนาสนใจที่จะนํามาอภิปรายผล 3 ประเด็นดังนี้
1. สภาพการนิ เทศภายในของผู บ ริห ารสถานศึ กษาในอํา เภอเทิ ง สั ง กั ด สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยรวมพบวามีระดับการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก หากพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่
มี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ ง านสู ง สุ ด คื อ ด า นการวางแผนการนิ เทศภายในอยู ใ นระดั บ มาก เพราะการวางแผนการนิ เทศมี
ความสําคัญในการกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
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ปฏิบัติงานและสามารถนํามาจัดทําแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิโรจน คําพลอย
(2549) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 1 สรุปไดวาโดยสวนรวมครูและผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นวาการ
ดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาไดมีการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในอยูในระดับมาก และสัมพันธกับงานวิจัย
ของ สวัสดิ์ เดชกัลยา (2550) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกผลการวิจัยพบวาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกดานดําเนินการนิเทศอยูในระดับมาก และงานวิจัยของ ศิริ จันทะผล (2552)
ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1 ผลการวิจัย
พบวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1 ดานการเตรียมการนิเทศพบวาควรมีการประชุมรวมกันระหวางผูบริหารครู
คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียนเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ
2. ป ญ หาการนิ เทศภายในของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในอํ า เภอเทิ ง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยรวมพบวาปญหาดานการดําเนินการนิเทศเปนปญหาสูงสุด เพราะการดําเนินการนิเทศ
ไมเปนไปตามแผนที่วางไวเนื่องจากครูมีภาระงานการสอนและงานพิเศษอื่นๆมาก และชวงเวลาในการนิเทศไมเปนไปตาม
ปฏิทินเพราะสวนใหญมีกิจกรรมอื่นๆในแตละภาคเรียน นอกจากนี้โรงเรียนขนาดเล็กปญหาครูไมครบชั้นการนิเทศสวน
ใหญเกิดจากผูบริหารทําใหการนิเทศไมหลากหลายและมีขอจํากัดดานบุคลากรในการเขาทําการนิเทศจึงสงผลใหขาดการ
ยอมรับ สอดคลองกับการวิจัยของวรสิทธิ์ วรรณพงษ(2552) ที่ไดทําการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาการ
นิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาในรายดานพบวาสภาพ
ปญหาที่สถานศึกษามีรายงานผลการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานมีระดับปญหาสูงสุด รองลงมาคือสถานศึกษามีการ
นําผลการนิเทศมาปรับปรุงแกไขการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุผลตามที่สถานศึกษากําหนดและมีรายงานประจําปและ
สอดคลองกับงานวิจัยของอรรถพล ปนมั่น (2550) ไดศึกษาปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวาปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรีเขต1ตามความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู โดยภาพรวมพบวามีปญหาอยูในระดับนอย เมื่อ
พิจารณารายดานพบวาอยูในระดับนอยทุกดาน
3. ขอเสนอแนะการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดแกสถานศึกษาควรจัดทําเครื่องมือในการนิเทศใหเหมาะสมกับการนิเทศ สถานศึกษาควร
จัดทําปฏิทินใหชัดเจนและขอความรวมมือทุกฝายอยางจริงจังในการรับการนิเทศ และควรยืดหยุนเวลาในการนิเทศให
เหมาะสมกับชวงเวลา พรอมทั้งใหการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ คาใชจายอื่น ๆ ที่จะทําใหการปฏิบัติงานสําเร็จได
อยางมีคุณภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของอรรถพล ปนมั่น (2550)ไดศึกษาปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับงบประมาณในการดําเนินการนิเทศทั้ง 5 ดาน
โดยผูศึ กษาเห็ นวา การดํา เนิ นการนิ เทศภายในเป นการร วมมื อของบุ คลากรในโรงเรี ยน ผูบ ริหารควรวางแผนการใช
งบประมาณที่รับจากหนวยงานตนสังกัดมาใชในการนิเทศภายในสถานศึ ก ษาใหคุมคา และสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย
ของวรสิ ท ธิ์ วรรณพงษ (2552) ที่ไดทําการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาการนิเทศภายในของผูบริหาร
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สถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้วาควรกําหนดนโยบายในการ
จัดทํ าแผนการออกนิเทศ มีก ารแตงตั้ งคณะกรรมการการนิเทศและมี เครื่ องมื อในการนิเทศที่ ชัดเจนและครอบคลุ ม
วัตถุประสงคของการนิเทศ
ขอเสนอแนะ
1. ผูบริหารควรเนนใหความสําคัญตอการนิเทศภายในโดยสถานศึกษาควรประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อกําหนด
เปนแผนการปฏิบัติงาน
2. ผูบริหารควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร มีการสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรในสถานศึกษา สราง
บรรยากาศในการทํางานรวมกัน เพื่อสรางความสามัคคีและการมีสวนรวมของผูรวมงาน
3. ผูบริหารควรใหอิสระในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่และเนนการนิเทศใหตอเนื่อง
4. ผูบริหารควรนําผลการนิเทศมาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให
สูงขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอเทิง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรและการนิเทศแบบมีสวนรวมในสถานศึกษาในอําเภอเทิง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม(แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี สั ง กั ด มหาเถรสมาคม สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ โ ดยจํ า แนกตาม
ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ใน
โครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัด มหาเถรสมาคม สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ ปการศึกษา 2557 จาก 21 โรงเรียน จํานวน 283 คนกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจ
ชี่และมอรแกน (KreJcie& Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % จํานวน 162 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาทั้ง 17 ดาน
ไดแกการวางแผนงานดานวิชาการการพัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการการเรียนรูการวัดผล
1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
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ประเมิ น ผลและเที ย บโอนผลการเรี ย นการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาการพั ฒ นาแหล ง การเรี ย นรู ก ารนิ เทศ
การศึกษาการแนะแนวการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทาง
วิชาการการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่นการสงเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานดานวิชาการของสถานศึกษาการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายเปนระดับการ
ปฏิบัติ พรอมทั้งนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
ผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัด
เชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัด มหาเถรสมาคม
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติโดยภาพรวมทั้ง 17 ดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมากในระดับมากที่สุดคือ ดานการวางแผนงานดานวิชาการ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
รองลงมาคือ ดานการพัฒนากระบวนการการเรียนรูมีความคิดเห็นอยูในระดับมากและดานที่นอยที่สุดคือ ดานการนิเทศ
การศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ผลการศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัด
เชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัด มหาเถรสมาคม
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยภาพรวมทั้ง 17 ดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ ดานการพัฒนากระบวนการการเรียนรูมีความคิดเห็นอยูในระดับ ปาน
กลาง รองลงมาคือ ดานการพัฒนาหรือดํา เนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่นมีความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และดานที่นอยที่สุดคือ ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก บุคคล ครอบครัว
องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
คําสําคัญ : การบริหาร งานวิชาการ

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 มีความมั่นคงและกาวหนาทันนานาอารยประเทศและหนึ่งใน การแขงขันก็คือ
การพัฒนาการศึกษาโดยเนนคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหพลเมืองของตนมีความรูความสามารถ มีคุณภาพที่ดี
และนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาประเทศ จึงมีการปรับปรุงและสรางกลยุทธใหม ๆ ในการพัฒนาการศึกษาใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของบุคคล สังคม ผูเรียนใหมีศักยภาพในการแขงขัน ดังนั้นประเทศตาง ๆ จึงตองมีการปรับตัวให
สอดคลองกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยการพัฒนาคุณภาพของคนในชาติใหกาวทันโลกยิ่งขึ้น การศึกษาไมวา
จะเปนคดีโลกหรื อคดีธรรม ยอมเปนเหตุปจจัยตอ การยกระดับฐานะของตนเองให สูงขึ้นกวาที่เปน อยูในปจจุบันดว ย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา เลมที่119 ตอนที่ 123ก ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2545(16–21) ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการไววา การ
จัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ตามมาตรา 6 และแนวทางการจัด
การศึกษายังไดใหความสําคัญแกผูเรียนทุกคน โดยยึดหลักวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุดตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ตามมาตรา 22 นอกจากนี้ในการ
จัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละ
ระดับการศึกษา นอกจากนั้นยังไดกําหนดใหดําเนินการเรื่อง ความรูและทักษะในการประกอบอาชี พและการดํารงชีวิต
อยางมีความสุข ตามมาตราที่ 23 ขอ 5 ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนการสอนใหคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลให
ผูเรียนรูจักประยุกตนําความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ใหรูจักทําเปน คิดเปน แกปญหาเปน รวมทั้งการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงคไวในทุกวิชาอีกทั้งมีการประสานความรวมมือกับบิดา
มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระเบียบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาตอนตน พ.ศ. 2534 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระเบียบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ตอนปลาย พ.ศ. 2535 โดยใหอยูในความควบคุมดูแลของกรมการศาสนา เพื่อจัดการศึกษาใหแกเยาวชนที่บวชเรียนใน
พระพุทธศาสนา ทําใหคณะสงฆไดดําเนินการดานการศึกษามากขึ้น กรมการศาสนาจึงไดจัดตั้งกลุมโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาขึ้นตามภาคตาง ๆ เพื่อแบงเบาภาระและชวยควบคุมดูแลกันเอง โดยมีพระสงฆเปนผูควบคุมดูแล
กันเอง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคเหนือตอนบนประกอบดวยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร นาน ลําปาง ลําพูน
แมฮองสอนและเชียงใหม เปนกลุมที่ 8 เรียกชื่อวา “กลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุมที่ 8” โดยมี
ประธานกลุมฯ เปนหัวหนาบริหารงานในกลุมนั้นๆและตอมาป พ.ศ. 2546 ไดมีการแบงสวนราชการแผนดินแยกกรมการ
ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการออกเปน 2 สวนคือกรมการศาสนาและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยใหกรมการ
ศาสนาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สวนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
จากสภาพและปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
3250

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ วามีสภาพและปญหา
อยางไร เพื่อนําขอมูลที่ไดไปเปนขอมูลในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุมพระปริยัติ
ธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม(แผนกสามัญศึกษา)
จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถร
สมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัด
เชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยจําแนกตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
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กรอบแนวคิด
สถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ประสบการณการ
ทํางาน
4. ตําแหนงทางการศึกษา

ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนที่มีตอสภาพและปญหาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา)
จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ 17 ดาน ดังนี้
1. การวางแผนงานดานวิชาการ
2. การพัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรทองถิ่น
3. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
4. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการการเรียนรู
6. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
7. การวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. การพัฒนาแหลงการเรียนรู
9. การนิเทศการศึกษา
10. การแนะแนว
11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
12. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องคกรอืน่
14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก บุคคล ครอบครัว องคกร
หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของ
สถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา
17. การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สมมุติฐานของการวิจัย
1. ผูบริหารและครูผูสอนที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นของตอสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติแตกตางกัน
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2. ผูบริหารและครูผูสอนที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นของตอสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติแตกตางกัน
3. ผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพและปญหาการ
บริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นกลุ ม พระปริ ยั ติ ธ รรม (แผนกสามั ญ ศึ ก ษา) จั ง หวั ด เชี ย งราย ในโครงการตามแนว
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
แตกตางกัน
4. ผูบริหารและครู ผูสอนที่มี ตําแหน งทางการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็ นตอสภาพและป ญหาการ
บริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นกลุ ม พระปริ ยั ติ ธ รรม (แผนกสามั ญ ศึ ก ษา) จั ง หวั ด เชี ย งราย ในโครงการตามแนว
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
แตกตางกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 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 ไดมาโดยการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจชี่และมอรแกน (KreJcie &
Morgan) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % จํานวน 162 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา)
จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถร
สมาคม สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห งชาติ มี วิ ธี ดํ า เนิ น การ ดั ง นี้ ป ระเภทของข อ มู ล เป น ข อ มู ลเชิ ง ปริ ม าณลั ก ษณะ
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางเอง โดยผานการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแลว ประกอบดวย 3 ตอน คือตอนที่ 1
สถานภาพสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ประสบการณการทํางานและตําแหนงทางการศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนที่มีตอสภาพและปญหา
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนว
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
แบงเปน17 ดาน ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดใชความถี่และรอยละ
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การวิเคราะหขอมูล
นําแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณมาวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นดังนี้ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ
อายุ ประสบการณการทํางานและตําแหนงทางการศึกษา เกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
กลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติวิเคราะหโดยใชความถี่และรอยละตอนที่ 2
วิเคราะหโดย คาเฉลี่ย (𝑥̅ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกเปนรายขอ รายดานและภาพรวม นําเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยายตอนที่ 3 วิเคราะหโดย คาความถี่ของผูตอบแบบสอบถาม นําเสนอในรูปตาราง

สรุปผลและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญ
ศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหา
เถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติสามารถนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลไดดังนี้
การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา)
จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถร
สมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จากผลการวิจัยเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทั้ง 17 ดาน พบวาสภาพการ
บริ หารงานวิช าการและป ญหาการบริ ห ารงานวิ ชาการมี คา เฉลี่ยอยู ในระดับ มากและระดั บปานกลางตามลํ าดั บ ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของอานนท หลาหนัก(2551 : บทคัดยอ)ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 2 สภาพปญหาการบริหารวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง พบวาสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการที่สําคัญที่สุดคือ บุคลากรมีไมเพียงพอในการจัดทําและบริหารหลักสูตร
มีครูไมครบชั้น ครูมีภาระงานมากจึงไมสามารถสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนใหไดมาตรฐานและครอบคลุมตาม
เนื้อหา สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและมีแนวทางแกปญหาที่สําคัญ คือ เพิ่มอัตรากําลังครูใหครบชั้นและเพียงพอ
ตามกลุมสาระการเรียนรู ควรใชวิธีพูดคุย ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบไมเปนทางการระหวางเพื่อนรวมงานให
มากขึ้น รวมกันในกลุมสถานศึกษาขนาดเล็กขางเคียงจัดทําเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนใหสมบูรณแบบและเพิ่ม
บุคลากรใหกับสถานศึกษาขนาดเล็กโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม 11 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ปญหาการบริหารวิชาการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีปญหาอยูในระดับปานกลางทุก
ดานคือดานการวางแผนวิชาการ ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผลและดานงานสื่อการ
เรียนการสอน และยังมีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายใน 17 ดานดังนี้
1. ดานการวางแผนงานดานวิชาการ
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระ
ปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดานการวางแผนงานดานวิชาการ พบวาสภาพ
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การบริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปานกลางตามลําดับ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อนุยา อินทรมั่ง(2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของ
ขาราชการครู โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของ
ขาราชการครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตปญหาการบริหารงานวิชาการของขาราชการครูโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับนอย และในสวนของงานวิชาการนั้นยังมีแนวคิดงานวิจัยที่สอดคลอง
ของ มารเทลลาโร (1983: Abstract)ไดศึกษาความสัมพันธของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ในรัฐเมกซิโก โดยมุงศึกษา
ความสัมพันธระหวางขนาดของโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จากผลการศึกษาที่ผานมาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
จะขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ ในการควบคุมการศึกษาและอิทธิพลที่เปนไปไดจากขอมูลที่สามารถมาไดโดยใชตัวแปรจากผล
การสรุ ปการทดสอบทั กษะเบื้ องต นของนักเรียน ระดับขั้ นที่ 5,8 และ11 ในโรงเรียนนิวเมกซิ โก ผลการศึ กษาพบว ามี
ความสัมพันธในชวงทายของการศึกษาพบวาถึงแมสหสัมพันธที่พบตามแบบเพียรสันมีแนวโนมจะบงชี้ความสัมพันธของตัว
แปรอื่นๆ เชน จํานวนรอยละของนักเรียนที่ไดเรียนศีลธรรมจรรยาของนักศึกษาเบื้องตนและตัวแปรอื่นที่จะถูกรวมในรูปแบบ
ดังกลาวก็ไมปรากฏตามความสัมพันธและดูเหมือนวาจะไมมีเหตุผลใดที่จะเชื่อถือหรือยอมรับไดวาขนาดของโรงเรียนจะมี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
2. พัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระ
ปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดานการพัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการให
ความเห็น การพัฒนาสาระหลั กสูตรทอ งถิ่นพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการและปญ หาการบริหารงานวิชาการมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปานกลางตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Fred และ Omstein(1996 :409-530)
ไดกลาววาการบริหารงานวิชาการในรูปแบบของการบริหารโปรแกรมและการบริหารตางๆ (Administration of programs
and services) ของผูบริหารไววามีอยู 3 งานที่สําคัญ คือ การพัฒนาหลักสูตรและการนําไปใช การวิเคราะหและปรับปรุง
การสอนและการบริหารงานบุคคล ซึ่งแตละงานเกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนโดยตรง
3. ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระ
ปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา พบวา
สภาพการบริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปานกลางตามลําดับ
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อานนท หลาหนัก(2551)ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 2 สภาพปญหาการบริหารวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง โดยดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรมีสภาพปญหาการบริหารอยูในระดับมาก และสอดคลองกับแนวคิดของ
รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2550 หนา 41)ไดกลาววาการพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการหรือขั้นตอนของการตัดสินใจหา
ทางเลือกทางการเรียนการสอนใหเหมาะสม เพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางการเรียนการสอนไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อให
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เหมาะสมกับผูเรียนและสถานศึกษา โดยผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของยูเนสโก(1992)
เรื่องที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการในระดับมัธยมศึกษา ไดสรุปปญหาการบริหารการใชหลักสูตรของประเทศใน
ทวีปเอเชีย ซึ่งไดแกประเทศอัฟกานิสถาน บังคลาเทศ อินเดีย มาเลเซีย ฟลิปปนสและศรีลังกา พบวาปญหาการใช
หลักสูตรเปนปญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนเอกสาร หลักสูตรของครูและผูที่เกี่ยว ของกับการอบรมครูเกี่ยวกับหลักสูตร
ขาดประสิทธิภาพ ขาดแคลนเอกสารหลักสูตร ตําราเรียนไมทันสมัยขาดแคลนหนังสืออานประกอบประการสุดทาย
คือศูนยพัฒนาหลักสูตรขาดการวางแผนที่ดีในการนําหลักสูตรไปใช
4. ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม
พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี สั ง กั ด มหาเถรสมาคม สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ ด า นการจั ด การเรี ย นการสอนใน
สถานศึกษาพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปาน
กลางตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับบทความจากเว็ปไซตของทิศนา แขมมณีสืบคนวันที่ 26 กรกฏาคม 2557 ที่ไดกลาวไว
วา การเรีย นรู เป นงานเฉพาะบุ คคล ทํา แทนกั นไมไ ด ครูที่ตอ งการให ผูเรีย นเกิด การเรีย นรู ตอ งเปด โอกาสใหเขาได มี
ประสบการณการเรียนรูดวยตัวของเขาเองและยังสอดคลองกับงานวิจัยของอานนท หลาหนัก(2551 :บทคัดยอ)ไดศึกษา
การบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 2 สภาพปญหาการบริหาร
วิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดานการเรียนการสอน มีสภาพปญหาการบริหารอยูใน
ระดับปานกลาง
5. ดานการพัฒนากระบวนการการเรียนรู
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม
พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดานการพัฒนากระบวนการการเรียนรู
พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปานกลาง
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วัชราภรณ วิจารณ (2550 :บทคัดยอ)ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียน
และครูผูสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก
6. ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม
พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงรายในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปาน
กลางตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อานนท หลาหนัก(2551 :บทคัดยอ)ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการ ใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 2 สภาพปญหาการบริหารวิชาการในสถานศึกษาขนาด
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เล็กโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา มีสภาพปญหาการบริหารอยูในระดับปาน
กลางและสอดคลองกับแนวคิดของพิษณุ ฟองศรี(2550:2-3)ไดกลาวถึงความหมายของการวัดและประเมินดังนี้ การวัด
หมายถึง การกําหนดคาตัวเลขหรือสัญลักษณใหกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามวิธีการหรือเครื่องมือที่กําหนดขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณ
โดยตรง
7. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม
พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปานกลาง
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2550: 26) ไดกลาวถึงหลักการบริหารงาน
วิชาการวาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตองอาศัยหลักการและวิธีการ
ดําเนินงาน โดยมุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดใหมีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูและสามารถตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไดทุกชวงชั้น
8. ดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม
พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู พบวา
สภาพการบริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปานกลางตามลําดับ
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550:26) ไดกลาวถึงหลักการบริหารงานวิชาการวาการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตองอาศัยหลักการและวิธีการดําเนินงาน โดย
มุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูรวมทั้งสรางเครือขายและแหลงเรียนรู
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของวัชราภรณ วิจารณ (2550 : บทคัดยอ)ไดวิจัยพบวาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
เอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก
9. ดานการนิเทศการศึกษา
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม
พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงรายในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการนิเทศการศึกษา พบวาสภาพการ
บริ หารงานวิช าการและป ญหาการบริ ห ารงานวิ ชาการมี คา เฉลี่ยอยู ในระดับ มากและระดั บปานกลางตามลํ าดั บ ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดของ รุงชัชดาพร เวหะชาติ(2550:148)ไดกลาวถึงการนิเทศการศึกษาวาเปนการรวมมือระหวางผู
นิเทศและผูรับการนิเทศในการชวยเหลือ ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตรหรือเปนกระบวนการทํางานที่มุงสูการปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนของครู ซึ่งจะยังผลสูเปาหมายสุดทายคือ
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ผูเรียนมีคุณภาพดังจุดมุงหมายของการศึกษาและในขณะเดียวกัน การนิเทศการศึกษาตองพิจารณาในเรื่องการพัฒนา
กลุมคนผูรวมงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งใหครูมีความรู ความสามารถ
10. ดานการแนะแนว
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม
พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี สั ง กั ด มหาเถรสมาคม สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ ด า นการแนะแนว พบว า สภาพการ
บริ หารงานวิช าการและป ญหาการบริ ห ารงานวิ ชาการมี คา เฉลี่ยอยู ในระดับ มากและระดั บปานกลางตามลํ าดั บ ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดของหลักการพื้นฐานของแนวคิด "ผูเรียนเปนสําคัญ" ของ ไพฑูรย สินลารัตน (2549) ไดกลาวไววา
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนี้ ผูเรียนจะไดรับการสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบและมีสวนรวมตอการ
เรียนรูของตนเอง ซึ่งแนวคิดแบบผูเรียนเปนสําคัญจะยึดการ ศึกษาแบบกาวหนาของผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนแตละคนมี
คุณคาสมควรไดรับการเชื่อถือไววางใจแนวทางนี้จึงเปนแนวทางที่จะผลักดันผูเรียนไปสูการบรรลุศักยภาพของตน โดย
สงเสริมความคิดของผูเรียนและอํานวยความสะดวกใหเขาไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่การจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเปนการจัดกระบวนการเรียนรูแบบใหมที่มีลักษณะแตกตางจากการจัดกระบวนการเรียนรู
แบบดั้งเดิมทั่วไป
11. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม
พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและ
ระดั บปานกลางตามลํ าดับ ซึ่ง สอดคลอ งกับ แนวคิดของ สํานั กงานเลขาธิ การสภาการศึกษา(2550:26) ได กลา วถึ ง
หลักการบริหารงานวิชาการวาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตองอาศัย
หลักการและวิธีก ารดํ าเนิน งาน โดยมุงจัด การศึ กษาใหมีคุ ณภาพและมาตรฐานโดยจัด ใหมีดั ชนีชี้ วัดคุณ ภาพการจั ด
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูและสามารถตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไดทุกชวงชั้น
12. ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม
พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง
ทางวิชาการพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับ
ปานกลางตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2550 หนา 28)ไดกลาววางานวิชาการเปนงาน
หลักหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษามากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษา
ดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็วสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่นและการมีสวน
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รวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ
สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ชุมชนทองถิ่นไดอยางมีคุณภาพ
13. ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม
พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมากและระดับปานกลางตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พงกะพรรณ ตะกลมทอง(2550:2)ไดกลาววา
ผูบริหารตองใหความสําคัญตอการบริหารงานวิชาการ วาเปนหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษาและเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษาที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญอยางยิ่ง
14. ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม
พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา มีพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการและปญหา
การบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปานกลางตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพงกะพรรณ
ตะกลมทอง (2550:2)ไดกลาววาผูบริหารตองใหความสําคัญตอการบริหารงานวิชาการ วาเปนหัวใจสําคัญของการบริหาร
สถานศึกษาและเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญอยางยิ่งทั้งนี้การสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาซึ่งยังสอดคลองกับแนวคิดของ
ธีระ รุญเจริญ (2550 หนา 57)ไดกลาววาการจัดการศึกษา เปนการจัดการศึกษาสําหรับประชาชนโดยถวนหนา
ครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับ สอดคลองกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช2540 และใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ รวมทั้งกฎกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรการศึกษาที่กําหนดภารกิจของโรงเรียนตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ
15. ดานการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม
พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงรายในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมากและระดับปานกลางตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ รุงชัชดาพร เวหะชาติ(2550:32)ได
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กลาวถึงการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมีหนาที่ใหบริการการศึกษาแกประชาชนและเปนสถานศึกษาของรัฐ จึงตอง
นําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งซึ่งเรียกวา
ธรรมาภิบาลมาบูรณาการใหเขากับการดําเนินงานดานตางๆ การบริหารงานวิชาการ ก็ตองมีหลักธรรมาภิบาล
16. ดานการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม
พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช
ในสถานศึกษา พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับ
ปานกลางตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ยูเนสโก(1992:66) บทคัดยอวิจัยเรื่องที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน
วิช าการในระดั บ มัธ ยมศึก ษา ได สรุ ป ป ญ หาการบริ ห ารการใช ห ลัก สู ต รของประเทศในทวีป เอเชี ย ซึ่ง ไดแ ก ประเทศ
อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ อินเดีย มาเลเซียฟลิปปนสและศรีลังกา พบวาปญหาการใชหลักสูตรเปนปญหาเกี่ยวกับการ
ขาดแคลนเอกสาร หลักสูตรของครูและผู ที่เกี่ยว ของกับการอบรมครูเกี่ยวกับหลักสูตร ขาดประสิทธิภาพ ขาดแคลน
เอกสารหลักสูตร ตําราเรียนไมทันสมัยขาดแคลนหนังสืออานประกอบประการสุดทายคือศูนยพัฒนาหลักสูตรขาดการ
วางแผนที่ดีในการนําหลักสูตรไปใช
17. ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุม
พระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการและปญหาการบริหารงานวิชาการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและระดับปาน
กลางตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พระพุทธศาสนาแหงชาติจําแนกตามเพศ อายุและประสบการณการ
ทํางาน โดยภาพรวมทั้ง 17 ดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระ
มหาบุญทอง เหลาฉลาด (2552 :บทคัดยอ)ไดศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุและคฤหัสถตอ
ปญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 11 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา
พระภิกษุและคฤหัสถ มีความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยที่พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการดานการนิเทศการศึกษามีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่นๆ
ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบ ที่หลากหลายและเหมาะสม
กับสถานศึกษา โดยกําหนดปฏิทินการนิเทศใหชัดเจน
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2. จากผลการวิจัยที่พบวาดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น มี
คาเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่น ๆ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรเรงสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนางานวิชาการกับ
องคกรตาง ๆ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม
(แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาบุคลากรในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุมพระ
ปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี สังกัดมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณดร.ธิดาวัลย อุนกอง ที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุกทาน คณาจารยผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งผูบริหาร
และครูผูสอนของโรงเรียนกลุมพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) จังหวัดเชียงราย ในโครงการตามแนวพระราชดําริ
สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี สั งกั ดมหาเถรสมาคม สํา นักงานพระพุท ธศาสนาแห งชาติ และ
มหาวิทยาลัยพะเยา
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สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
The situation and the problems of academic administration small size schools in
Thoeng district, under Chiangrai primary educational service area office 4
ชุลีภรณ นวลนุช 1* และ สุนทร คลายอ่ํา 2
20

21

Chuleeporn Nounnuch1* and Sunthorn Khlaium2
บทคัดยอ
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน
154 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา และแบบสอบถามปลายเปด สถิติที่ใช คือ คาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการศึ ก ษาความคิด เห็ น ของผู บ ริ ห ารที่ มี ต อสภาพการบริ ห ารงานวิ ชาการของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ใน
อําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน อยูในระดับมากที่สุด สวนดานอื่นอยูในระดับมาก
ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก
จากการศึกษาปญหา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีภาระงานมากทําใหการจัดทําหลักสูตรแบบเรงดวนมี
องคประกอบไมครบถวนสมบูรณ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู กิจกรรมของนักเรียนมีมากเกินไป ทําใหนักเรียนมีเวลา
เรียนนอยการเรียนการสอนจึงไมไดผลตามที่ตองการดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน เครื่องมือที่ใชใน
การวัดผลประเมินผลไมมีมาตรฐาน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขาดบุคลากรที่มีความรูอยางแทจริงในเรื่อง
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอ
ตอ การจัด การเรีย นการสอน ด านการพั ฒนาแหลงเรียนรู ขาดงบประมาณและบุ คลากรด านการพัฒ นาแหลง เรีย นรู
ดานการนิ เทศการศึ กษา ขาดทัก ษะในการนิเทศและการวางแผนนิเทศภายในสถานศึ กษา ดานการแนะแนวการศึกษา
1
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ปญหาเกี่ยวกับศักยภาพของบุคลากรแนะแนวในการใหความชวยเหลือนักเรียน ครุภัณฑไมเพียงพอ ขาดบุคลากรแนะแนว
ดานการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขาดการติดตามดูแลเอาใจใสในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาทํา
ใหไมมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ไมมีบุคลากรมาอํานวยความสะดวกใน
การบริการ ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น สถานศึกษาขาดศูนยบริการดานวิชาการที่
สามารถเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับแหลงวิชาการในที่อื่น ๆ ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก
บุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
คําสําคัญ:

สภาพปญหา การบริหารงานวิชาการ

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 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่แกไขเพิ่มเติมใน
มาตรา 8 ไดกําหนดหลักการจัดการศึกษาใหยึดหลักการ 3 ประการคือเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนใหสังคม
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ,
2546) ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มวี ิสัยทัศนของหลักสูตรคือมุงพัฒนา
ผูเรียนทุกคนใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกายความรูคุณธรรมมีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพล
โลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีความรูและทักษะพื้นฐานรวมทั้ง
เจตคติที่จําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความ
เชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551, หน า 4) การบริห ารงานวิช าการเป นหัวใจสํา คัญของการบริ หารสถานศึกษาและเปน สวนหนึ่ง ของการบริหาร
การศึกษาที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง (รุจิร ภูสาระ, 2545)
ปจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนมากขึ้นโดยเฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยูในพื้นที่นอกเขตเมืองซึ่งแตเดิมเคยเปน
โรงเรียนขนาดกลางและรองรับนักเรียนที่อาศัยในชุมชนโรงเรียนเหลานี้สวนใหญมีปญหาที่สําคัญคือนักเรียนมีคุณภาพการ
เรียนคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดอื่น ๆ (http://smallschool.obec.go.th) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในสวนของอําเภอเทิงมีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ํากวา 120 คน จํานวน 37 โรงเรียน
(ไมรวมเอกชน) และมีแนวโนมสูงขึ้นทุกปซึ่งเปนผลเนื่องมาจากอัตราการเกิดลดลงความนิยมของผูปกครองที่ตองการสง
บุตรหลานไปเรียนโรงเรียนในตัวเมืองรวมถึงโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนเอกชนมีขยายออกมานอกเขตเมืองเพิ่มขึ้น
จากสภาพปญหาดังกลาวขางตนสงผลใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ยังไมบรรลุเปาประสงคที่กําหนดโดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารงานวิชาการ
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความประสงคจะทําการวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก
ในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 ในขอบขายงานตามกรอบการบริหารงานวิชาการของ
กระทรวงศึกษาธิการ 12 ดาน คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูดานการวัดผล
ประเมิน ผลและเทียบโอนผลการเรีย น ดานการวิจัย เพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ด านการพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ดานการประสานความ
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รวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัวองคกร
หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาเพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการแกปญหาและพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. เพื่อศึกษาปญหาในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผูบริหารสถานศึกษา
ครูผูสอน

สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบการ
บริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ 12 ดาน
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
3. ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู
7. ดานการนิเทศการศึกษา
8. ดานการแนะแนวการศึกษา
9. ดานการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
11. ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น
12. ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล
ครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ที่
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ทําการศึกษาไดแก โรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากรและกลุมตัวอยาง การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษานี้ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนขนาด
เล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน 37 โรงเรียน ผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 37 คน และครูผูสอนจํานวน 168 คน รวม 205 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน
ขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวน 37 โรงเรียน ใชการสุม
ตัวอยางแบบงายโดยการจับสลากและไดกลุมตัวอยางจากการเปดตารางของเครจซี่และมอรแกนไดกลุมตัวอยาง ผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 36 คน และครูผูสอนจํานวน 118 คน รวม 154 คน
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตาง ๆ
เพื่อนํามาจัดทําเครื่องมือในการสอบถาม เรื่อง สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอ
เทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงแบบสอบถามออกเปน 2 ชุด
ไดแก ผูบริหาร 1 ชุด และครูผูสอน 1 ชุด แตละชุดแบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ สถานภาพผูปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตามขอบขายงานวิชาการ 12 ดาน
ตอนที่ 3 ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยเปนแบบสอบถามปลายเปด
ผูศึกษาดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาหลักการทฤษฎี ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ขอคําแนะนําขอคิดเห็นจากผูบริหารโรงเรียนและอาจารยที่ปรึกษา
2. กํ า หนดกรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาค น คว า โดยใช ข อบข า ยการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก, หนา 32) 12 ดาน
3. สรางแบบสอบถามฉบับรางจํานวน 2 ชุด ผูบริหารสถานศึกษา 1 ชุด และครูผูสอน 1 ชุด
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4. นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอใหอาจารยการคนควาอิสระเพื่อพิจารณาตรวจสอบและเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงแกไข ใหมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการศึกษา
5. นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน เพื่อหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 คน ดังนี้
5.1 ดร.สันติ บูรณะชาติ ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
5.2 นางศรันยา ประใจ ตําแหนง ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานเชียงเคี่ยน (คณาราษฎรบํารุง)
5.3 นายสมสด ฉายา ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานสันชุม (สหราษฎรบํารุง)
6. นําแบบสอบถามไปหาคา IOC แบบสอบถามของผูบริหารสถานศึกษา ไดคา (IOC) เทากับ 0.96 และ
แบบสอบถามของครูผูสอนไดคา (IOC) เทากับ 0.99 โดยนําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณอีกครั้ง แลวจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
7. นําแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่นของ (Reliability) แบบสอบถามของผูบริหารสถานศึกษาไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.99 และแบบสอบถามของครูผูสอน ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98
แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ในการแบงชวง
คะแนนและแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ย ผูวิจัยไดใชหลักเกณฑมาตรฐานบุญชม ศรีสะอาด (2546, หนา 162) เพื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบกับคาคะแนนที่คํานวณได
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจั ยนําหนังสื อ ขออนุญาตเก็ บรวบรวมขอมูล จาก มหาวิทยาลัยพะเยาพรอมแบบสอบถามถึ ง
ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เพื่ออนุญาตเก็บขอมูลและขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามจํานวน 154 ชุด ถึงผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียน
ขนาดเล็กที่เปนกลุมตัวอยางและรับแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเองใชระยะเวลาทั้งสิ้น 30 วัน
3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สงไปจํานวน 154 ชุด ไดรับกลับคืนจํานวน 154 ชุด แบบสอบถาม
ที่ไดรับคืนคิดเปนรอยละ 100 และตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณของแบบสอบถามเตรียมนําขอมูลไปวิเคราะหเชิงสถิติ
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะห ขอมูล ในการวิจัยนี้ไดดําเนิ นการโดยนําข อมูลมาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสํา เร็จรูปทางการวิจัยสังคมศาสตร มาประมวลผลขอมูลวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptve
Statistics) ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามแบบสอบถาม โดยหาคาความถี่
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอแบบความเรียง
ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กใน
อําเภอเทิงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptve Statistics) โดย
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การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 3 วิเคราะหข อมูลขอเสนอแนะแนวทางการบริหารงานวิช าการของโรงเรีย นขนาดเล็ก ใน
อําเภอเทิงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โดยการวิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis)
จัดระเบียบขอมูล ตีความ และสรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษา
ผูวิจัยไดวิเคราะหผลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 วิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ชุดที่ 2
สําหรับครูผูสอน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

สรุปผลและอภิปรายผล
ผลการศึกษาคนควา สรุปได ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
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 มีประสบการณการทํางาน 31 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 42.21 รองลงมามีประสบการณการทํางานอยูในชวง
11–20 ป คิดเปนรอยละ 25.97 มีประสบการณการทํางานในชวง 21–30 ป คิดเปนรอยละ 24.03 และมีประสบการณการ
ทํางานต่ํากวา 10 ป คิดเปนรอยละ 7.79
ตอนที่ 2 สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2 .1 ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาที่มีตอสภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตามขอบขายงานวิชาการ 12 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมาก คือ ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนอยู
ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการแนะแนวการศึกษา อยูในระดับมาก และนอยที่สุด คือ ดานการนิเทศการศึกษาอยู
ในระดับมาก
2 .2 ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอสภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตามขอบขายสภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กใน
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อําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตามกรอบการบริหารงานวิชาการของ
กระทรวงศึกษาธิการ 12 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีสภาพการบริหารมาก
คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียน อยูในระดับมาก และนอยที่สุด คือ ดานการนิเทศการศึกษาอยูในระดับมาก
ตอนที่ 3 ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
ผลการวิเคราะหปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สรุปไดดังนี้
3.1 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา มีภาระงานมากทําใหการจัดทําหลักสูตรแบบเรงดวนมี
องคประกอบไมครบถวนสมบูรณ บุคลากรยังไมปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนที่มีตอการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยึดติดกับรูปแบบเดิม การกําหนดหนวยการเรียนรูและเวลาในบางกลุมสาระการเรียนรูยังไมเหมาะสมความเขาใจในการ
จัดทําหลักสูตรยังไมตรงกันขาดผูชํานาญการในการแนะนํา การจัดทําหลักสูตรเนื้อหาสาระการเรียนรูรายวิชาไมชัดเจน
ขาดความเขาใจในเรื่องการวัดและประเมินผลตามเจตนารมณของหลักสูตร
3.2 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวา กิจกรรมของนักเรียนมีมากเกินไปทําใหนักเรียนมีเวลา
เรียนนอย การเรียนการสอนจึงไมไดผลตามที่ตองการ ครูผูสอนขาดเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ สื่อการเรียนการสอนมีไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน ครูมุงสอนใหเด็กนักเรียนเขาใจในหนังสือเรียน
มากกวาการปฏิบัติจริง
3.3 ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน พบวา ไมมีการจัดทําคูมือและระเบียบการ
วัดผลประเมินผลที่ชัดเจน การวัดและประเมินผลไมมีแนวทางการปฏิบัติที่ไปในแนวทางเดียวกัน เครื่องมือที่ใชในการ
วัดผลประเมินผลไมมีมาตรฐาน
3.4 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบวา ขาดบุคลากรที่มีความรูอยางแทจริงในเรื่องการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ขาดงบประมาณในการสงเสริมในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ขาดหนังสือหรือเอกสาร
ตําราที่เปนแบบอยางในการจัดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ครูผูสอนขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
3.5 ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
พบวา สื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
3.6 ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู พบวา ขาดงบประมาณและบุคลากรดานการพัฒนาแหลงเรียนรู
ขาดการประสานงานการดําเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู ขาดการสงเสริมใหครูและผูเรียนไดใชแหลงการเรียนรู
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3.7 ดานการนิเทศการศึกษา พบวา ไมมีเครื่องมือในการนิเทศภายในที่ชัดเจนและเพียงพอ ครูผูสอนไม
มีการนิเทศภายในซึ่งกันและกันไมมีการกําหนดการในการนิเทศภายในที่แนนอน
3.8 ดานการแนะแนวการศึกษา พบวา ขาดบุคลากรแนะแนว บุคลากรแนะแนวขาดการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานแนะแนวอยางมีประสิทธิภาพ ครูผูไดรับมอบหมายใหจัดกิจกรรมแนะแนวยังขาดความรูความเขาใจขอบขาย
เนื้อหาสาระในการจัดกิจกรรมแนะแนว ครูแนะแนวสวนใหญไมไดจบการศึกษาดานการแนะแนว
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3.9 ดานการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา ขาดการติดตามดูแลเอาใจใสในเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาทําใหไมมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ไมมีการอบรมสัมมนาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาไมมีการกําหนดปฏิทินในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน
3.10 ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน พบวา ไมมีบุคลากรมาอํานวยความสะดวกในการ
และไมมีการประสานความรวมมือชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการในดานตาง ๆ
3.11 ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น พบวา สถานศึกษาขาด
ศู น ย บ ริ ก ารด า นวิ ช าการที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงเพื่ อ แลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารกั บ แหล ง วิ ช าการในที่ อื่ น ๆ ขาดการ
ประชาสัมพันธความรวมมือที่ประสบผลสําเร็จใหแกเครือขาย
3.12 ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา พบวา สถานศึกษาขาดศูนยบริการดานวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับแหลง
วิชาการในที่ อื่น ๆ ไมมีการสํารวจความตองการและประสานความชวยเหลือทั้งบริเวณภายในเขตพื้นที่การศึกษาและ
ตางเขตพื้นที่การศึกษา ขาดการประชาสัมพันธความรวมมือที่ประสบผลสําเร็จใหแกเครือขาย
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประเด็นที่คนพบนํามาอภิปราย ดังนี้
1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สภาพการบริหารงานวิชาการดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
ดําเนินงานตามแผนสามารถตรวจสอบได ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ทรงเพชร ใจทน (2551, หนา 64-65) ได
ศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในอํ าเภอพานสังกัดสํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
เชียงราย เขต 2 ผลการศึกษา พบวา การบริหารงานดานวิชาการดานหลักสูตรมีการปฏิบัติ อยูในระดับมาก
2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู
สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูตาม ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษา พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษามีการกระตุนและสรางความตระหนัก
ในภาระหนาที่ครูและสงเสริมใหครูเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพในดานการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของศุภชัย วีระวาทิน (2550, หนา 117-118) ไดศึกษาเรื่อง
สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปดสอนในระดับชวงชั้นที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 พบวา มีสภาพการบริหารงานดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยูในระดับมาก สวน
ความคิ ด เห็ น ของครู ผู ส อน พบว า โดยภาพรวมอยู ในระดั บมาก ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของคํ า เบ็ ง รถสี ด า
(2550, หนา 52-53) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาภายในศูนยเครือขายโรงเรียนนาจานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 ผลการศึกษา พบวา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับ
มาก
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3. ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนตามความ
คิดเห็น ของผูบ ริหารสถานศึก ษา พบวา ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุ ด ทั้ง นี้อาจเปนเพราะการนํา ผลจากการวัด และ
ประเมิ นผลมาใชเพื่อ หาความบกพร องมาปรับปรุง การเรี ยนการสอนของครูให มีประสิ ทธิภาพ ซึ่งไม สอดคล องกับผล
การศึกษาของ ทรงเพชร ใจทน (2551, หนา 64-65) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กใน
อําเภอพานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการศึกษา พบวา ดานการประเมินผลการเรียนมีการ
ปฏิ บั ติ ใ นระดั บ มาก ส ว นความคิ ด เห็ น ของครู ผู ส อน พบว า โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 35) ไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติในดานการวัดผลและประเมินผล 1) กําหนดระเบียบ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 2) สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน
การสอนโดยใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาสาระการเรียนรูหนวยการเรียนรูแผนการจัดการเรียนรูและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 3) สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนโดยเนนการประเมินตามสภาพจริงจาก
กระบวนการการปฏิบัติและผลงาน 4)จัดใหมีการเทียบโอนความรูทักษะประสบการณและผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น
สถานประกอบการและอื่นๆตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 5) พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหได
มาตรฐาน
4. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารมีวิสัยทัศนทางการบริหารมี
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสรางความตระหนักใหบุคลากรเห็นประโยชนและความสําคัญของการทําวิจัยในชั้น
เรียน สงเสริมใหครูเขาอบรมการทําวิจัยอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ คําเบ็ง รถสีดา (2550, หนา 52-53)
ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาภายในศูนยเครือขายโรงเรียนนาจานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแกน เขต 5 ผลการศึกษา พบวา ดานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ อยูในระดับมาก
5. ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารไดสราง
ความตระหนักใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจในการผลิตและการใชสื่อ สงเสริม
และสนับสนุนใหครูผลิตสื่อและพัฒนาสื่อใหครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกชวงชั้น สถานศึกษามีการพัฒนา
หองสมุดเพื่อใหเปนศูนยรวมสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ประทวน พรมจอย (2548, หนา
112-135) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกนเขต 3
พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา อยูในระดับมาก
6. ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู
สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาบริหารจัดการพัฒนา
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และใชแหลงการเรียนรู จากแหลงเรียนรูตาง ๆ ดําเนินการพัฒนาแหลงการเรียนรูเปนระบบ แหลงเรียนรูถูกใชและพัฒนา
อยางตอเนื่อง สถานศึกษาจัดใหมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาไดอยางพอเพียงและสอดคลองกับการเรียนรูและมีการ
ใหบริการขอมูลและแหลงการเรียนรูกับครูนักเรียนและชุมชน อีกทั้งสงเสริมใหครูและผูเรียนไดใชแหลงการเรียนรูภายนอก
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สมชาย คําปลิว (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาท
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ตามภาระ
งานการบริหารงานวิชาการ 12 งาน ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู อยูในระดับมาก
7. ดานการนิเทศการศึกษา
สภาพและป ญหาการบริ ห ารงานวิช าการด า นการนิ เทศการศึ ก ษา ตามความคิ ด เห็ นของผูบ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูผูสอน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการจัด
กระบวนการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการติดตามประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา และมีการแลกเปลี่ยน
ความรูประสบการณการจัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น สถานศึกษาดําเนินการนิเทศงานวิชาการ
และการเรี ย นการสอนในรู ป แบบหลากหลายและเหมาะสมกั บ สถานศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
พระวงศเพชรชินวโร (เพชรสวรรค) (2552, หนา 91) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการวิทยาลัยเทคนิคปากปาสักนคร
หลวงเวียงจันทนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผลวิจัยสรุปการนิเทศการศึกษา อยูในระดับมาก
8. ดานการแนะแนวการศึกษา
สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการดานการแนะแนวการศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําทางการแนะแนว
และใชกระบวนการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในการบริหารงานวิชาการและสถานศึกษา และมีประสานงานดานการ
แนะแนวระหวางสถานศึกษาองคกรภาครัฐและเอกชน บาน องคกรทางศาสนา และชุมชนในลักษณะเครือขายการแนะ
แนว ซึ่งสอดคลองกับแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 36) ไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติในการแนะ
แนวการศึกษาคือ 1) การจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 2) ดําเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความรวมมือของครูทุกคนใน
สถานศึกษา 3) ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 4) ประสาน
ความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือขายแนะแนวภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา
9. ดานการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา
กํากับติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษามีการเตรียมความพรอมดานบุคลากรทรัพยากรในการ
จัดทํ าระบบการประกันคุ ณภาพการศึก ษาของสถานศึกษา ซึ่ง สอดคล องกับผลการศึกษาของ สุมิ ตตา ชัยศิ ลป และ
ธนิษฐา รัศมีเจริญ (2555, บทคัดยอ) ศึกษาสภาพปญหาและปจจัยที่กอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
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ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบวา ดานการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามาปรับปรุงมีสภาพปญหา อยูในระดับมาก
10. ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาได
เนนดานการจัดใหมีความรูเสริมสรางความคิดเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและ
ทองถิ่น สถานศึก ษามีการวิเคราะหความตองการของชุมชนเกี่ยวกั บงานดานวิชาการ และผูบริหารมีการสงเสริมให
ประชาชนในชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ
บูชา ศรีสรอย (2551, หนา 119-120) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 พบวา สภาพของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 3 ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน อยูในระดับมาก
11. ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
สภาพและป ญหาการบริ หารงานวิ ช าการด า นการประสานความร ว มมื อในการพั ฒ นาวิ ช าการกั บ
สถานศึกษาอื่น ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน พบวา ภาพรวมอยูในระดับมากทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ผูบริหารสถานศึกษามีการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติในการพัฒนาวิชาการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีการ
จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน อีกทั้งยังมีการประสานความ
รวมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐสถานศึกษาไดมีการดําเนินการประสานความรวมมือ และจัดทํา
ระเบียบและแนวปฏิบัติในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ดําเนินการนิเทศติดตามสรุปผลการ
ดําเนินงานวิชาการในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 38 ) ไดใหแนวปฏิบัติในการประสาน
ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นคือ 1) ประสานความรวมมือชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึก ษาของรัฐเอกชนและองค กรปกครองสวนทองถิ่น ที่จัด การศึก ษาขั้ นพื้น ฐานและระดับ อุดมศึกษาทั้ งบริ เวณ
ใกลเคียงภายในเขตพื้นที่การศึกษาตางเขตพื้นที่การศึกษา 2) สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกร
ตาง ๆ
12. ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา
สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัว
องคกรหนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ
มากทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาเล็งเห็นถึงผูการนําภูมิปญญาในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงาน
สถานศึกษามีการสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึก ษา และมีก ารสง เสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษาในการจัด การศึ กษาของบุค คลครอบครั ว
องคกรและหนวยงานอื่นๆซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ วันชัย พงสุพันธ (2553, บทความ) ไดศึกษาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 3พบวาดานการสงเสริมและสนับสนุนแก
บุคคลครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันอื่นผูบริหารสถานศึกษามีระดับปฏิบัติโดยภาพรวม อยูในระดับมาก
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ขอเสนอแนะ
จากผลการศึ กษา พบวา สภาพการบริห ารงานวิ ชาการของโรงเรี ยนขนาดเล็ก ในอําเภอเทิง สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จากผลการศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดตั้งคณะกรรมการนิเทศกํากับติดตามและ
ประเมินผลการใชหลักสูตร ครูผูสอนควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสนับสนุน
การเรียนการสอน ครูผูสอนควรเขาอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพ
ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดอบรมครูผูสอนในการ
จัดทําและพัฒนาเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลที่ไดมาตรฐาน ครูผูสอนควรวัดประเมินความรูของนักเรียน ตามแผนการ
เรียนรูเปนระยะ
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรสรางเครือขายดานวิชาการภายนอก
สถานศึกษา ครูผูสอนควรออกแบบการวิจัย เพื่อใหไดคําตอบตามปญหาวิจัยที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
ดานการพั ฒนาสื่ อ นวั ตกรรมและเทคโนโลยี เพื่ อการศึ กษา ผู บริ หารสถานศึ กษาควรส งเสริ มให ครู ใช
เทคโนโลยีและสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย ครูผูสอนควรเขารวมประชุมอบรมสัมมนาดานการผลิตสื่อดวยวิธีการตางๆ
ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา ครูผูสอนควรจัดใหมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน
ด านการนิ เทศการศึ กษา ผู บริ หารสถานศึ กษาควรสร างเครื อข ายการนิ เทศภายนอกสถานศึ กษา เพื่ อ
แลกเปลี่ยนประสบการณการนิเทศการศึกษาครูผูสอนควรวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษาและนิเทศตามแผนงานที่วางไว
อยางเปนระบบ
ดานการแนะแนวการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรใหคําแนะนําในการวิเคราะหปญหา แกไขปญหาและ
สรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานแนะแนวครูผูสอนควรมีความรูความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสมทําหนาที่ครูแนะ
แนว
ดานการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรเตรียมความพรอมดาน
บุคลากรทรัพยากรในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาครูผูสอนควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามแผนงานที่วางไว
ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ผูบริหารสถานศึกษาควรนําวิทยาการดานตาง ๆ มาพัฒนา
ชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของชุมชนครูผูสอนควรพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดทํ า
ระเบียบและแนวปฏิบัติในการพัฒนาวิชาการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นครูผูสอนควรดําเนินงานรวมกันกับสถานศึกษาอื่น
วางแผนเพื่อพัฒนาวิชาการ
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ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษาผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษาครูผูสอนควรสํารวจขอมูลการจัด
การศึกษาความตองการการสนับสนุนดานวิชาการ และจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันระหวางสถานศึกษากับบุคคล
ครอบครัวชุมชนองคกรชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก
2. ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง แนวทางการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูไมครบชั้น
3. ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความอนุเคราะหและการใหการสนับสนุนจาก
หลายฝายขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุนทร คลายอ่ํา อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและ
ตรวจทานแก ไ ขข อ บกพร อ งต า ง ๆ ดร.สั น ติ บู ร ณะชาติ อาจารย ป ระจํ า วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
นางศรันยา ประใจ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเชียงเคี่ยน (คณาราษฎรบํารุง) และนายสมสด ฉายา ผูอํานวยการโรงเรียน
บานสันชุม (สหราษฎรบํารุง) ที่กรุณาใหคําปรึกษาแกไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ขอขอบพระคุณ
ผูบริหารและคณะครูโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอเทิง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ทุกโรงเรียนที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนผูศึกษาคนควาไดอยางครบถวน
ผูศึกษาคนควาขอนอมรําลึกถึงพระคุณของบิดามารดา ขอบคุณพี่นองในครอบครัว คณะครูโรงเรียนบาน
เชียงเคี่ยน (คณาราษฎรบํารุง) เพื่อน ๆ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ใหคําแนะนํา และเปนกําลังใจใหการศึกษาคนควา
สําเร็จลุลวงดวยดี
คุณคาและประโยชนของการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาคนควาขอมอบแดผูมีพระคุณทุกทานที่สงเสริม
สนับสนุน ใหคําแนะนําแกไข และเปนกําลังใจใหการศึกษาคนควาสําเร็จลุลวงดวยดี
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สภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนในศูนยเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาสภาพ ปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็น
ของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในกลุมเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําปางเขต 1 โดยดําเนินการศึกษา 4 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานการนิเทศภายใน และดานการวัดผลประเมินผล กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน
โรงเรียนในกลุมเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 ที่ปฏิบัติงานในป
การศึกษา 2557 จํานวน 14 โรงเรียน ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน รวมทั้งหมด 126 คน เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ยของประชากร (xˉ ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการศึกษาคนควาพบวา
1. สภาพการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้
ดานการวัดผลประเมินผล ดานการจัดการเรียนการสอน ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร และดานการนิเทศภายใน
2. ปญหาการบริหารงานวิชาการ พบวา ครูไมไดดําเนินการประเมินผลการใชหลักสูตรทุกกลุมสาระ และมี
หนาที่รับผิดชอบงานมากเกินไป ครูบางคนไมยอมเปลี่ยนวิธีสอนยังสอนแบบเดิม ๆ และยังไมเขาใจการวัดและประเมินผล
อีกทั้งผูบริหารมีเวลานอยที่จะนิเทศ กํากับ ติดตาม แนวทางแกไข คือ ผูบริหารควรสรางความตระหนัก ความเขาใจในการ
ใชหลักสูตร ควรใหทุกฝายมีสวนรวม ลดภาระงานของครูใหรับผิดชอบงานสอนเปนหลัก จัดใหมีการอบรมเทคนิคการสอน
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แบบใหมเพื่อใหครูนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
การวัดผลประเมินผลและเนนการนําไปปฏิบัติจริง ผูบริหารควรมีเวลาในการนิเทศมากขึ้น และดําเนินการอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ
คําสําคัญ: การบริหารงานวิชาการ

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
การศึกษาใหมีคุณภาพซึ่งขึ้นอยูกับงานวิชาการทั้งสิ้นงานวิชาการเปนกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร การ
นําหลักสูตรไปใช งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศ
การศึกษา งานวางแผนการศึกษาและงานประชุมอบรมทางวิชาการเพื่อสงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูง
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ศูนยเครือขายผาไท อําเภองาวเปนกลุมการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1
ประกอบดวย 14 โรงเรียนไดแก โรงเรียนอนุบาลงาว (ภานณุนิยม) โรงเรียนบานหลวงเหนือ โรงเรียนบานหลวงใต โรงเรียน
บานบอหอ โรงเรียนชุมชนบานแหง โรงเรียนบานโปง โรงเรียนบานสบพลึง โรงเรียนบานใหม โรงเรียนบานหวด โรงเรียน
บานปางหละ โรงเรียนไทยรัฐ 85 โรงเรียนบานแมตีบ โรงเรียนบานทุง และโรงเรียนบานงิ้วงาม การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนในกลุมเครือขายผาไทไดกําหนดขอบเขตการบริหารงานวิชาการออกเปน 4 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา และดานการวัดผลประเมินผล ซึ่งมี
ความคลายคลึงและสอดคลองกับแนวคิดของ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553) ที่ไดกําหนดขอบเขตของงานวิชาการ
ออกเปน 4 ดานไดแก ดานการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรและการนําไปใช ดานการวัดผลประเมินผล ดานการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการเรียนการสอน ดานการจัดบริการเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายผาไท อําเภองาวเปนกลุมการศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 พบวาสภาพทั่วไปแตกตางกันทั้งดานการบริหารทั่วไปของโรงเรียน ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู นักเรียนและชุมชน โรงเรียนตั้งอยูทั้งในเมือง ในชนบทหางไกล ผูบริหารสถานศึกษามีประสบการณ
แตกตางกัน ครูไมครบชั้น สอนไมตรงวิชาเอก ครูวิชาการไมมีความรูในการบริหารงานวิชาการอยางแทจริง จึงนอกจากนี้
ถาพิจารณาถึงเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปนตัวบงชี้ที่สําคัญของความสําเร็จของโรงเรียนก็ปรากฏวายังอยู
ในเกณฑไมนาพอใจ โดยพิจารณาจากผลการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ผูเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาลําปางเขต 1 ในปการศึกษา 2556 สรุปไดวา ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
(O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในศูนยเครือขายผาไท สวนใหญกลุมสาระการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ย
ต่ํากวารอยละ 50
จากขอมูลและสภาพการณที่ประสบอยูมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารและครูในโรงเรียนควรจะเอาใจใส
งานวิ ช าการเป น พิ เศษ ผู ศึ ก ษาเป น ครู ผู ส อนในศู น ย เครื อ ข า ยผาไท อํ า เภองาว สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลําปางเขต 1 จึงมีความตองการที่จะศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการในดานการบริหาร
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศภายใน การวัดผลและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อที่จะไดนําขอมูลมาเปนแนวทางใน
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมเครือขายผาไท ใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพซึ่งจะสงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและเปนไปตามจุดมุงหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในกลุม
เครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1
2. เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนในกลุมเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ในการศึก ษาครั้ งนี้ เก็ บข อมู ลจากจํา นวนประชากรทั้ งหมดของโรงเรี ยนในกลุม ขา ยผาไท อํา เภองาว สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนโรงเรียนในกลุมเครือขายผาไท อําเภอ
งาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 ที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2557 จํานวน 14 โรงเรียน
ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน จํานวน 126 คน โดยใชวิธีสุมอยางงาย

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (Check
list) และแบบสอบถามมาตรา-สวนประมาณคา (Rating Scale) แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนในกลุมเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 คือ ดานหลักสูตร
และการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการนิเทศภายในและดานการวัดผลและประเมินผล
ตอนที่ 3 ปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานวิชาการ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลทําตามขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโรงเรียนใน
กลุมเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1
2. นําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล แนบไปกับแบบสอบถามเพื่อเตรียมสงไปยังกลุม
ตัวอยางโดยผานศูนยเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1
3. นําเครื่องมือไปเก็บขอมูลดวยตนเองที่โรงเรียนในกลุมเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขตเขต 1แลวรับคืนดวยตนเอง
4. นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณจากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่มีความถูกตองครบถวนสมบูรณ
มาจัดเรียบเรียงขอมูลแยกขอมูลและตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่ตั้งไว
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามแลวทําการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้
1. นําขอมูลจากแบบสอบถามมาแปลงคาแลวทําการบันทึกในตารางบันทึกขอมูล (Coding table)
2. นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
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3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจําแนกตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
3.1 ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามทําการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย
3.2 ตอนที่ 2 สภาพการบริหารงานวิชาการ 4 ดานคือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการ
เรียนการสอน ดานการนิเทศภายใน และดานการวัดผลและประเมินผลทําการวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย
3.3 ตอนที่ 3 ปญหาและแนวทางแกไข วิเคราะหเนื้อหา นําเสนอในรูปแบบความเรียง

ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวาสถานภาพผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุระหวาง 40-49
ป มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี การดํารงตําแหนงหนาที่เปน ครูผูสอน และประสบการณการทํางาน 21 ปขึ้นไป
สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในศูนยเครือขายผาไท
อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 ที่ดําเนินการศึกษามี 4 ดาน ในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการวัดผลประเมินผล ดาน
การจัดการเรียนการสอน ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร และดานการนิเทศภายใน
ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ
ที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ มีการจัดทําโครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง รองลงมาคือ มีการวิเคราะห
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาครบ
ตามกลุมสาระการเรียนรู และดานที่ปฏิบัตินอยที่สุด คือ มีการประเมินผลการใชหลักสูตรทุกกลุมสาระ
ดานการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีการ
ปฏิบัติมากที่สุดคือ สงเสริม สนับสนุนครูนํานักเรียนรวมการแขงขันทักษะดานวิชาการและวิชาชีพ รองลงมาคือ ครูจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมีควบคุม กํากับ ใหครูดําเนินการจัดการเรียนการสอนครบถวนทุกกลุม
สาระการเรียนรูตามโครงสรางของหลักสูตรสถานศึกษา และดานที่ปฏิบัตินอยที่สุด คือ มีการนิเทศติดตามผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ
ดานการนิเทศภายในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีการปฏิบัติ
มากที่สุด คือ มีการกําหนดใหครูสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง รองลงมาคือ มีการกํากับ
ดูแลใหครูเตรียมการสอนและตรวจบันทึกหลังการสอนอยางสม่ําเสมอ มีการควบคุม กํากับใหครูนําผลการนิเทศไป
ปรับปรุ งแกไขปญหาในการจั ดการเรียนการสอน และดา นที่ปฏิบัตินอยที่ สุด คือ มีการเปดโอกาสให คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการนิเทศภายใน
ดานการวัดและประเมินผลในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มี
การปฏิบัติมากที่สุด คือ ควบคุม กํากับใหมีการบันทึกผลการประเมินของผูเรียนในเอกสารการประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.) ตาง ๆ อยางครบถวนและเปนระบบ รองลงมาคือ จัดทําสรุปรายงานผลการวัดและประเมินผล
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ใหผูเกี่ยวของทราบทุกภาคเรียน (ผูบริหารสงเสริมใหครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและดานที่ปฏิบัตินอยที่สุด คือ มี
การจัดทําแผนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาในแตละชวงชั้น
ปญหาการบริหารงานวิชาการดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรคือ ไมไดดําเนินการประเมินผลการใช
หลักสูตรทุกกลุมสาระ ขาดครูวิชาการที่มีความรูและเชี่ยวชาญในหลักสูตรและกลุมสาระโดยเฉพาะ การจัดทําหลักสูตร
ยังไมครอบคลุมถึงสภาพและบริบทของชุมชน ขาดการบริหารหลักสูตรแบบมีสวนรวม หลักสูตรมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
บอย แนวทางแกไข คือ สรางความตระหนัก ความเขาใจในการใชหลักสูตร ควรมีสวนรวมในการบริหารและการจัดทํา
หลักสูตรระหวางโรงเรียนและชุมชนเพื่อใหเกิดหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับสภาพของบริบทชุมชน ดานการจัดการ
เรียนการสอนปญหาที่พบคือ ครูมีหนาที่รับผิดชอบงานมากเกินไป นักเรียนขาดการมีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู ขาดการสนับสนุนดานสื่อ วัสดุ อุปกรณ ครูบางคนไมยอมเปลี่ยนวิธีสอนยังสอนแบบเดิม ๆ แนวทางแกไขคือ ลด
ภาระงานของครูใหรับผิดชอบงานสอนเปนหลัก ควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนและรวมจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู ควรมีการสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณตอการเรียนรูอยางพอเพียงโดยเฉพาะสื่อ ICT ควรมีการจัดอบรมเทคนิคการ
สอนแบบใหมเพื่อใหครูนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน ดานการนิเทศภายใน ปญหาที่พบคือ ขาดการนิเทศภายใน
อย า งต อ เนื่ อ ง ผู บ ริ ห ารมี เวลาน อ ยที่ จ ะนิ เทศ กํ า กั บ ติ ด ตาม ชุ ม ชนมี บ ทบาทน อ ยในการนิ เทศภายในสถานศึ ก ษา
หนวยงานตนสังกัดมีบทบาทนอยในการนิเทศภายในสถานศึกษา แนวทางแกไขคือ ผูบริหารควรมีเวลาในการนิเทศมากขึ้น
มีการจัดตารางนิเทศและดําเนินการตามตารางอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ดานการวัดผลประเมินผล ปญหาที่พบคือ ครู
ยังไมเขาใจการวัดและประเมินผลที่ดีพอ ครูขาดความรูความเขาใจในการออกแบบเครื่องมือการวัดผลประเมินผลตาม
หลักสูตรใหมนอย การประเมินตามสภาพจริง ยังขาดเครื่องมือ ที่หลากหลาย แนวทางแกไ ข คือ ควรมีการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการสรางความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการวัดผลประเมินผลและเนนการนําไปปฏิบัติจริงมีการจัดทําคูมือการวัดผล
ประเมินผลของสถานศึกษา ควรมีการลดเอกสารการวัดผลประเมินผลตาง ๆ ที่มีมากเกินไป

สรุปผลและอธิปรายผล
การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน
ศูนยเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 ผลการศึกษาพบดังนี้
1. สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในศูนยเครือขายผาไท
อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 ทั้ง 4 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการนิเทศภายในและดานการวัดและประเมินผล พบวาสภาพการปฏิบัติใน
ภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการวัดผล
ประเมินผล ดานการจัดการเรียนการสอน ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร และดานการนิเทศภายใน
2. ปญหาและแนวทางแกไข ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พบปญหา คือ ไมไดดําเนินการประเมินผล
การใชหลักสูตรทุกกลุมสาระ ขาดครูวิชาการที่มีความรูและเชี่ยวชาญในหลักสูตรและกลุมสาระโดยเฉพาะ และการจัดทํา
หลักสูตรยังไมครอบคลุมถึงสภาพและบริบทของชุมชน ขาดการบริหารหลักสูตรแบบมีสวนรวม อีกทั้งหลักสูตรมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงบอย ดานการจัดการเรียนการสอน พบปญหา คือ ครูมีหนาที่รับผิดชอบงานมากเกินไป ครูบางคนไมยอม
เปลี่ยนวิธีสอนยังสอนแบบเดิม ๆ นักเรียนขาดการมีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ขาดการสนับสนุนดานสื่อ
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วัสดุ อุปกรณ ดานการนิเทศภายใน พบปญหา คือ ขาดการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง ผูบริหารมีเวลานอยที่จะนิเทศ
กํากับ ติดตาม ชุมชนและหนวยงานตนสังกัดมีบทบาทนอยในการนิเทศภายในสถานศึกษา ดานการวัดและประเมินผล พบ
ปญหา คือ ครูยังไมเขาใจการวัดและประเมินผลที่ดีพอ อีกทั้งครูมีหนาที่รับผิดชอบงานหลายอยางมีเวลานอย ทําใหการวัด
ประเมินผลไมเต็มที่ และครูขาดความรูความเขาใจในการออกแบบเครื่องมือการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรใหมนอย
การประเมินตามสภาพจริงยังขาดเครื่องมือที่หลากหลาย เอกสารการวัดผลประเมินผลมากเกินไปและซ้ําซอน
อภิปรายผลการวิจัย
1. สภาพการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในศูนยเครือขายผาไท
อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 มีลักษณะดังตอไปนี้
สภาพการบริหารงานวิชาการดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ผลการศึกษาปรากฏวา ในภาพรวม
มีการปฏิบัติในระดับมาก แสดงวาสถานศึกษามีการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาที่ครบถวนสมบูรณเปน
สวนใหญ ที่จะนําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการจัดทําโครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลาง มีการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการของสถานศึกษาครบตามกลุมสาระการเรียนรู มีการจัดทําหลักสูตรสาระเพิ่มเติมและหลักสูตรทองถิ่น สอดคลอง
กับ พัชรินทร สมมติ (2550, หนา 88) กลาววา โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงเรื่องการจัดหลักสูตรเพื่อชี้นําในการดําเนินงาน
ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับสภาพของชุมชนและทองถิ่น ไดเลือกใชสื่อโดยการเรียนรูโดยยึดเนื้อหา และ
ไดวั ดและประเมิน ผลคุ ณลั กษณะอัน พึง ประสงค จัด ให มีเอกสารประกอบหลั กสูต รครบถว น นอกจากนี้ มยุรี สมใจ
(2550,หนา 102) กลาววาผูบริหารโรงเรียนและครูเห็นวา ไดมีชุมชนไดเขามามีสวนรวมและการจัดทําหลักสูตรตามความ
ตองการทองถิ่น ครูผูสอนไดศึกษาหลักสูตร วิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหาวิชาในการจัดทําแผนการสอนและการฝกทักษะ
การใชสื่อ เครื่องมือและอุปกรณในหองปฏิบัติการตาง ๆ มีการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาที่เปนระบบมากขึ้นและครูผูสอน
เปนผูดําเนินการการวัดและประเมิน ผลเอง โดยเนนการวัดผลและประเมินผลตามสภาพที่แ ทจริง และปรียาภรณ
วงศอนุตรโรจน (2546, หนา 43) ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารหลักสูตรไวดังนี้ (1) ขั้นเตรียมการ เปนการวางแผนการใช
หลัก สูต ร โดยตอ งเตรี ยมการลว งหน าก อนเป ดหลั กสู ตร การวางแผนใช หลั กสู ตรอยา งเปน ระบบ และนํา นวั ตกรรม
ทางการศึกษามาชวยเปนสิ่งจําเปน (2) ขั้นดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งจะมีทั้งฝายปฏิบัติการ
หลัก สูต ร และฝา ยสนับ สนุน ตลอดจนฝา ยควบคุม การใชห ลัก สูต ร การดํา เนิน การเกี่ย วกับ การบริห ารหลัก สูต ร
(3) การประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร เมื่อไดนําหลักสูตรไปใช ควรมีการจัดการประเมินผลเกี่ยวกับหลักสูตร
วัตถุประสงคของการ
ประเมินผลเพื่อจะพิจารณาวาตรงกับวัตถุประสงคของหลักสูตรหรือเพิ่มจะไดใชในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
หลักสูตร
สภาพการบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนการสอน ผลการศึกษาปรากฏวาในภาพรวม มีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก แสดงวาดานการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูและเตรียมเนื้อหาใหเหมาะสมกับ
ความถนัดของผูเรียนที่จะสอนดวยวิธีการสอนแบบตาง ๆ นอกจากนี้แสดงวาสถานศึกษาสวนใหญมีการดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการวางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ
หลั กสู ตรสถานศึก ษา สอดคล องกับ ปรี ยาภรณ วงศอ นุต รโรจน (2553, หน า 53) ได กล าวถึง การจั ดแผนการสอน
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สถานศึกษาตองจัดแผนการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเลือกเรียนไดตามความถนัดตามความ
สนใจและความสามารถ แผนการเรียนเปนการกําหนดรายวิชาใหเรียนมีวิชาบังคับ วิชาเลือกและวิชาเลือกเสรีอยางมี
จุดหมายเปนหนาที่ของฝายวิชาการที่จะตองศึกษาโครงสรางของหลักสูตรรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรใหเขาใจโดยละเอียด
และสริรัตน มณีรัตน (2552, หนา 113) ไดกลาววา โรงเรียนมีการสงเสริมใหผูบริหารและครูทุกคนมีสวนรวม มีการ
ประชุมอบรม ตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาหลักสูตรเทคนิคการสอนใหม ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การผลิตสื่อและ
การพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูมีการเตรียมการสอน และนํา
เทคนิคมาใชในการสอน ในขณะที่ กิตติพงษ ขันทะวงค (2555, หนา 96) กลาววา สถานศึกษาควรจัดการเรียนรูใหผูเรียน
มีความรู คูคุณธรรม มีคานิยมที่ดีงามและมีการจัดการเรียนการสอนที่มุงปลูกฝง สรางลักษณะนิสัยที่พึงประสงคใหกับ
ผูเรียน
สภาพการบริหารงานวิชาการดานการนิเทศภายใน ผลการศึกษาปรากฏวาในภาพรวม มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก แสดงวาสถานศึกษาสวนใหญมีการดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศภายในเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนโดยมีการกํากับดูแลใหครูเตรียมการสอนและตรวจบันทึกหลังการสอนอยางสม่ําเสมอ มีการกําหนดใหครูสรุป
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง สงเสริมและสนับสนุนใหครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการ
พัฒนาการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ สอดคลองกับกิตติพงษ ขันทะวงค (2555, หนา 98) กลาววาสถานศึกษามีการ
สงเสริมสนับสนุนใหครูทุกคนไดรับการอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศอยางหลากหลาย มีการจัดทําแผนการนิเทศภายใน
ประเมินและกํากับดูแลอยูเสมอ ดานการวัดผลประเมินผล พบวามีการบันทึกผลการประเมินของผูเรียนในเอกสาร ปพ.
ตาง ๆ อยางครบถวนและเปนระบบ ซึ่งสุณี ทรัพยประเสริฐ (2547, หนา 38) ไดกลาววา การนิเทศภายในสถานศึกษา
เปนกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารและครูในสถานศึกษา เพื่อชวยเหลือ สนับสนุน แนะนําซึ่งกันและกันในการ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นตามจุดมุงหมาย
ที่ ต อ งการ ส ว น กมล ภู ป ระเสริ ฐ (2547, หน า 59-60) ได ก ล า วว า หลั ก การสํ า คั ญ ที่ นํ า มาใช ใ นการนิ เทศภายใน
สถานศึ กษาได แกหลั กการ (1) มุงที่ คุณภาพของผู เรียนเปนสํา คัญ แม วาการนิเทศภายในจะเป นการพัฒนาบุ คลากร
ในสถานศึกษา สิ่งที่จะพัฒนาจะตองโยงไปสูคุณภาพของผูเรียนทั้งสิ้น (2) อาศัยความรวมมือภายในสถานศึกษา บุคลากร
ในสถานศึกษาจะตองตระหนักถึงความสําคัญของการนิเทศภายใน รวมมือรวมใจ รวมคิดรวมทํา เพื่อใหบุคลากรแตละคน
พัฒนาตนเองไดอยางมีคุณภาพ และหลายกรณีอาจตองเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาชวยใหคําแนะนําดวย
(3)อาศัยวิธีการที่หลากหลาย ที่จะเปนสิ่งชวยกระตุนความสนใจและความรวมมือในการดําเนินการ แตละวิธีมีจุดเดน –
จุ ด ด อ ยที่ จ ะช ว ยเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของกั น ได (4) กระทํ า อย า งต อ เนื่ อ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจนสร า งความรู สึ ก ว า
กระบวนการนี้เปนสิ่งที่ขาดไมได กลายเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา ซึ่งเปนการสรางอุปนิสัยของการ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ (5)ใชกระบวนการที่เปนระบบ เพื่อใหมั่นใจไดวางานนิเทศภายในสถานศึกษาจะสามารถบรรลุ
เปาหมายที่ตองการได
สภาพการบริหารงานวิชาการดานการวัดและประเมินผลการศึกษาปรากฏวาในภาพรวม มีการปฏิบัติอยูใน
ระดั บ มาก แสดงว า สถานศึ ก ษาส ว นใหญ มี ก ารควบคุ ม กํ า กั บ ให มี ก ารบั น ทึ ก ผลการประเมิ น ของผู เรี ย นในเอกสาร
การประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.) ตาง ๆ อยางครบถวนและเปนระบบ มีการจัดทําสรุปรายงานผล
การวัดและประเมินผลใหผูเกี่ยวของทราบทุกภาคเรียน ผูบริหารสงเสริมใหครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สงเสริม
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สนับสนุนใหครูวัดและประเมิน ผลการเรียนโดย ใชเครื่องมือวัดและวิธีวัดอย างหลากหลายและนํ าผลการเรียนรูของ
นักเรียนมาใชประเมินความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู สอดคลองกับ มยุรี สมใจ (2550, หนา 95)
ไดกลาววา ครูผูสอนเปนผูดําเนินการการวัดและประเมินผลเอง โดยเนนการวัดผลและประเมินผลตามสภาพที่แทจริง
เนื่องจากโรงเรียนถือไดวาเปนองคการซึ่งสวนตาง ๆ ตองมีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน การจัดองคการในการบริหารงาน
วิชาการ สูเกณฑมาตรฐานชาติ และกิตติพงษ ขันทะวงค (2555, หนา 79) กลาววาดานการวัดผลประเมินผลสถานศึกษา
พบวามีการบันทึกผลการประเมินของผูเรียนในเอกสาร ปพ. ตาง ๆ อยางครบถวนและเปนระบบ มีการวัดประเมินผลตาม
สภาพจริง นอกจากนี้ก ระทรวงศึก ษาธิก าร (2551, หนา 28) ไดกํา หนดวา การวัด และประเมิน ผลการเรีย นรูเ ปน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และ
ความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน และปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 166) ไดกลาววาการวัดผลประเมินผลเปน
การพิจารณาตัดสินเกี่ยวคุณภาพ คุณคาความจริงและการกระทํา บางทีขึ้นอยูกับการวัดเพียงอยางเดียว แตโดยทั่วไป
จะเปนการเก็บรวบรวมการวัดหลาย ๆ ทาง โดยอาศัยขอมูลและรายละเอียดจากการสังเกต การตรวจผลงาน การสัมภาษณ
หรือการทดสอบประกอบการพิจารณา
จากการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในศูนยเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากทั้งดานหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการนิเทศภายใน และดานการวัดและประเมินผล นั่นแสดงใหเห็นวา ผูบริหาร
และครูใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการ ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541, หนา 84)
ไดใหความหมายในการบริหารงานวิชาการไววาการบริหารงานวิชาการเปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่
บุคคลหลายฝายรวมมือกันดําเนินการเพื่อพัฒนาเยาวชนใหเจริญงอกงามในทุกดานเพื่อเติบโตขึ้นจะไดเปนพลเมืองดีของ
สังคมการบริหาร งานวิชาการเปนภารกิจหลักของผูบริหารโรงเรียนซึ่งจะตองใหความสําคัญเปนพิเศษและควรแบงเวลาที่
ใชในการบริหารงานวิชาการและงานอื่นๆแตละงานใหพอเหมาะกับความสําคัญซึ่งควรใชเวลาในรอบสัปดาห (35 ชั่วโมง)
แยกตามขนาดโรงเรียนงานวิชาการในโรงเรียนเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
2. ปญหาและแนวทางแกไขการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในศูนยเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 มีดังนี้
2.1 ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พบปญหา คือ ไมไดดําเนินการประเมินผลการใชหลักสูตรทุกกลุม
สาระ รองลงมาคือขาดครูวิชาการที่มีความรูและเชี่ยวชาญในหลักสูตรและกลุมสาระโดยเฉพาะ และการจัดทําหลักสูตรยัง
ไมครอบคลุมถึงสภาพและบริบทของชุมชน ขาดการบริหารหลักสูตรแบบมีสวนรวม อีกทั้งหลักสูตรมีการแกไข
เปลี่ยนแปลงบอย
แนวทางแกไข คือ ผูบริหารควรสรางความตระหนัก ความเขาใจในการใชหลักสูตร ควรใหทุกฝายมีสวน
รวมในการบริหารและการจัดทําหลักสูตรระหวางโรงเรียนและชุมชนเพื่อใหเกิดหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับสภาพของ
บริบทชุมชน ควรใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดประเด็นหรือหัวขอประเมินเปนแนวเดียวกันทุกโรงเรียนและมีการ
ประเมินทุกปการศึกษาและควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน พบปญหา คือ ครูมีหนาที่รับผิดชอบงานมากเกินไป ครูบางคนไมยอม
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เปลี่ยนวิธีสอนยังสอนแบบเดิม ๆ นักเรียนขาดการมีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ขาดการสนับสนุนดานสื่อ
วัสดุ อุปกรณ
แนวทางแก ไข คื อ ลดภาระงานของครู ให รับ ผิด ชอบงานสอนเปน หลั ก ควรใหนั กเรีย นมี สว นร วมในการ
วางแผนและรวมจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ควรมีการสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณตอการเรียนรูอยางพอเพียงโดยเฉพาะ
สื่อICT และจัดใหมีการอบรมเทคนิคการสอนแบบใหมเพื่อใหครูนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
2.3 ดานการนิเทศภายใน พบปญหา คือ ขาดการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง รองลงมาคือผูบริหารมีเวลา
นอยที่จะนิเทศ กํากับ ติดตาม ชุมชนและหนวยงานตนสังกัดมีบทบาทนอยในการนิเทศภายในสถานศึกษา
แนวทางแกไข คือ ผูบริหารควรมีเวลาในการนิเทศมากขึ้น มีการจัดตารางนิเทศและดําเนินการตาม
ตารางอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ควรมีการวางแผนระบบการนิเทศ กําหนดแนวทางนโยบายในการนิเทศภายในอยาง
ชัดเจน ควรมีเอกสารหลักฐานแสดงถึงการนิเทศและการนําผลการนิเทศไปพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน
2.4 ดานการวัดและประเมินผล พบปญหา คือ ครูยังไมเขาใจการวัดและประเมินผลที่ดีพอ อีกทั้งครูมีหนาที่
รับผิดชอบงานหลายอยางมีเวลานอย ทําใหการวัดประเมินผลไมเต็มที่ และครูขาดความรูความเขาใจในการออกแบบ
เครื่องมือการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรใหมนอย การประเมินตามสภาพจริงยังขาดเครื่องมือที่หลากหลาย เอกสาร
การวัดผลประเมินผลมากเกินไปและซ้ําซอน
แนวทางแกไข คือ ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการวัดผลประเมินผล
และเนนการนํา ไปปฏิบัติจ ริงมี การจั ดทํา คูมือ การวั ดผลประเมินผลของสถานศึก ษา ควรมี การลดเอกสารการวัดผล
ประเมินผลตาง ๆ ที่มีมากเกินไป และมีการสนับสนุนใหมีการใชสื่อตาง ๆ ที่มีแบบประเมินในตัวและเก็บผลการประเมิน
เปนตอน ๆ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานหลั กสูต รและการบริ หารหลั กสูต ร ควรมีก ารประเมิ นการใชห ลักสู ตรสถานศึ กษาโดยประเมิน ทุก ป
การศึกษา ติดตามผลเปนระยะ มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง
2. ดานการจัดการเรียนการสอน ผูบริหารโรงเรียนควรมีการสงเสริมและจูงใจใหครูใชวิธีการสอนแบบใหม
หลากหลายวิธีตามลักษณะของกลุมสาระการเรียนรู ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู บันทึกผลหลังการจัดการ
เรียนรู ซึ่งจะทําใหทราบถึงปญหาและทําการวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนครั้งตอไป
3. ดานการนิเทศภายใน ควรใหมีการประเมินผลจากการนิเทศแลวนําขอมูลมาปรับปรุงระบบการนิเทศใหไดผล
เป น รู ป ธรรมและส ง เสริ ม ให มี ก ารนิ เ ทศภายในอย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ นํ า ผลการนิ เ ทศไปพั ฒ นาการเรี ย นการสอนให มี
ประสิทธิภาพ และมีการเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมามีสวนรวมในการนิเทศภายใน
4. ดานการวัดและประเมินผล ควรมีการปรับปรุงเครื่องมือวัดและวิธีวัดผลใหมีความเหมาะสม สอดคลองตอ
การเรียนการสอน จัดใหมีเครื่องมือวัดและประเมินผลอยางเพียงพอ มีการสงเสริมใหครูผูสอนประเมินผลการจัดการ
เรียนรูและนําผลไปพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครู จัดใหมีการประชุมอบรม สัมมนาดานการวัดและ
ประเมินผลภายในหรือนอกสถานศึกษา ซึ่งจะทําใหคณะครูมีความรู ความชํานาญในการสรางเครื่องมือและประเมินผลให
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มีคุณภาพ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลํ า ปางเขต 1 และสถานศึ ก ษาอื่ น ๆ เพื่ อ จะได นํ า ข อ มู ล มาวางแผนการ
บริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายผาไท อําเภองาว สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 ในดานอื่น ๆ เชน ดานการประกันคุณภาพภายใน ดานการพัฒนา
แหลงเรียนรู ดานการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เปนตน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.นันทิมา นาคาพงศ ซึ่งเปนอาจารยที่
ปรึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ ผูศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยาง
สูงไว ณ ที่นี้ คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาคนควาขอมอบและอุทิศแดผูมีพระคุณทุก
ทาน

เอกสารอางอิง
กมล ภูประเสริฐ. (2547). การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ:ทิพยพัลบลิเคชั่น.
กิตติพงษ ขันทะวงศ. (2555). สภาพการดําเนินงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอภูซาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2. การศึกษาคนควาดวยตนเอง กศ.ม., มหาวิทยาลัย
พะเยา, พะเยา.
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. (2546). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ:พิมพดี.
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. (2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ:ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ.
พัชรินทร สมมุติ. (2550). การดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนในศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษาคุรุคิรี
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม. การคนควาแบบอิสระ, ศษ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.
มยุรี สมใจ. (2550). การบริหารงานวิชาการสูเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติกลุมโรงเรียนปง สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2.การศึกษาคนควาอิสระศษ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,เชียงใหม.
สิริรัตน มณีรัตน.(2552). สภาพและปญหาการบริหารวิชาการของผูบริหารและครูโรงเรียนหัวหมาก สังกัด
กรุงเทพมหานคร.ภาคนิพนธ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, กรุงเทพฯ.
สุณี ทรัพยประเสริฐ. (2548). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: บริษัทบุคพอยท. สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร.
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร. (2550). คูมือการนิเทศงานบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ:สํานัก.

3288

สภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 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
ศิริประภา บุญสูง 1* และ เทอดชาติ ชัยพงษ 2
24

Siriprapa Boonsoong1* and Thoetchart chaiphong2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียง
แกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ประชากร ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนและครู
ผูรับผิดชอบหัวหนางาน 4 งาน ของโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 จํานวน 100 คน พบวา
1. สภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกนโดยรวมพบวามีระดับการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก พิจารณาเปนรายดานพบวาระดับการปฏิบัติงานสูงสุด คืองานบริหารวิชาการอยูในระดับมาก
2. ปญหาการบริหารจัดการศึกษา พบวา 1) งานบริหารวิชาการไดแกปญหาในการตีความและเขาใจในเนื้อหา
บทเรียนเนื่องจากผูเรียนสวนใหญเปนเด็กชาวเขาและมีภูมิหลังจํากัด 2) งานบริหารงบประมาณ ไดแก งบประมาณไม
เพียงพอตอการพัฒนาในหลายๆดานทําใหขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 3) งานบริหารงานบุคคล ไดแก ครูมีภาระงาน
พิเศษและกิจกรรมหรืองานอื่นที่ตองทํารวมกับชุมชนรวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของอีกจํานวนมากซึ่งทําใหเบียดเบียนงาน
สอนและเวลาสวนตัว 4) ดานงานบริหารทั่วไป ไดแก การจัดระบบสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการบริหารงาน
วิชาการ งบประมาณ และงานบริหารทั่วไปยังไมคอยเปนระบบและมีความลาชา
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
ดินแดนเปนองคประกอบที่สําคัญของความเปนรัฐ และภายในอาณาเขตลอมรอบแหงดินแดนนั้น รัฐสามารถ
ใชอธิปไตยไดอยางเต็มที่แนวเสนลอมรอบดินแดนดังกลาวซึ่งแยกดินแดนของประเทศหนึ่งออกจากดินแดนของประเทศ
หนึ่งหรือดินแดนที่ ๆ ไมมีเจาของเรียกกันวา “เสนเขตแดน” หรือ “แนวพรมแดน” (boundary line) การแบงเขตแดนในทาง
ปฏิบัติมักจะใช ภูเขาหรือแมน้ําเปนเสนแบงเขตแดนธรรมชาติ (สุวรรณี เจริญนาน. 2543, หนา 1) เสนแบงเขตแดนไทยลาว บริเวณที่เปนทิวเขาและแมน้ําสายเล็ก ๆ สวนที่ 1 สํารวจปกปนเขตแดนไทย–ลาวตอนบน ตั้งแตแกงผาได อําเภอเวียง
แกน จังหวัดเชียงราย ยาวไปตามสันปนน้ําของทิวเขาหลวงพระบางตอดวยน้ําเหือง จนออกสูแมน้ําโขงที่ปากแมน้ําเหือง
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ความยาวโดยสรุปของเสนแบงเขตแดน ไทย-ลาว มีรวมกันทั้งสิ้น 1,810 กิโลเมตร โดยเปน
เสนแบงเขตแดนตามรองน้ําลึกของแมน้ําโขง ยาว 97 กิโลเมตร ที่จังหวัดเชียงราย และโดยสรุปเสนแบงเขตแดนไทย-พมา
ตามลําน้ําโดยใชรองน้ําลึกของแมน้ํารวกและแมน้ําสาย ยาว 59 กิโลเมตร ในจังหวัดเชียงราย (สารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชน, 2550)
สําหรับดานสังคมและวัฒนธรรม ตามบริเวณชายแดนมีชุมชนกระจัดกระจายอยูทั่วบริเวณ ผูคนหรือประชาชน
ที่อาศัยอยูตามแนวชายแดนเหลานี้มักถูกเรียกวา “คนชายขอบ” หรือ “กลุมชายขอบ”(marginal group) ซึ่งหมายถึง กลุม
ที่ยังไมถูกกลืนเปนสวนหนึ่งของกลุมใหญอยางสมบูรณ กลุมที่ละทิ้งวัฒนธรรมเดิมของตนไปบางสวน และยังไมไดเปนที่
ยอมรับอยางสมบูรณในวัฒนธรรมใหมที่กลายมาเปนวิถีชีวิตของตนคํานี้มักนํามาใชกับกลุมคนที่อพยพยายเขามาอยูใหม
กลุมคนเหลานี้จะมีวัฒนธรรมตาง ๆ ผสมกันมากมาย ดังนั้นทัศนคติ คุณคาและแบบอยางพฤติกรรมที่แสดงออกมาจึง
มิไดมีลักษณะของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง(สุรชัย หวันแกว, 2550, หนา 10-13) คนชายขอบหรือกลุมชายขอบจะมีวิถี
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ชีวิตและวัฒนธรรมแตกตางไปจากสั งคมใหญของประเทศหรือศู นยกลางการปกครอง โดยส วนใหญ ที่อาศัย อยูตาม
ชายแดนเปนชน กลุมนอยทางชาติพันธุ เชื้อชาติ วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตในลักษณะคลายคลึงกัน (วัชรินทร ยงศิริ, 2545,
หนา 1)
สถานศึกษาจึงเปนสถาบันทางสังคมที่มีความสําคัญที่สุด ในการสรางและพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่มีความ
สมบูรณ มีคุณภาพสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขดังในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 หมวด 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษามาตรา 10 การจัดการ
ศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดให
ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา
อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรูหรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไม
มีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนพิเศษ การศึกษาสําหรับ
คนพิการในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่ง
อํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของ
บุคคลนั้นและหมวด 3 ระบบการศึกษา มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1) การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 2) การศึกษานอกระบบ เปน
การศึกษาที่มีความยืดหยุน ในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการจัดการศึกษา การ
วัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขที่สําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม 3) การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนได
เรี ย นรู ด ว ยตนเองตามความสนใจ ศั ก ยภาพ ความพร อ ม และโอกาสโดยศึ ก ษาจากบุ ค คล ประสบการณ สั ง คม
สภาพแวดลอม สื่อหรือแหลงความรูอื่น ๆ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได
ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนรูที่ผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบเดียวกัน หรือตางรูปแบบได ไมวาจะเปนผลการเรียน
จากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรูนอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณ
การทํางาน นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาล ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ พัฒนากําลังคนให
สอดกั บ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งภาคการผลิ ต และการให บ ริ ก าร ที่ สํ า คั ญ ประเทศไทยเป น ภาคี ข ององค ก าร
สหประชาชาติไดรับรองอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989(พ.ศ.2532) ที่กําหนดใหรัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่ไดรับ
การศึกษาบนพื้นฐานของโอกาสที่เทาเทียมกันอันเปนไปตามปฏิญญาโลกวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน(Education for all)
หรือปฏิญญาจอมเทียน ค.ศ. 1990 (พ.ศ.2533) ที่มุงเนนใหการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง ความตองการในการเรียนรู
ขั้นพื้นฐานของปวงชนเปนไปอยางเสมอภาคทั่วถึงการดําเนินนโยบายของรัฐบาลไทยภายใตอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กไดให
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สิทธิดานการศึกษากับเด็กทุกคน โดยในวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 คณะรัฐมนตรีกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเด็กทุกคนบนผืนแผนดินไทยไดเขาศึกษาในสถานศึกษาของรัฐแมจะไมมีหลักฐานประจําตัวใด
ๆ (ยกเวนเด็กในศูนยพักพิงใหไดเรียนในศูนยฯ)(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556, หนา 22) และเปนการขจัด
ความเหลื่อมล้ํากันในระบบการศึกษาระหวางกลุมตาง ๆ เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตรแตกตางกัน
โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือที่มีภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสูง ปกคลุมดวยปาไม เปนแหลงกําเนิดของตนน้ําลําธาร
ประชากร ที่อาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาว มีหลากหลายเผาพันธุ ไดแก ชาวไทยจากพื้นที่ราบที่ขึ้นไปทํามาหากินเลี้ยงชีพชาว
ไทยพื้นเมือง กลุมชาติพันธุตาง ๆ เชน กะเหรี่ยง มง มูเซอ ลีซอ ไทยใหญ ซึ่งสวนใหญประชากรมีฐานะยากจน ประกอบ
อาชีพทําไร รับจาง หาของปาและมีการบุกรุกถางปาจึงใหความสําคัญกับการหาเลี้ยงชีพมากกวาการสงเสริมใหบุตร
หลานไดรับการศึกษาซึ่งสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทจึงมีภารกิจหลักที่สําคัญอยูที่การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามที่คาดหวังไวตามระดับและประเภทของการศึกษานั้นคุณภาพที่คาดหวัง หมายถึง คุณสมบัติอันพึงประสงคที่จะใหเกิด
ขึ้นกับผูเรียนไดแก ความรูความเขาใจ ความคิด ทักษะความสามารถ สุขภาพกายและสุขภาพจิตและคุณลักษณะในดาน
บุคลิกภาพ คานิยม คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งคาดหวังโดยการกําหนดในหลักสูตรที่คาดหวังโดยชุมชนและสังคมคาดหวังโดย
สถานศึกษาเองและคาดหวังจากตัวผูเรียนเองอีกดวย
อําเภอเวียงแกนมีโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จํานวน 20 โรงเรียน
เปนอําเภอที่มีพื้นที่เปนที่ราบริมแมน้ํางาวและพื้นที่ลาดเชิงเขา มีเทือกเขาขนาบทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกซึ่ง
ทั้งหมดเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาผีปนน้ํา แนวเทือกเขาที่ ขนาบทางทิศตะวันออก คือ ดอยผาหมน เปนแนวเขตแดน
ธรรมชาติระหวางเขตอําเภอเวียงแกนกับแขวงบอแกว ประเทศลาวและแนวเทือกเขาที่ขนาบทางทิศตะวันตก คือ ดอยยาว
แบงแนวเขตระหวางอําเภอเวียงแกน อําเภอขุนตาล และอําเภอเชียงของ โดยเทือกเขาที่ขนาบทั้งสองนั้นทอดตัวอยูในแนว
เหนือใตที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหลากกลุมชาติพันธุ มีการใชภาษาที่หลากหลายจึงทําใหประชากร มีวิถีชีวิตเฉพาะแบบ
พหุวัฒนธรรม ในฐานะเปนองคกรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดตระหนักและมุงมั่นที่จะจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ใหครอบคลุมพื้นที่ และกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูหางไกล บนพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร มีความหลากหลายของ
ชนเผา ประเพณี วัฒนธรรม การคมนาคมไมสะดวก นักเรียนมีปญหา อยูหางไกล ไมสามารถมาโรงเรียนไดสม่ําเสมอ
ตลอดจนนักเรียนมีฐานะยากจน ทําใหขาดเรียนบอย ๆ ไมสามารถมาเรียนทุกวันไดตามปกติ ทําใหการบริหารและการจัด
การศึกษาไมประสบความสําเร็จตามที่ไดตั้งไว เมื่อพิจารณาการจัดการศึกษาจากผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2556 ของโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4,
2556,) ได ข อ มู ล ดั ง นี้ ร ะดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ป ก ารศึ ก ษา 2556 ของโรงเรี ย นชายขอบอํ า เภอเวี ย งแก น สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 จํานวน 20 โรงเรียน พบวาคาเฉลี่ยทุกวิชาของทุกโรงเรียนต่ํา
กวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ยกเวนโรงเรียนบานแจมปอง บานทาขาม บานทุงคํา บานมวงยายที่มีบางวิชาสูงกวาหรือ
เทากับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและโรงเรียนอนุบาลเวียงแกนที่มีเพียงคาเฉลี่ยของวิชาภาษาอังกฤษเทานั้นที่ต่ํากวา
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คาเฉลี่ยระดับประเทศ สวนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2556 จํานวน 8 โรงเรียน พบวาคาเฉลี่ยทุกวิชาของ
ทุกโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบ
อําเภอเวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เพื่อทราบสภาพและปญหาในการบริหาร
จัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนชาย
ขอบอําเภอเวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
2. เพื่อศึกษาปญหาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4

วิธีวิทยาการวิจัย
การวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามลําดับดังนี้ ประชากร การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยการเก็บรวบรวมขอมูลการ
วิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษานี้ ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนจํานวน 20 คน และครูผูรับผิดชอบหัวหนางาน 4 งาน
จํานวน 80 คน รวมจํานวน 100 คน
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนํามา
จัดทําเครื่องมือในการสอบถาม เรื่องสภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 1) การบริหารงาน
วิชาการ 2) การบริหารงานบุคคล 3) การบริหารงานทั่วไป 4) การบริหารงานงบประมาณ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบ
อําเภอเวียงแกน แลวนํามาใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามจากขอมูลที่รวบรวมทั้งหมดใหครอบคลุม เกี่ยวสภาพและปญหาการบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน นําเสนออาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและการ
ใชภาษา
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3. นําเครื่องมือที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก
3.1 ดร.ทศพร เมฆอากาศ
3.2 นายอัครเดช ยมภักดี
3.3 นายสะอาด คําตัน
ตรวจสอบความถูกตองและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวพิจารณาใหขอเสนอแนะ
4. นําเครื่องมือที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะมาหาคา IOC โดยมีคา IOC เทากับ 1
5. นําเครื่องมือมาแกไขปรับปรุงใหสมบูรณแลวนําไปใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ(Check
List)
ตอนที่ 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกนใน 4 งาน
ไดแก 1)งานบริหารวิชาการ 2)งานบริหารบุคคล 3)งานบริหารงบประมาณ 4) งานบริหารทั่วไป ลักษณะแบบสอบถาม
เปนมาตราสวนประมาณคา(Rating Scales)5 ระดับ ของ Likert (Best&Kahn, 1993, pp. 246-250) ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัตินอย
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัตินอยที่สุด
ตอนที่ 3 สอบถามขอมูล เกี่ยวกั บปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรี ยนชายขอบอํ าเภอเวียงแกนของ
ผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูรับผิดชอบหัวหนางาน 4 งาน ลักษณะแบบสอบถามปลายเปด ใน 4 งาน ไดแก1) การ
บริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานบุคคล 3) การบริหารงานงบประมาณ 4) การบริหารงานทั่วไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ขอหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา สงถึงผูอํานวยการโรงเรียนและ ครูผูรับผิดชอบงาน
หัวหนางาน 4 งาน โรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
2. ผูศึกษาสงแบบสอบถามถึงโรงเรียนดวยตนเอง จํานวน 100 ชุด ไปยังโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
3. หลังจากสงแบบสอบถามไปแลวประมาณ 1 สัปดาห ผูศึกษาไปรับแบบสอบถามคืนดวยตนเองไดรับ
แบบสอบถามคืนมาครบทั้ง 100 ชุด
4. เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนผูศึกษาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามแลวนําไป
วิเคราะหตอไป
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วิธีการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะหดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics)เพื่อจัดหมวดหมูและใหทราบลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกลุมตัวอยาง
โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย(Mean)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
1.1 นําขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 ลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ
วุฒิทางการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ จํานวน 5 ขอ ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ นําเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย
1.2 นําขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 สภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 วิเคราะหหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอ
รายดานและโดยรวม

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลจากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอ
เวียงแกนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากที่สุดรอยละ
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
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย นชายขอบอํ า เภอเวี ย งแก น สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา สภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอ
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เวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา
1. งานบริ ห ารวิ ช าการ ในภาพรวมมี ค า เฉลี่ ย ในระดั บมากเมื่ อ พิ จ ารณาตามรายข อ พบว า โรงเรี ย นมี ก าร
สนับสนุนให ครูได พัฒนากระบวนการเรีย นการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสํา คัญมีส ภาพการปฏิ บัติงานอยูใ นระดั บมาก
รองลงมา ไดแก โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนและความตองการของทองถิ่น
มีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก โรงเรียนมีการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผลแตละรายวิชาโดย ใหสอดคลอง
กับแผนการจัดการเรียนรูมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมากและโรงเรียนมีการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางาน
วิชาการและการพัฒนาคุณคุณภาพการเรียนรูในการบริหารจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษามีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
2. งานบริหารงบประมาณ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมากเมื่อพิจารณาตามรายขอพบวาโรงเรียนมีการ
วิเคราะหและจัดทําโครงสรางรายละเอียดโครงสรางแผนงาน โครงการและกิจกรรมหลักมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับ
มาก รองลงมา ไดแกโรงเรียนมีการจัดทําระบบการบริหารจัดการพัสดุ และสินทรัพย เพื่อใหมีความโปรงใสตรวจสอบไดมี
สภาพการปฏิบัติอยูในระดับมาก ไดแก โรงเรียนมีการทําแผนกลยุทธ หรือแผนพัฒนาการศึกษามีสภาพการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก และโรงเรียนมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาและประเมิน
สถานภาพของสถานศึกษามีปญหาเพียงใดมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมาก
3. งานบริหารงานบุคคล ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา โรงเรียนมีการ
สนับสนุนอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสภาพการปฏิบัติอยูในระดับ
มากรองลงมา ไดแก โรงเรียนมีการสรางขวัญและกําลังใจเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรมี
สภาพการปฏิบัติอยูในระดับมากไดแก โรงเรียนมีการดําเนินการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง และการโยกยายบุคลากร
ทางการศึกษาใหถูกตองตามเกณฑและโปรงใสมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมากและโรงเรียนมีการวางแผนอัตรากําลัง
และการกําหนดตําแหนงเหมาะสมกับงานมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมาก
4. งานบริหารงานทั่วไปในภาพรวมมีคาเฉลี่ ยในระดับ มากเมื่อพิ จารณาตามรายขอ พบวา โรงเรียนมีการ
ประสานงานกับผูปกครองและชุมชนเพื่อแสวงหาความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนงานทางการศึกษามีสภาพการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก โรงเรียนมีการศึกษา วิเคราะหขอมูล สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการจําเปนใน
การ
พัฒนาองคกรของสถานศึกษามีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมากไดแก โรงเรียนมีการประสานงานกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับมากและโรงเรียนมีการจัดทําสํามะโนผูเรียนโดยการประสานงานกับ
ชุมชนและทองถิ่นในการขอขอมูลและสามารถนําขอมูลมาใชอยางมีประสิทธิภาพมีสภาพการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรี ยนชายขอบอําเภอเวียงแกน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผลการวิ เคราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป ญ หาการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย นชายขอบอํ า เภอเวี ย งแก น สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบวา
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1. งานบริหารวิชาการ
1.1 ปญหาในการตีความและเขาใจในเนื้อหาบทเรียนเนื่องจากผูเรียนสวนใหญ เปนเด็กชาวเขาและมีภูมิหลัง
จํากัด (f=65)
1.2 ปญหาในดานการเรียนการสอนไมตอเนื่องเกิดจากผูเรียนมีฐานะยากจนสวนใหญเปนเด็กไมมีสัญชาติ
และมักอพยพตามผูปกครองบอย ๆ (f=62)
1.3 ครูผูสอนไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนโดยจัดการเรียนการสอนแบบเดิมไมมีความหลากหลาย
(f=52)
1.4 หลักสูตรยังไมเอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนและไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ
ชุมชนที่แทจริง (f=51)
1.5 ครูผูสอนสอนมากกวา 1 วิชาและสอนไมตรงเอก (f=37)
2. งานบริหารงบประมาณ
2.1 งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาในหลายๆดานทําใหขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง (f=54)
2.2 การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการวางแผนงบประมาณยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนเทาที่ควร
ทําใหการใชงบประมาณเปนไปในลักษณะยึดหยุนตามสถานการณ (f=45)
2.3 บุคคลกรมีการยายบอยทําใหตองมีการแตงตั้งเจาหนาที่ใหมบางครั้งตองใชเวลาในการศึกษาเรื่องการ
จัดซื้อจัดจางนาน เนื่องจากขาดประสบการณ (f=33)
2.4 ปการศึกษากับป งบประมาณไมสั มพันธ กันทํา ใหก ารดํา เนินงานตามแผนไมเปนไปตามแผนที่ว างไว
(f=29)
3. งานบริหารงานบุคคล
3.1 ครูมีภาระงานพิเศษ และกิจกรรมหรืองานอื่นที่ตองทํารวมกับชุมชนรวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของอีก
จํานวนมากซึ่งทําใหเบียดเบียนงานสอน และเวลาสวนตัว (f=67)
3.2 ครูมีการโยกยายบอยและไมมีความตอเนื่องในการมอบหมายงานทําใหครูมาใหมตองเริ่มเรียนรูงานใหม
เสมอ (f=54)
3.3 ผูบริหารอยูประมาณ 1-2 ป ก็มีการโยกยายทําใหการบริหารไมตอเนื่อง (f=36)
4. ดานงานบริหารทั่วไป
4.1 การจัดระบบสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ และงานบริหาร
ทั่วไปยังไมคอยเปนระบบและมีความลาชา (f=43)
4.2 การจัดทํารายละเอียดแผน งบประมาณ แผนงาน โครงการยังไมมีความเชื่อมโยงกับผลผลิตและผลลัพธ
ตามตัวชี้วัดความสําเร็จ (f=36)
3297

4.3 อาคารสถานที่ สื่อ และหองปฏิบัติการไมพรอม สวนครุภัณฑมีอายุการใชงานมาก (f=30)
4.4 พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูงหางไกลความเจริญ ระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ และการคมนาคมไมสะดวก
เทาที่ควร (f=29)
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผูวิจัยนําสรุปผลการวิจัยมาอภิปรายผล แยกเปนรายขอ ดังนี้
1. สภาพและป ญ หาการบริ ห ารจั ด การศึ กษาโรงเรีย นชายขอบอํ า เภอเวีย งแกน สั งกั ด สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
1.1 งานบริหารวิชาการ พบวา เปนงานเกี่ยวกับการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน สื่อและ
แหลงเรียนรู การนิเทศ การวัดผลและประเมินผลเปนงานที่เปนหัวใจของการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะเปนการพัฒนาการ
เรียนของนักเรียน การสอนของครูตลอดจนคุณภาพในการบริหารงานการศึกษาของผูบริหาร ซึ่งคุณภาพของวิชาการจะ
เกิดขึ้นไดจะตองใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมใน การกําหนดจุดหมาย การกําหนดเปาหมาย การกําหนด
แผนงาน การอนุมัติปจจัยในการจัดทําแผนเพื่อนําไปสูการปฏิบัติและประเมินผล สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการโดย
ยึดหลั กให สถานศึกษาจัด ทําหลั กสูต รสถานศึก ษาใหเป นไปตามกรอบหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้น ฐาน และ
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคมอยางแทจริง โดยมีครู ผูบริหาร ผูปกครอง และชุมชนมี
สวนรวม สงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรู โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สงเสริมใหชุมชนและสังคมมี
สวนรวมในการกําหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู รวมทั้งเปนเครือขายและแหลงการเรียนรูมุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
และมาตรฐาน โดยจัดใหมีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู และสามารถตรวจสอบคุณภาพการ
จัดการศึกษาไดทุกชวงชั้นทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สงเสริมใหมีการรวมมือเปนเครือขาย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550ก, หนา 28- 29)ซึ่ง
โรงเรียนไดเห็นความสําคัญของงานบริหารงานวิชาการ และใหการสนับสนุนใหครูไดพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น และสงเสริมใหครูมีการจัดทํา
แผนการวัดผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับแผนการเรียนรู สอดคลองกับการศึกษาของศิริวรรณ อรุณปรีย (2549)
โรงเรียนไดมีการสงเสริมใหบุคลากรเขารวมอบรมทางวิชาการ ผูบริหารบางสวนไมไดจัดทําแผนปฏิบัติงานวิชาการ สวน
พงษศิริ สารเถื่อนแกว (2549) พบวาสวนใหญไดปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล การนิเทศทางวิชาการ นิเทศการใชสื่อการ
จัดการเรียนรูและการใชแหลงทรัพยากรทองถิ่น สวนที่ไมไดปฏิบัติคือรวบรวมขอมูลตาง ๆ ในการใชหลักสูตรของ แตละ
สาระการเรียนรู สอดคลองกับ สมบัติ คําบุญสง (2549) พบวาไดสงเสริมและกําหนดหนาที่ในสิ่งที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เรียนการสอน สอดคลองกับงานวิจัยของประพันธ เมาเวียงแก (2548) ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 2 ตามขอบขายการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับ
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มาก นอกจากนี้ นิลวรรณ วัฒนา (2556) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรีพบวาสภาพการบริหารงานวิชาการมีการปฏิบัติงานโดยรวมอยูใน
ระดับมากเชนเดียวกัน โดยภาระกิจหลักของการบริหารสถานศึกษางานหลักสูตรและการจัดการเรียนรูเปนหัวใจสําคัญซึ่ง
ตองจัดใหเอื้อ ยืดหยุน หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแลพัฒนาคุณภาพของนักเรียนสอดคลองกับงานวิจัยของ
เปรมใจ วังศิริไพศาล (2551, หนา 111-121) ที่วาหลักสูตรในโรงเรียนรวมถึงระบบการวัดผลจําเปนตองปรับใหมีความ
ยืดหยุนมากขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับภูมิหลังของเด็กที่แตกตางกันและไมสงผลกระทบตอการประเมินคุณภาพของโรงเรียน
โดยรวมควรเพิ่มเนื้อหาความรูที่เกี่ยวกับทองถิ่น ตลอดจนสถานการณพื้นที่ชายแดน ความหลากหลายทางชาติพันธุ
ทักษะอาชีพที่เปนประโยชนใหไดใช ในชีวิตประจําวันและเปนอาชีพตอไปและควรไดรับความรูที่สอดคลองกับสถานการณ
และความเปนจริงของเด็กแตละกลุมมากกวาการใหความรูเหมือนกันหมดทุกกลุมและสอดคลองกับงานวิจัยของสันติ
บูรณะชาติ (2552, หนา 282-306) ได ศึกษาวิจัยเรื่องรู ปแบบการจัด การของสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานบนฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของกกลุมชาติพันธุ พบวาในดานหลักสูตรตองมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตร
ของโรงเรียนการจัดทําหลักสูตรตองคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ ตอบสนองตอความ
ตองการของนักเรียนผูปกครองและชุมชนโดยบูรณาการเขาไปในหลักสูตรดวย
1.2 งานบริหารงบประมาณ เปนงานที่มุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการ มีความคลองตัว โปรงใส
ตรวจสอบได ยึ ด หลั ก การบริ ห ารมุ ง เน น ผลสั ม ฤทธิ์ และการบริ ห ารงบประมาณแบบมุ ง เน น ผลงาน ให มี ก ารจั ด หา
ผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษารวมทั้งจัดหารายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการ เพื่อประโยชนทางการศึกษา
สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547, หนา 39) โรงเรียนมีการ
วิเคราะหแ ละจั ดทํ าโครงสร างรายละเอี ย ดโครงสร างแผนงานโครงการและกิจ กรรมหลัก ซึ่ ง สอดคลอ งกับ วารสาร
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 15 ฉบับพิเศษ (2556, หนา 190) พบวาในดานการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
สถานศึกษาทางเลือกบนพื้นที่สูงตองจัดสรรตามความจําเปนพื้นฐานและความขาดแคลนสอดคลองกับรายงานวิจัยของ
ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเสนอตอสํานักเลขาธิการสภาการศึกษา (2553, หนา 64-72) เรื่อง
การศึกษาตนทุนมาตรฐานตอหนวยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งตนทุนทางตรงและทางออมที่มีเปาประสงคใหสะทอน
หลักการของการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวใหสถานศึกษาโดยคํานึงถึงหลักการดังนี้ 1) ความเปนธรรมและเพิ่มโอกาสให
ผู เรี ย นที่ ข าดโอกาส 2) คุ ณ ภาพและมาตรฐานของการจั ด การศึ ก ษา และ 3) ประสิ ท ธิ ภ าพของการใช จ า ยเงิ น และ
ประสิทธิผลของการบริหารการศึกษา ในรายงานการวิจัยฉบับนี้ไดมีขอเสนอแนะทางนโยบายเชิงพื้นที่ดังนี้ 1) ควรปรับ
ระบบโรงเรียนในภาคชนบทเชื่อมโยงเครือขายใหครบทุกชวงชั้นภายในรัศมีที่ใกลเพื่อลดตนทุนการเดินทางเขาถึงบริการ
และสําหรับโรงเรียนในเมืองควรจัดการศึกษาใหเปนระดับเฉพาะมากขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของแหลงงาน
2) ใหการอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ชนบทเปนหลักกอนการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเมืองแมการผลิตบริการทางการศึกษา
ในภาคชนบทสามารถผลิตอยางมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งแตหากพิจารณาจากแหลงการเขาถึงบริการและความเทา
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เทียมกันระหวาเมืองกับชนบท จึงควรเนนการอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาในชนบทเปนอันดับตนโดยการอุดหนุน
เพื่อใหการบริ การการศึ กษาสามารถตอบสนองตอความต องการการลงทุนทางการศึก ษาของครัวเรื อนในชนบท 3)
ประสิทธิภาพของการใหบริการการศึกษาในแตละโรงเรียนโดยทําแผนงานการเรียนการสอน บุคลากร งบประมาณ
รองรับการเพิ่มคะแนนประสิทธิภาพในแตละโรงเรียนทั้งนี้การเพิ่มประสิทธิภาพหมายถึงการลดตนทุนตอหัว โรงเรียนที่
สามารถเพิ่มคะแนนประสิทธิภาพจะไดรับการจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเพื่อทําการผลิตบริการที่ทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้น
1.3 งานบริหารบุคคล การพัฒนาครูอยางเหมาะสมตอเนื่องและจริงจังยอมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดตามเปาหมายซึ่ง งานบริหารบุคคลเปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว มีอิสระ
ภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มีความรู
ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547, หนา 51)โรงเรียนมีการ
สนับสนุนอบรมเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณมีการสรางขวัญและกําลังใจใน
การสรางประสิทธิภาพของงาน สอดคลองกับวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 15 ฉบับพิเศษ (2556, หนา
190-191) พบวาการจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ บนพื้นที่สูงเงื่อนไขความสําเร็จที่สําคัญที่จะทําใหการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในพื้นที่มีความตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2552 ก, หนา ฆ-ณ)ไดศึกษาวิจัย
เรื่องสภาพการจัดการศึกษาชายขอบภาคใตไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายไววาควรมีการสงเสริมพัฒนาครู ดูแลครูและบุคล
กรทางการศึกษาใหไดรับสิทธิประโยชนเทาเทียมกันเพื่อเปนการสรางขวัญ กําลังใจใหบุคคลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่การ
สนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอในการพัฒนาศักยภาพของครูผูสอนใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่องเพื่อแกปญหาเรื่องคุณภาพของครู เปนตน
1.4 งานบริหารทั่วไป เปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร ใหการบริหารงานอื่น ๆ บรรลุผล
ตามมาตรฐาน มี คุ ณภาพและบรรลุ เป า หมายตามที่ กํ าหนดไว โดยมี บ ทบาทในการประสานส งเสริ ม สนั บ สนุ น และ
อํานวยการความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
อยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
ของงานเปนหลัก โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและ
องคกรที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2547, หนา 65)ทางโรงเรียนมีการประสานกับผูปกครองและชุมชนเพื่อแสวงหาความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนงานทาง
การศึกษา ซึ่งสอดคลองกับวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 15 ฉบับพิเศษ (2556, หนา 188-189) พบวา
รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาทางเลื อ กสํ า หรั บ เด็ ก ด อ ยโอกาสบนพื้ น ที่ สู ง ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ประถอบด ว ยคุ ณ ลั ก ษณะของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่มีความเหมาะสมเขาใจในบริบทวัฒนธรรมของพื้นที่และมีการ
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สรางแรงจูงใจจากหนวยงานในตนสังกัดใหปฏิบัติหนาที่ในเขตพื้นที่ไดอยางตอเนื่องสอดคลองกับงานวิจัยของ คมพล
สุ ว รรณมงกุ ฎ และ สุ พ รรณี ไชยอํ า พร (2551) ได วิ จั ย เรื่ อ งการสั ง เคราะห ก ารจั ด การศึ ก ษาและพั ฒ นาครู ต ามแนว
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบวาแนวทางการพัฒนาครูตามแนวพระราชดําริฯ มีดังนี้
1) การสรรหาคัดเลือกครูมี 2 กรณี คือตามความสมัครใจและโครงการคุรุทายาท 2) การรักษาครู โรงเรียนไดจัดระบบ
การบริหารใหอิสระมีความยืดหยุน และเนนสนับสนุนครูผูสอนใหเจริญกาวหนา 3) พัฒนาครูประจําการ ใน 3 ลักษณะ
คือการศึกษาตอการฝกอบรมและนิเทศการจัดการเรียนรู 4) การสรางความผูกพันระหวางครูกับชุมชนทั้งในบทบาทผูให
ความรูและนักพัฒนาในชุมชน และ 5) การสรางจิตวิญญาณครูเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชดําริฯ และยั ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพจน ประไพเพชร (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องเงื่อนไขความสําเร็จของการบริหารที่มี
ประสิทธิผลในโรงเรียนชาวไทยภูเขา พบวา เงื่อนไขภายในไดแก ผูบริหารโรงเรียน ซึ่งไดแก ลักษณะเดนของผูอํานวยการ
โรงเรียนและการยอมรับจากชุมชน เงื่อนไขที่เกิดจากครูไดแก ครูชาวไทยภูเขา ลักษณะการทํางานของครู ความผูกพันของ
ครู ปฏิสัมพันธของครู กิจกรรมที่เปนเลิศของครูและความผูกพันระหวางชุมชนกับครู เงื่อนไขที่เกิดจากนักเรียนไดแก
ลักษณะพิเศษของชาวไทยภูเขา ลักษณะการอยูรวมกันของเด็กและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.ผลการศึกษาปญหาการจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ดังนี้
2.1 ดานงานบริหารวิชาการ พบวา ผูเรียนมีภูมิหลังจํากัดสวนใหญเปนเด็กชาวเขาจึงทําใหเกิดปญหาในการ
ตีความและเขาใจในเนื้อหาบทเรียน มีฐานนะยากจนสวนใหญเปนเด็กไมมีสัญชาติและมักอพยพตามผูปกครองบอยๆทําให
การเรียนการสอนไมตอเนื่อง ครูผูสอนไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนโดยจัดการเรียนการสอนแบบเดิมไมมีความ
หลากหลาย หลักสูตรยังไมเอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนและไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนที่
แทจริงครูผูสอนสอนมากกวา 1 วิชาและสอนไมตรงเอก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวชิราพร สุวรรณศรวล (2556) ซึ่งได
ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกสําหรับเด็กดอยโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาบนพื้นที่สูงภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย พบวาสภาพปญหาประกอบดวย 1) ดานนักเรียน ครอบครัวมีฐานะยากจนและไมสนับสนุนใหลูก
ไดรับการศึกษา ภาษาเปนอุปสรรคในการเรียนและเด็กพักอยูหางไกลจากโรงเรียน 2) ดานโรงเรียน หลักสูตรไมเหมาะสม
โรงเรียนตั้งอยูในที่หางไกลจากที่พักของนักเรียนครูขาดความเขาใจในตัวนักเรียนปญหาการจัดการศึกษาของนักเรียนบน
พื้น ที่ สู ง และทุ ร กั น ดารสอดคล อ งกั บ รายงานของสํ า นั ก งานบริ ห ารยุ ท ศาสตร แ ละบู ร ณาการศึ ก ษาที่ 1 กลุ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน ที่ระบุวาปญหาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่สูงพบวาผลการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สวนใหญลดลง ผูปกครองและชุมชนสวนใหญมีฐานะยากจนตองหาเลี้ยงชีพจึงมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอย (สํานัก
ยุทธศาสตรและบูรณาการที่ 1, 2554, หนา 12-14)
2.2 ปญหาดานงานบริหารงบประมาณ พบวา งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาในหลายๆ ดานทําใหขาด
การพัฒนาอยางตอเนื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการวางแผนงบประมาณยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผน
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เทาที่ควรทําใหการใชงบประมาณเปนไปในลักษณะยึดหยุนตามสถานการณ บุคคลกรที่ทําหนาที่มีการเคลื่อนยายทําให
ตองมีการแตงตั้งเจาหนาที่ใหมบางครั้งตองใชเวลาในการศึกษาเรื่องการจัดซื้อจัดจางนาน เนื่องจากขาดประสบการณ ป
การศึกษากับปงบประมาณไมสัมพันธกันทําใหการดําเนินงานตามแผนไมเปนไปตามแผนที่วางไว ซึ่งสอดคลองกับรายงาน
ของสํานักงานบริหารยุทศาสตรและบูรณาการศึกษาที่ 1 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนระบุวาปญหาในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในพื้นที่สูงพบวาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมพรอมและไมทันสมัย อาคารสถานที่หองปฏิบัติการไมพรอม
ครุภัณฑมีอายุการใชงานมาก(สํานักยุทธศาสตรและบูรณาการที่1, 2554, หนา 12-14)
2.3 ปญหาดานงานบริหารบุคคล พบวา ครูมีภาระงานพิเศษและกิจกรรมหรืองานอื่นที่ตองทํารวมกับชุมชน
รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของอีกจํานวนมากซึ่งทําใหเบียดเบียนงานสอนและเวลาสวนตัว ครูมีการโยกยายบอยและไมมี
ความต อเนื่องในการมอบหมายงานทําใหค รูมาใหมตองเริ่มเรีย นรูงานใหมเสมอผูบริ หารอยู ประมาณ 1-2 ปก็มีการ
โยกยายทําใหการบริหารไมตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับรายงานของสํานักงานบริหารยุทศาสตรและบูรณาการศึกษาที่ 1 กลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ระบุวาปญหาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่สูงพบวาบุคลากรครูมีวุฒิไมตรงกับ
ภาระงานที่สอนและงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนมีการโยกยายบอยและขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง (สํานักยุทธศาสตรและ
บูรณาการที่ 1, 2554, หนา 12-14)
2.4 ปญหาดานงานบริหารทั่วไป พบวา การจัดระบบสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการบริหารงาน
วิชาการ งบประมาณ และงานบริหารทั่วไปยังไมคอยเปนระบบและมีความลาชา การจัดทํารายละเอียดแผน งบประมาณ
แผนงาน โครงการยั ง ไม มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ผลผลิ ต และผลลั พ ธ ตามตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ อาคารสถานที่ และ
หองปฏิบัติการไมพรอม ครุภัณฑมีอายุการใชงานมากพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูงหางไกลความเจริญ ระบบสาธารณูปโภค
ตางๆ และการคมนาคมไมสะดวกเทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับรายงานของสํานักงานบริหารยุทศาสตรและบูรณาการศึกษา
ที่ 1 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่ระบุวาปญหาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่สูง พบวาอาคารสถานที่หอง
ปฏิบัติการไมพรอมครุภัณฑมีอายุการใชงานมาก (สํานักยุทธศาสตรและบูรณาการที่ 1, 2554, หนา 12-14)
ขอเสนอแนะใ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาคนควาเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบอําเภอเวียงแกน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผูศึกษาขอเสนอแนะ ดังนี้
1. งานบริหารวิชาการควรสงเสริมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนความตองการของชุมชน บริบทของ
โรงเรียนและเนนความแตกตางระหวางบุคคลเพื่อตอบสนองตอผูเรียนที่มีความแตกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญ
2. งานบริหารบุคคลควรจัดสรรบุคลากรใหเพียงพอ ควรเปดโอกาสใหบุคลากรทางการศึกษา ไดแสดงความรู
ความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ โดยการมอบหมายงานที่ทาทาย มีความสําคัญ เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษา ได
เรียนรูงานใหม ๆ และเกิดการพัฒนาทักษะและความชํานาญ ยิ่งขึ้น
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3. งานบริหารทั่วไป ควรจัดใหมีความเหมาะสมของปริมาณงานและครูควรมีอุปกรณอํานวยความสะดวกตอ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อความรวดเร็วในการทํางาน
4. งานบริหารงบประมาณ ควรจัดงบประมาณใหมีความเพียงพอตอการสรางและพัฒนาหองเรียน อาคารเรียน
ใหมีบรรยากาศแหงการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางหลากหลาย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชายขอบหรือโรงเรียนบนพื้นที่สูงในภาคเหนือ
เพื่อเปนแนวปฏิบัติตอโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีบริบทคลายกันตอไป
2. ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศของโรงเรียนบนพื้นที่สูงภาคเหนือที่ไดรับการยอมรับและประสบความสําเร็จ
ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเปนแนวปฏิบัติตอโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีบริบทคลายกันตอไป
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สภาพและปญหาการบริหารหลักสูตร ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอปง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
States And Problems of Secondary Schools Curriculum Management in Pong
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่
อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ใน 7 ดาน ไดแก ดานการเตรียมความพรอม ดานการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ดานการดําเนินการใชหลักสูตร ดานการนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมินผลหลักสูตร ดานสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตร ดานปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหาร
หลักสูตร
ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่มัธยมศึกษาเขต 36 ในภาพรวม 7 ดาน พบวามีการปฏิบัติในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือดานการวางแผนการใชหลักสูตร และดาน
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
ปญหาการบริหารหลักสูตร ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวม 7 ดาน พบวามีปญหาในภาพรวมระดับนอยเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการ
เตรีย มความพรอมของสถานศึกษามีปญหามากที่ สุด รองลงมาคือ ดานการปรับปรุงและพั ฒนากระบวนการบริหาร
หลักสูตร และดานการดําเนินการใชหลักสูตรมีปญหาอยูในระดับนอยที่สุด
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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 มีความพรอมทั้งดานรางกาย
สติปญญา อารมณ ศีลธรรม และสามารถดํารงชีวิตประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตัวเองครอบครัว และชวยเหลือสังคมได
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ประเทศไทยจึงมีการปฏิรูปการศึกษาเพราะตระหนักวาการพัฒนาศักยภาพของ
คนในชาติตองอาศัยระบบการศึกษาที่ครอบคลุม เขมแข็ง มีคุณภาพ การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงเปนวาระแหงชาติในการปรับเปลี่ยนการศึกษาครั้งสําคัญและไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปน
เปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิติที่ดี และมีขีดความสามารถ
ในการแขงขันเวทีโลก
อยางไรก็ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554 ยังมีปญหาหลายประการ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551 หน า 1) จึ ง เกิ ด การทบทวนหลัก สู ต รการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2544 เพื่ อนํ า ไปสู ก ารพัฒ นาหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เหมาะสมชัดเจนทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนและกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
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โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ประกอบ 3
โรงเรียน คือ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม และโรงเรียนขุนควรวิทยาคม พบปญหาเกี่ยวกับการ
บริหารหลักสูตร คือคณะกรรมการสถานศึกษาและครูไมมีความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา แผนการ
จัดการเรียนการสอนของครู ยังไมสะทอนถึงหลักสูตรทองถิ่น ขาดการประเมินการใชหลักสูตร และการนิเทศภายในครู
อยางตอเนื่อง รวมทั้งยังไมมีการจัดทําเผยแพรการประเมินการใชหลักสูตรและการนิเทศภายใน เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
จากขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวา การบริหารจัดการดานหลักสูตรของโรงเรียนนั้นเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนจําเปนตองไดรับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทําและใชหลักสูตร เพื่อใหมีความรูและสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนสามารถวัดและประเมินผลได ผูวิจัยจึงศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
36 ซึ่งมีทั้งหมด 3 โรงเรียน การวิจัยในครั้งนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และขอมูลที่
ไดสามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนินงานดานหลักสูตรในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไปอีกดวย

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตร ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
2. เพื่อศึกษาปญหาการบริหารหลักสูตร ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
สภาพและปญหาการบริหารหลักสูตร
ตามขอบขายการบริหารจัดการ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กรม
วิชาการ 7 ดาน
1.การเตรียมความพรอม
2.การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
3.การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร
4.การดําเนินการใชหลักสูตร
5.การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล
หลักสูตร
6.สรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตร
7.ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหาร
หลักสูตร

ความคิดเห็นของผูบ ริหาร
สถานศึกษาและครู
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วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายที่จะศึกษาสภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตพื้นที่อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ประชากร

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา และครูในเขตพื้นที่อําเภอปง
สังกัด สํ านั กงานเขตพื้นที่การศึก ษามั ธยมศึก ษา เขต 36 ปก ารศึกษา 2557 จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก
โรงเรียนปงรัชดาภิเ ษก โรงเรียนปงพัฒนาวิท ยาคม และโรงเรียนขุนควรวิท ยาคม จําแนกเปนผูบ ริหาร
สถานศึกษา จํานวน 3 คน และครูจํานวน 118 คน รวมประชากรที่ใชในการศึกษาทั้งสิ้นจํานวน 121 คน
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 102 ฉบับ คิดเปนรอยละ 84.30
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหาร
หลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 1
ชุด แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและขอเสนอแนะ เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของ Likert Rating Scale ปรับปรุงมาจาก บุญชม ศรีสะอาด
(2545, หนา 102)
สําหรับเกณฑในการแปลความหมายของแตละระดับความตองการ ผูวิจัยใชเกณฑ ดังนี้ ปรับปรุงมาจาก บุญชม
ศรีสะอาด (2545, หนา 103)
แบบสอบเกี่ ย วกั บ ข อ เสนอนะในการบริ ห ารหลั ก สู ต รของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ อํ า เภอปง สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีลักษณะเปนแบบปลายเปด
การสรางเครื่องมือ
การสรา งเครื่องมือที่ใช ในการศึ กษาขอมู ลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ตามแนวคิดของ Likert ซึ่งผูศึกษาสรางขึ้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาคนควาแนวคิดจากเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
2. ศึกษาขอมูลประมวลความรูที่จะเปนขอบเขตและโครงสรางเครื่องมือ
3. นําแบบสอบถามฉบับรางที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อทําการตรวจความเที่ยงตรงตาม
โครงสราง หลังจากนั้นผูศึกษานําแบบสอบถามกลับมาแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะและนําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3
ทาน ซึ่งประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้
3.1 นายผล ยะนา
3.2 นางสิริรัตน เขื่อนแกว
3.3 ดร.ทองพรรณ ปญญาอุดมกุล
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เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาดัชนีความสอดคลอง IOC ซึ่งมีคา
เทากับ 0.94
4. นําแบบสอบถามที่แกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง (Try out) กับโรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา
อํ า เภอจุ น จั ง หวั ด พะเยา เพื่ อ คํ า นวณค า ความเชื่ อ มั่ น (Relability) ผลปรากฏว า ได ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม α= 0.98
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยดําเนินการดังนี้
1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ถึงผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่อําเภอปงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อขอความอนุเคราะห
ผูบริหารสถานศึกษาและครูในการตอบแบบสอบถาม
2. นํ าหนั ง สื อขอความร ว มมือ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา มหาวิท ยาลั ยพะเยา ไปให
ประชากรที่ศึกษา โดยมีการประสานขอนัดหมาย วัน เวลาในการเก็บ
3. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง
4. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบรอยเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อหาคาสถิติ ดังนี้
1. วิ เ คราะห ข อ มู ล จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถามด ว ยการหาค า ร อ ยละ
โดยนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
2. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 สภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้น ที่อํา เภอปงสัง กัดสํ านักงานเขตพื้ นที่การศึก ษามั ธยมศึ กษา เขต 36 ตามความคิด เห็น ของครูและผูบ ริหาร
สถานศึกษา วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) นําเสนอดวยตารางประกอบคําบรรยาย

ผลการศึกษา
จากการวิจัยพบวา สภาพการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบวาโรงเรียนสวนใหญมีการปฏิบัติในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ดานการวางแผนการใชหลักสูตร และ
ดานการดําเนินการใชหลักสูตร ดานการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร ดานการเตรียมความพรอม
ของสถานศึ กษา ดา นสรุป ผลการดํา เนิ นการบริ หารหลัก สู ตร และดา นการปรั บปรุง และพัฒ นากระบวนการบริห าร
หลักสูตร ตามลําดับ
ปญหาการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 พบวาโรงเรียนสวนใหญมีปญหาการบริหารหลักสูตรในภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปน
รายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ดานการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการบริหารหลักสูตร ดานการวางแผนการใชหลักสูตร ดานการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตร ดานการ
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นิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และดานการดําเนินการใช
หลักสูตร ตามลําดับ

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการวิ จัยสภาพและปญหาการบริหารหลัก สูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอปง สังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. สภาพการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
สภาพการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมและรายดานพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา (อางใน ทับทิม
เปงขวัญ, 2556 หนา 84) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเปาหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 กลาววา เนนใหมีการปฏิบัติ
อยางเปนระบบและดําเนินการอยางตอเนื่องโดยสงเสริมใหหนวยปฏิบัติคือ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยึดสภาพ
ปญหา ความตองการ สถานศึกษาจะตองมีการระดมสมองในการวิเคราะหสภาพภายในและภายนอกเพื่อใหไดขอสรุป
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ตอบสนองความตองการของบุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลอง
งานวิจัยของมงคล สุวรรณกลอม (2552, หนา 81) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหาร
สถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู ผลการวิจัยพบวา
ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน
1.1 ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับหา
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนสรางความตระหนักในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหแกผูบริหารสถานศึกษา ครูและ
นักเรียน และจัดใหครูเขารวมประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง รวมทั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ มีความรูความเขาใจ สามารถนําความรูไปใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาดวย ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยเจนจิรา ชื่นชม (2552, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในกลุม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนบานพราวหนุม อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา
ดา นป จจั ยเบื้อ งต น มีก ารเตรี ยมความพร อมดา นทรัพ ยากรที่ ใช ในการดํ าเนิน งานเกือ บทุก ดา นเรีย งลํ าดั บดั งนี้ ด า น
บุคลากร ดานวัสดุหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร ดานการบริหารจัดการ ดานแหลงเรียนรูและสิ่งอํานวยความ
สะดวกตอการเรียนรู
1.2 ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับหนึ่ง ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาแตละชวงชั้น มีการจัดสาระการเรียนรู จัดสัดสวนเวลาเรียน
ตามโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการวิเคราะหคําอธิบายรายวิชาเปนรายปหรือรายภาคและราย
หนวยการเรียนรูเพื่อกําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรู ครูผูสอนมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่เปดโอกาสใหผูเรียน
ทุกคนเขารวมกิจกรรมไดเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะและความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเอนก
อัคคีเดช (2549, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษานครปฐมเขต 2 พบวาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน เรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ การจัดทํา
สาระของหลักสูตรสถานศึกษา การกําหนดแผนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผล
การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การดําเนินการ
ใชหลักสูตรสถานศึกษา และดานการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามลําดับ
1.3 ดานการวางแผนการใชหลักสูตร ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสอง ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา โรงเรียนมีการปฏิบัติตามระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําสาระ
การเรียนรูของกลุมสาระและหรือรายวิชาที่สอดคลองกับความถนัด ความสนใจและความสามารถของผูเรียน ทั้งยังจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคลอง
กับชุมพร แจงจิตร (2554, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ของโรงเรียนตนแบบในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 2 ผลการวิจัยพบวา มีการแตงตั้งคณะทํางานดานการพัฒนา
บุคลากรเพื่อจัดทําและการใชหลักสูตร มีคณะทํางานดําเนินการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่ อง สงเสริมใหครูแสวงหา
วิธีการใชหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณเพื่อใชจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ใหครูมีสวนรวมในการ
วางแผนและพั ฒ นาหลัก สูต ร มี ก ารอบรมเชิ งปฏิ บัติ ก ารเพื่อ พั ฒนาบุค ลากร จั ดสรรงบประมาณสํ า หรั บ การพัฒ นา
หลักสูตร จัดซื้อวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน จัดครูเขาสอนตรงตามความถนัด ใหครูไดวางแผนการจัดการเรียนรู
รวมกัน ไดแลกเปลี่ยนประสบการณโดยใชกระบวนการกลุมและนําไปใชในการจัดการเรียนรู
1.4 ดานการดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับสาม
ทั้ง นี้ อ าจเป นเพราะว า โรงเรี ย นมีก ารจั ด ครู เข า สอนตามวิ ช าเอก มีก ารเตรี ย มการด า นการใช ห ลั ก สู ตรสถานศึ ก ษา
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอก และดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนที่วางไวอยางเปนระเบียบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รังสันต โยศรีคุณ (2556, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง
การบิหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ มีระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในดานการสงเสริม
สนับสนุนการจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา และดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา และดานการกํากับดูแลคุณภาพ
หลักสถานศึกษา อยูในระดับมาก
1.5 ดานการนิเทศ กํ ากับติดตามและประเมินผลหลัก สูตร ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ ยอยูในระดับมาก
เปนลําดับสี่ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษาโดยใหทุกฝายมี
สวนรวม จัดทํารายงานการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล แลวนําผลการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล
มาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวรรณ กันคํา (2556, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียน
ตนแบบ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมทั้ง 3 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือดาน
การสงเสริม สนับสนุน และดานกํากับดูแล คุณภาพ มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
1.6 ดานการสรุปผลดําเนินการบริหารหลักสูตร ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปนลําดับหก
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนมีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตอผูที่เกี่ยวของและ
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ชุม ชนเปน ประจํ า ทั้ งยั ง เป ด โอกาสใหผู ที่เกี่ ย วข อ งกั บ การจัด การศึ กษามีส ว นร ว มในการสรุ ป ผลการดํ าเนิ นงานของ
สถานศึกษา และดําเนินการประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาทุกภาคเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุริยวัฒน
วันดี (2555, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนกลุมเครือขายอําเภองาว จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวา ใน 3 ดาน มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือ ดาน
การสงเสริมสนับสนุน และดานกํากับดูแล คุณภาพ มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด ตามลําดับ
1.7 การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร ภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเปน
ลําดับเจ็ด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนมีการนําขอมูลและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาในป
ตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธนศักดิ์ เปาริก (2550, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 ผลการวิจัยพบวา
ผูบริหารสถานศึกษา เห็นวา สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในภาพรวมปฏิบัติมาก และเมื่อพิจารณา
แตละขั้นตอนพบวาทุกขั้นตอนมากเรียงตามลําดับการดําเนินงานจากมากไปนอย ไดดังนี้ 1) การดําเนินการใชหลักสูตร
สถานศึกษา 2) การจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 3)การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา 4) การเตรียม
ความพรอมของสถานศึกษา 5) การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 6)การสรุปผลการ
ดําเนินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และ 7) การปรับปรุง พัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
2. ปญหาการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อาํ เภอปง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ปญหาการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมและรายดานพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยทุกดาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารและ
ครูผูสอน ขาดความตระหนักในการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ขาดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหาร
หลั กสู ตร วางแผนการใช หลั กสู ตร ขาดการจัด ทํา ขอ มูล เกี่ ยวกับ ความตอ งการของทอ งถิ่ นเพื่อ ใช ปรั บปรุง หลั กสู ต ร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น แผนพัฒนาการศึกษายังไมมีความสอดคลอง สัมพันธกับสภาพของสถานศึกษา
เทาที่ควร ขาดการวัด ประเมินผลอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชลิต เกษทอง (2550, บทคัดยอ) ไดทําการ
วิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 3-4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 3 พบวา ปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 3–4 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ทั้งโดยภาพรวมและรายดานทุกดานปฏิบัตินอย
2.1 ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยเปนลําดับหนึ่ง ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา โรงเรียนไมไดมีการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับความตองการของทองถิ่น เพื่อใชในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกให
สอดคลอ งกับ สภาพทอ งถิ่ น และคณะกรรมการสถานศึ กษาและผูมีส วนเกี่ย วขอ งยัง ขาดความรู ความเข าใจ และไม
สามารถนําความรูไปใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธนศักดิ์ เปาริก (2550, บทคัดยอ)
ไดทําการวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 ผลการวิจัยพบวาปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในภาพรวมปฏิบัติ
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นอย และเมื่อพิจารณาแตละขั้นตอนพบวาทุกขั้นตอนมีปญหานอย เรียงลําดับปญหามากไปนอย ไดดังนี้ 1) การเตรียม
ความพรอมของสถานศึกษา 2) การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 3) การปรับปรุง
พัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 4) การดําเนินการใชหลักสูตร 5) การสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา 6) การวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา และ7) การจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยเปนลําดับหก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมนอย ขาดการบูรณาการระหวางกลุมสาระ
การเรียนรู รวมทั้งขาดการมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนภารกิจ เปาหมายการจัดการศึกษา และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ของผูเรีย น ซึ่ งเป นเหตุใ หห ลักสู ตรสถานศึก ษาไมส อดคลอ งกับ สภาพป ญหาและความตองการของทอ งถิ่ น
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธนวรรณ กันคํา (2555, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนตนแบบ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัด
พะเยา ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนขาดการวิจัย พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง กรอบ
หลักสูตรทองถิ่นและความตองการของผูเรียนและชุมชน และขาดการนิเทศ ติดตาม
2.3 ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยเปนลําดับสาม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ขาดแหลงการเรียนรูภายนอกสถานศึกษาที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาและชุมชน ครูไมสอน
ซอมเสริมและสงเสริมใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ ทั้งการนิเทศภายในยังไมเปนระบบ
และตอเนื่องไมมีเอกสารใหตรวจสอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธนศักดิ์ เปาริก (2550, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง
สภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ผลการวิจัยพบวา ปญหาที่โรงเรียนพบคือ ครูขาดความรูและทักษะการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นตามเจตนารมณของ
หลักสูตรสถานศึกษา และขาดเทคนิคและวิธีการวัดผลแนวใหม ครูไมสอนตามแผนการสอน ไมมีเวลาเนื่องจากมีภาระงาน
อื่นมากและไมใหความสําคัญกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนขาดแหลงการเรียนรูและศูนยวิทยาการ
2.4 ด า นการดํ า เนิ น การใช ห ลั ก สู ต ร ในภาพรวมพบว า มี ค า เฉลี่ ย เป น ลํ า ดั บ เจ็ ด ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะว า
โรงเรียนขาดการประเมินการใชหลักสูตรสถานศึกษาโดยใชระบบการมีสวนรวม และไมมีการจัดการเรียนแบบบูรณาการ
ทั้งยังไมรายงานผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาตอชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบเปนประจําทุกปการศึกษา
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทับทิม เปงขวัญ (2555, หนา 83) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการ
จัด ทํ า และการใช ห ลัก สู ต รสถานศึก ษา ระดั บ ประถมศึ ก ษาโรงเรีย นขนาดเล็ กในอํ าเภอวั งเหนื อ สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึก ษาประถมศึ กษาลํา ปาง เขต 3 พบวาป ญหาที่มี ตอ การใช หลั กสูต รสถานศึก ษา คือ ขาดการนิเทศภายในไม มี
หลักฐานในการนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง และขาดการประเมินสรุปผลการใชหลักสูตรสถานศึกษารวมกับผูเกี่ยวของ
โดยเฉพาะครู นักเรียนและผูปกครอง และไมมีการรายงานผลการการใชหลักสูตรใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
2.5 ดานการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตร ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยเปนลําดับหา ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา โรงเรียนไมมีการจัดทําเอกสารหลักฐานการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล และไมนําผลการนิเทศ
กํากับติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของของเจนจิรา ชื่นชม (2552,
หนา 94) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนบานพราวหนุม อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวากระบวนการนิเทศติดตามการใช
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หลักสูตร มีเอกสาร หลักฐานหรือรองรอยการปฏิบัตินอยมาก สวนใหญจะเปนเอกสารประกอบหลักสูตรที่ครูผูสอนจัดทํา
ขึ้น
2.6 ดา นสรุป ผลการดํ าเนิน การบริห ารหลั กสู ตร ในภาพรวมพบว ามี คา เฉลี่ย เป นลํ าดั บสี่ ทั้ งนี้ อาจเป น
เพราะวา โรงเรียนยังขาดการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ บริหารหลักสูตรสถานศึกษาตอผูที่เกี่ยวของและชุมชน
ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไมมีสวนรวมในการสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา และไมมีการประเมินผลการใช
หลักสูตรสถานศึกษาทุกภาคเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดวง สุวรรณเกิดผล (2550, บทคัดยอ) สภาพและปญหา
การบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการพัฒนา
กระบวนการเรี ย นรู ด า นการวัด ผลประเมิ นผลและการผลการเรี ย น ด า นการประกั น คุ ณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา อยูในระดับนอย
2.7 ดานการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยเปนลําดับสอง
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนขาดการนําขอมูลและปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงกระบวนการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาในปตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุริยวัฒน วันดี (2555, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนกลุมเครือขายอําเภองาว จังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวา
ปญหาการใชหลักสูตรคือขาดการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองชุมชน ขาดการพิจารณาความ
ถูกตอง เหมาะสม ไมไดขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ ขาดการเสนอหลักสูตรสถานศึกษา ระเบียบวัดผลประเมินผลตอ
คณะกรรมการสถานศึ กษา พิ จ ารณาใหค วามเห็ น ชอบ ขาดการสร า งเครือ ขา ยการมี ส วนร วมในการบริห ารจั ดการ
หลักสูตรสถานศึกษา ขาดการวิจัย ประเมินผลสรุปผล และนําผลการประเมินมาปรับปรุง แกไขและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ควรมีการวิเคราะหบริบทความตองการของทองถิ่น
2. ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ควรคํานึงถึงประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ
3. ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร ควรมีเครือขายการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา
4. ดานการดําเนินการใชหลักสูตร ควรมีการประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง
5. ดานนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลหลักสูตร ควรมีการนิเทศอยางตอเนื่อง และการนิเทศควรเปน
ลักษณะการแนะนํา
6. ดานการสรุปผลการดําเนินการบริหารหลักสูตร ควรมีการแจงใหทุกฝายไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินการใชหลักสูตร
7. ดานการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร ควรมีการประชุมวางแผนรวมกันของ
คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร อยางนอยปละ 2 ครั้ง
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของหรือปจจัยที่สงผลตอการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
2. ควรศึกษาความพึงพอใจการใชหลักสูตรสถานศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอปง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอปง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในครั้งนี้ สําเร็จไดโดยไดรับความกรุณา ชวยเหลือ ขอขอบคุณ ดร.สันติ
บูรณะชาติ ที่ไดใหคําปรึกษาและคําแนะนําในการทํางานในครั้งนี้ใหสําเร็จ ลุ ล ว งไปได ด ว ยดี ขอกราบขอบพระคุ ณ
ผูเ ชี่ ย วชาญทุก ท า น ที่ ไ ด ให ค วามกรุ ณ าในการตรวจสอบเครื่ อ งมื อ ให คํ า แนะนํ า คํ า ปรึ กษาต า ง ๆ ขอขอบพระคุ ณ
ผูอํานวยการวิจิตร วงศชัย ผูอํานวยการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ที่มีสวนสนับสนุนและใหกําลังใจในการศึกษาคนควาในครั้ง
นี้ ขอขอบคุณเจาหนาที่ ผูประสานงานคณะวิทยาลัยการศึกษา สาขาการบริหารการศึกษาทุกทานที่ไดอํานวยความสะดวก
ในดานการประสานงานเกี่ยวกับเอกสารและขอมูลตาง ๆ ตลอดจนผูที่มิไดเอยนามที่ไดใหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาในครั้งนี้
ทั้งนี้ประโยชนที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ขอมอบแดครูบาอาจารยที่ไดอบรมสั่งสอนใหมีความรูและผูมีพระคุณ
ทุกทาน ขอกราบขอบพระคุณดวยความเคารพยิ่ง
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สภาพและปญหาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐานกลุมโรงเรียนอําเภอภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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
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บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวม ปญหา และขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากร ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 180
คน เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษาพบวา สภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุม
โรงเรียนอําเภอภูซาง พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดย เรียงอันดับจากมากไปนอย พบวา ดานการ
บริหารงานทั่วไปการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานวิชาการ และ ดานการบริหารงานบุคคล
จากการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการตัดสินใจ
นอย เนื่องจากขาดความรูความเขาใจในบทบาทและหนาที่ ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ไมเขาใจนโยบายและ
แผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่ชัดเจน สถานศึกษาขาดการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาใหชุมชน
รับทราบ ขาดการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ รวมถึงไมชี้แจงรายรับ – รายจาย ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังนั้น
สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของสถานศึกษา
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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
การศึกษานับเปนรากฐานที่สําคัญประการหนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตาง ๆ
ในสังคม ทั้งนี้เพราะการศึกษาเปนกระบวนการที่จะพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ และสามารถพัฒนาศักยภาพขีด
ความสามารถด า นต า ง ๆ เพื่ อ ที่ จ ะดํ า เนิ น ชี วิ ต ได อ ย า งมี ค วามสุ ข และประกอบอาชี พ ได อ ย า งยั่ ง ยื น และมั่ น คง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมไวอยางชัดเจน ไวใน
หลายมาตรา โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรา 29 ระบุใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ มีสวนรวมในการจัด
การศึกษาโดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาวมาใช เพื่อใหเกิด
ประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษามาตรา 39 ระบุใหกระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป
ไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
ดังนั้นการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาเปนสิ่งที่มีคาและมีความสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปนองคคณะบุคคลที่มีบทบาท และภาระหนาที่โดยตรงในการเขามามีสวนรวม
และสนับสนุนการบริหารงานของโรงเรียนซึ่งสอดคลองกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
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การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น จัดไดวาเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญที่จะทําใหการบริหาร
จัดการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงคของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการมีสวนรวมของ Cohen and Uphoff ที่แบง
ลักษณะของการมีสวนรวมไว 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2)การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 3) การมี
สวนรวมในผลประโยชน 4) การมีสวนรวมในการประเมินผลซึ่งกระบวนการมีสวนรวมทั้ง 4 ขั้นตอนนี้จะตองครอบคลุม
ขอบขา ยและภาระงานของสถานศึก ษาทั้ง 4 งาน ไดแ ก 1)การบริห ารงานวิช าการ 2)การบริห ารงานงบประมาณ
3) การบริหารงานบุคคล 4) การบริหารงานทั่วไปในการใหความเห็น ขอเสนอแนะ และใหคําปรึกษาในการจัดทํานโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การระดมทรัพยากร การออกกฎระเบียบขอบังคับ การประสานงานสรางความสัมพันธกับ
องคกรหรือสถาบันอื่น ๆ ในชุมชน ดังนั้นการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเปนภารกิจ และหนาที่
ที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวดในการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหมีความกาวหนาตอไป
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในกลุมโรงเรียนอําเภอภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อที่จะนําผลการวิจัยในครั้งนี้
ไปเปนแนวทาง และขอเสนอแนะในการพัฒนาสนับสนุนใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถทําหนาที่ไดเต็ม
ตามศักยภาพตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมโรงเรียน
อําเภอภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2. เพื่อศึกษาปญหา และขอเสนอแนะการมีสวนร วมในการจัดการศึ กษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐานในกลุมโรงเรียนอําเภอภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

บทบาทหนาที่ตามขอบขาย
การบริหารงานของ
สถานศึกษา
1. ดานการบริหารงานวิชาการ
2.ดานการบริหารงบประมาณ
3. ดานการบริหารงานบุคคล
4. ดานการบริหารงานทั่วไป
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การมีสวนรวมตามทฤษฎีของ
Cohen and Uphoff
1.ดานการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ
2.ดานการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน
3. ดานการมีสวนรวมใน
ผลประโยชน
4.ดานการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากร
ประชากร ที่ใชในการศึกษาไดแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุมโรงเรียนอําเภอภูซาง จํานวน 180 คน
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการรวบรวมข อ มู ล ในครั้ ง นี้ ได แ ก แบบสอบถามการมี ส ว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมโรงเรียนอําเภอภูซางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะของคําถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check list )
จําแนกตาม เพศ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามทฤษฎีการมีสวนรวมของ Cohen and Uphoff 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) ดานการมีสวน
รวมในการดําเนินงาน 3) ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน 4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาตามขอบขายการบริหารงานทั้ง 4 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหารงานวิชาการ 2) ดานการบริหารงบประมาณ
3) ดานการบริหารงานบุคคล 4) ดานการบริหารงานทั่วไปลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ มาตราประเมินคา (rating
scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปญหา แนวทางและขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับ ดังนี้
1. ขอหนังสื อจากมหาวิ ทยาลั ยพะเยา เพื่ อขอความอนุ เคราะห ในการเก็ บรวบรวมข อมูลจากประชากรในกลุ ม
โรงเรียนอําเภอภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2
2. สงหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลถึงผูบริหารแตละโรงเรียนที่เปนกลุมประชากรเพื่อขอ
ความอนุเคราะหและขอความรวมมือในการดําเนินการสงแบบสอบถามเพื่อการวิจัยใหแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3. ทําการกําหนด วัน เวลา ที่จะเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน
4. ผูวิจัยเดินทางไปขอรับขอมูลเพื่อการวิจัยดวยตนเองจากโรงเรียนที่เปนกลุมประชากร
5. ผูศึกษาไดเก็บแบบสอบถามคืนทั้งหมดจํานวน 180 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
การวิ เคราะหข อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ง นี้ ผู วิจั ย ไดวิ เคราะห ข อ มูล ด ว ยระบบคอมพิ ว เตอร เพื่ อ การวิ เคราะห ใ น
การศึกษาใชสถิติตาง ๆ ดังนี้
1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC)
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1.2 คาความเชื่อมั่ นของแบบสอบถามใชสัม ประสิทธิ์อั ลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient)
2. สถิติบรรยาย (Descriptive statistics) ประกอบดวยสถิติพื้นฐานประกอบดวย
2.1 คาความถี่ (Frequency)
2.2 คารอยละ (Percentage)
2.3 คาเฉลี่ย (µ)
2.4 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎)
3. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหาคาเฉลี่ย
(µ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) แลวนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปตามตารางประกอบคําบรรยาย

ผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวา
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 70 เพศหญิง
คิดเปนรอยละ 30 ตามลําดับ จําแนกตามสถานภาพในคณะกรรมการสถานศึกษา พบวา เปนผูบริหาร คิดเปนรอยละ
11.10 ผูแทนครู คิดเปนรอยละ 11.10 ผูแทนองคกรชุมชน คิดเปนรอยละ 11.10 ผูแทนศิษยเกา คิดเปนรอยละ 11.10 ผูแทน
ผูปกครอง คิดเปนรอยละ 11.10 ผูทรงคุณวุฒิ คิดเปนรอยละ 22.20 ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น คิดเปนรอยละ
11.10 และผูแทนองคกรทางศาสนา คิดเปนรอยละ 11.10 ตามลําดับ จําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษา พบวา มีคุณวุฒิต่ํากวา
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 69.50 มีคุณวุฒิปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 19.40 มีคุณวุฒิปริญญาโท คิดเปนรอยละ 11.10
2. สภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมโรงเรียนอําเภอภูซาง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวม พบวา
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจสวนใหญอยูในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงาน
งบประมาณ ดานการบริหารงานวิชาการ และดานการบริหารงานบุคคล
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานสวนใหญอยูในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงาน
งบประมาณ ดานการบริหารงานวิชาการ และดานการบริหารงานบุคคล
การมีสวนรวมในการดูแลผลประโยชน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การมีสวนรวมใน
การดูแลผลประโยชน สวนใหญอยูในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการ
บริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานวิชาการ และดานการบริหารงานบุคคล
การมีสวนรวมในการประเมินผล อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การมีสวนรวมในการ
ประเมินผล อยูในระดับมากทุกดาน เรียงอันดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงาน
งบประมาณ ดานการบริหารงานวิชาการ และดานการบริหารงานบุคคล
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3. ปญหาและขอเสนอแนะพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการตัดสินใจนอย เนื่องจาก
ขาดความรูค วามเขา ใจในบทบาทและหนาที่ ขาดขวั ญและกํา ลัง ใจในการปฏิ บัติ งาน ไม เข าใจนโยบายและแผนการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่ชัดเจน สถานศึกษาขาดการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาใหชุมชนรับทราบ
ขาดการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ รวมถึงไมชี้แจงรายรับ – รายจาย ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะ
งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากเอกชนหรือทองถิ่น สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวน
รวมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ใหมากขึ้น และจัดใหมีการฝกอบรม สัมมนาใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ในการบริหารงานสถานศึกษา รวมถึงใหมีการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และ
ตอเนื่อง ตลอดจนการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการสนับสนุนการบริหารงานของสถานศึกษา
โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการควบคุมการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาใหมากขึ้นกวานี้

สรุปผลและอธิปรายผล
สรุปผล
จากผลการศึกษาพบวาสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุม
โรงเรียนอําเภอภูซาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดย เรียงอันดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการบริหารงานทั่วไป มีสวนรวมอยูในระดับมาก
ดานการบริหารงานงบประมาณ มีสวนรวมอยูในระดับมาก ดานการบริหารงานวิชาการมีสวนรวมอยูในระดับมาก และ
ดานการบริหารงานบุคคล มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง
ปญหา แนวทางและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ปญหา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการตัดสินใจนอย เนื่องจากขาดความรูความเขาใจ
ในบทบาทและหนาที่ ขาดขวัญและกําลังใจในการ ไมเขาใจนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่ชัดเจน
สถานศึกษาขาดการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาใหชุมชนรับทราบ ขาดการระดมทรัพยากรจากแหลง
ตาง ๆ รวมถึงไมชี้แจงรายรับ – รายจาย ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจาก
เอกชนหรือทองถิ่น
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวน
รวมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ใหมากขึ้น และจัดใหมีการฝกอบรม สัมมนาใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
ในการบริหารงานสถานศึกษา รวมถึงใหมีการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และ
ตอเนื่อง ตลอดจนการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการสนับสนุนการบริหารงานของสถานศึกษา
โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการควบคุมการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาใหมากขึ้นกวานี้
อภิปรายผล
สภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมโรงเรียนอําเภอภูซาง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวม พบวา
การมี ส ว นร วมในการตั ดสิ น ใจ อยู ในระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะวา พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึก ษาแห ง ชาติ
พ.ศ. 2542 ใหมีการกระจายอํานาจในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
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บริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริม สนับสนุนกิจการ
ของสถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธวัช ธรรมวงศ (2554, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต
3 พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยรวมทั้ง 4 งาน ในดานการตัดสินใจอยูใน
ระดับมาก
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ไดกําหนดบทบาท อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไว
ใหคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน มีอํา นาจหนา ที่ กํา กับ สง เสริม สนับ สนุน และมี อํา นาจอื่น ตามกฎหมาย
สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สุ จิ ตรา เชื้ อชั ย (2557, บทคั ด ย อ ) ซึ่ งทํ าการศึ กษาสภาพป ญหาการมี ส วนร วมในการจั ด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5
พบวา ระดับความคิดเห็นสภาพปญหาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการ
มีสวนรวมในการปฏิบัติ อยูในระดับมาก
การมีสวนรวมในการดูแลผลประโยชน อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในสวนที่เกี่ยวกับผลประโยชนนั้น
นอกจากจะใหความสําคัญของผลประโยชนจากวัสดุอุปกรณในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว ยังตองพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชนภายในกลุมดวยซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอุทัยทิพย จันตะวงษ (2555, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลปาแดด
อําเภอแมสรวย สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการศึกษาพบวา สภาพการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการมีสวนรวมในการดูแลผลประโยชน อยูในระดับมาก
การมีสวนรวมในการประเมินผล อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสถานศึกษาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ตัดสินใจ และดูแลผลประโยชน
ของสถานศึกษามากขึ้นซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของอุทัยทิพย จันตะวงษ (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลปาแดด อําเภอแมสรวย
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการศึกษาพบวา สภาพการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการมีสวนรวมในการประเมินผล อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา
ดานการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวางานวิชาการถือเปนงานที่มีความสําคัญที่สุด
เปนหัวใจของการจัดการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของดิเรก อนันต (2556, บทคัดยอ) ที่ทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1
พบวา มีระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในดานวิชาการ อยูในระดับมาก
ดานการบริหารงบประมาณ อยูในระดับมากทั้งนี้อาจเปนเพราะวา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทสําคัญในการใหความเห็น ขอเสนอแนะ
ในการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายไดจากทรัพยสินของ
สถานศึกษา หรือตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศกําหนดยังสอดคลองกับงานวิจัยของอามีล รักชาติ (2557, บทคัดยอ)
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ศึกษาเรื่องการมีส วนรว มในการจัด การศึก ษาของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้ นพื้ นฐานในโรงเรีย นในอํา เภอคูเมือ ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 4 พบวาระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการบริหารงานงบประมาณ อยูในระดับมาก
ดานการบริหารงานบุคคล พบวา ดานการดูแลผลประโยชนและดานการประเมินผล อยูในระดับมาก และการมี
สวนรวมในด านการตั ดสิน ใจ และดานการดําเนินงานที่ อยู ในระดับ ปานกลาง ทั้ งนี้อ าจเนื่องมาจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานดานบุคคล ยังไมสามารถตัดสินใจหรือดําเนินการในสวนตาง ๆ ไดอยางเต็มที่
ตามความตองการของชุมชนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อาทิตย วะไลใจ (2556, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิม
พัฒนา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ทั้ง 4 ดาน พบวาดานการบริหารงานบุคคลมีสวนรวมปานกลาง
ดานการบริหารงานทั่วไป อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา งานดานการบริหารทั่วไป เปนภารกิจหนึ่งของ
โรงเรียนในการสนับสนุน สงเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียนใหบรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียน
กําหนดใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลองกับงานวิจัยของจรูญ ตนุเลิศ (2554, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง
การมีส ว นรว มในการจัด การศึ ก ษาของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ น ฐานโรงเรี ยนเครือ ข า ยเพื่ อ พัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาที่ 9 อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ดานการบริหารงานวิชาการ
สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานมีสวนรวมในการวิเคราะหความตองการของ
ชุมชนในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นและใหโอกาสผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมเปนวิทยากรเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
และจัดใหมีการฝกอบรม สัม มนาใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการ
บริหารงานสถานศึกษา
ดานการบริหารงานงบประมาณ
สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอน มีการประชุม
ชี้แจงรายรับ-รายจายการใชจายงบประมาณตามโครงการตางๆของสถานศึกษาใหคณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ
อยางสม่ําเสมอ สามารถตรวจสอบได
ดานการบริหารงานบุคคล
สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธขาวสารดานบุคลากรในโรงเรียนตั้งแตการวางแผนอัตรากําลัง การสรรหา และ
การบรรจุแตงตั้ง การยายเขา ยายออกตลอดจนถึง การออกจากราชการใหแกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับทราบ
ดานการบริหารงานทั่วไป
สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมเพื่อรายงานผลการดําเนินงานและประชาสัมพันธกิจกรรม งานตาง ๆ ของ
สถานศึกษาใหผูปกครอง ชุมชนหรือคณะกรรมการสถานศึกษาไดทราบอยางตอเนื่องอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

3324

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะดานใดดานหนึ่ง
เพื่อใหทราบถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดอยางแทจริงและควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จดานการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใชเปนแนวทางในพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนอื่น ๆ
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สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
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การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาสภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสุขภาพองคการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตาอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย วิธีการดําเนินการวิจัย โดยสอบถามจาก
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จํานวน 34 คน และทําการ
สัมภาษณผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบงออกเปน 2 ตอน คือตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปน
แบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 สอบถามสภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured interview) สอบถามแนวทางในการพัฒนาสุขภาพองคการ
ของศู นย พั ฒนาเด็ กเล็ กในสั งกั ดองค การบริ หารส วนตํ าบลตั บเต า อํ าเภอเทิ ง จั งหวั ดเชี ยงราย การวิ เคราะห ข อมู ลของ
แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะหโดยใชคารอยละ ตอนที่ 2 วิเคราะหโดยใชสถิติคือ คาเฉลี่ย (Means) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) สวน แบบสัมภาษณ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานการปรับตัวอยูในระดับ
มาก รองลงมา คือ ดานการมุงเนนเปาหมาย อยูในระดับมาก และดานขวัญกําลังใจ อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนสุขภาพ
องคการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพ อยูในระดับมาก
2. แนวทางการพัฒนาสุขภาพองคการมีผลการวิจัยดังนี้
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2.1 ควรมีการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนการพัฒนา กําหนดเปาหมายขององคการ สงเสริมการใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชนรวมกับชุมชน
2.2 ควรมี ก ารติ ด ต อ สื่ อ สารด ว ยโทรศั พ ท อิ น เตอร เ น็ ต มี วิ ท ยุ สื่ อ สารเพื่ อ รั บ มื อ สถานการณ มี ก าร
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานกิจกรรมตาง ๆ
2.3 ควรมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติตนเองใหเปนคนดี มีศีลธรรม ยึดหลักการครองตน
ครองคน ครองงาน ไมฝกใฝฝายใดฝายหนึ่ง เที่ยงตรงชัดเจน เขาใจขอบเขตของอํานาจที่จะสั่งการ
2.4 ควรมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหเกิดความคุมคา และบรรลุผลตามเปาหมาย ใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด คํานึงถึงผลบวกและลบที่จะตามมา และมองวาทรัพยากรมนุษย เปนหัวใจสําคัญของ
การงานใหสําเร็จ
2.5 ควรมีการจัดตั้ งชมรม กลุม หรือเครือขาย ขึ้นในระดับตํ าบล จัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เนนเปนกิจกรรม
รวมกันในกลุมใหญ ประชุมปรึกษาหารือพรอมใหเสนอปญหาและหาแนวทางแกปญหารวมกัน แสดงความคิดเห็นและรับ
ฟงความคิดเห็นของคนอื่น โดยยึดถือเอาความคิดเห็นสวนใหญ และยึดหลักคุณธรรม 12 ประการ เปนแนวทางปฏิบัติ
2.6 ควรมีการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรในองคการ มีการใหทุนการศึกษา การสงเขาอบรมเพื่อหา
ความรูเพิ่มเติม ใชแนวทางหลักการบริหารงานบุคคลเขามาปฏิบัติในองคการ
2.7 ควรมุงเนนพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และประสบการณที่หลากหลาย มุงเนน การศึกษา
หาความรูเพิ่มเติมจากสื่อ อินเตอรเน็ต เพื่อคนควาหาสื่อนวัตกรรมใหม ๆ มาปรับใชในการทํางาน รวมถึงการศึกษาดูงาน
ตามสถานที่ตาง ๆ มีการสรางองคความรูใหมมาปรับใชในการทํางานปรับเปลี่ยน แนวคิดใหม เพื่อประโยชนตอองคการ
สูงสุด
2.8 ควรเปดโอกาสแสดงความคิดเห็น ใหปฏิบัติหนาที่ ที่ตนเองรับผิดชอบใหดีที่สุด มีการทํางานเปนทีม
เคารพความคิดเห็นของผูอื่นเสมอ
2.9 ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณที่เกิดขึ้น มีความพรอม
ตอเหตุการณทุกอยางที่เกิดขึ้น สงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอ การฝกอบรม ศึกษาดูงานในดานตาง ๆ เพื่อใหกาวทันตอ
สถานการณของโลกที่เปลี่ยนไป
2.10 ควรมีการเตรียมการใหพรอมในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดทันทวงที มีการสํารวจจุดออน จุดแข็งของ
องคการ พิจารณาแกปญหารวมกันหลายฝาย
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
การพัฒ นาคุณ ภาพประชากรของชาติเปนสิ่ง สําคัญ อยางยิ่งตอ การพั ฒนาประเทศใหมีค วามเจริญก าวหน า
ในอนาคต ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพประชากรของชาติจึงเปนสิ่ง
สําคัญและจําเปนอยางยิ่งและจะตองเริ่มกระทําตั้งแตแรกเกิด (สุรางค โคว ตระกูล, 2548, หนา 32) เด็กตั้งแตแรกเกิด
ถึง 5 ป เปน ช วงระยะเวลาที่ สํา คั ญ ที่สุ ด ในการพั ฒ นาด า นต า ง ๆ จึง ถื อ วา เปน หน าที่ ห ลั กของผู ป กครอง ผู ดู แลเด็ ก
ตลอดจนชุมชนและองคกรหรือองคการที่เกี่ยวของในการสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ใหแกเด็กเหลานี้ทั้งนี้รัฐบาลมี
นโยบายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติที่มีจุดเนนสําคัญคือการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนตามชวงวัยการ
คุมครองและพัฒนาเด็กที่ตองการการคุมครองเปนพิเศษการเสริมสรางความเขมแข็งของสภาเด็กและเยาวชนและภาคี
เครือขายเพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุมครองและพัฒนา
เด็กและเยาวชน ในชวง พ.ศ. 2550 ประเทศไทยไดมีการประกาศใชนโยบายและแผนยุทธศาสตร ระดับชาติดานการ
พัฒนาเด็กตามแนวทาง“โลกที่เหมาะสมสําหรับเด็ก” (พ.ศ. 2550 - 2559) สาระสําคัญในการพัฒนาและคุมครองเด็กมี 4
เรื่องหลัก คือ สงเสริมคุณภาพชีวิตจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ปกปองเด็กจากการถูกละเมิดหรือแสวงหาประโยชนและ
ความรุนแรงและตอตานเอชไอวีในนโยบายและแผนยุทธศาสตรระดับชาติดานการพัฒนาเด็กตามแนวทาง“โลกที่เหมาะสม
สําหรับเด็ก” (พ.ศ. 2550 - 2559) ของประเทศไทย ประกอบดวยยุทธศาสตร 11 ดานซึ่งในยุทธศาสตรที่ 1 วาดวยเรื่อง
การสรางภูมิคมุ กันในการดํารงชีวิตของเด็กและเยาวชน มีมาตรการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนสําหรับเด็กแรกเกิด 3330

2 ป คือ การสงเสริมหญิงมีครรภและเด็กเล็กใหมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมโดยเนนใหมีการสื่อสารเรื่องอาหารตามวัย
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมอยางตอเนื่องรวมทั้ง มีการเฝาระวังภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภและ
เด็กอยางตอเนื่องและมีคุณภาพและ เด็กปฐมวัย 3 - 5 ปคือสงเสริมใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทุกแหง ใหมีการเพิ่มศักยภาพบุคลากรผูดูแลเด็กรวมทั้งสนับสนุนใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียน โรงงาน สถาน
ประกอบการ และพื้นที่กอสรางขนาดใหญสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําระบบการใหบริการคุณภาพการ
ใหบริการ และการสนับสนุนชวยเหลือดานคุณภาพแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามประเมินผลสถานรับเลี้ยงเด็กภาคเอกชน
เพื่อใหมีคุณภาพตามมาตรฐานกลาง
สงเสริมการใชมาตรฐานกลางสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเปนหลักในการเทียบเคียงการดําเนินงาน และการติดตาม
ประเมิ น ผลเพื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย อย า งเป น องค ร วมทั้ ง ด า นสติ ป ญ ญาอารมณ คุ ณธรรมและจริ ยธรรม โดยใช
สหวิทยาการ และบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ (แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2555 – 2559,
2554, หนา 1 - 33) ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีการจัด โครงสราง การบริหาร การศึกษา โดยยึดหลัก
ของการ มีเอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลาย ในการปฏิบัติ โดยเนนระบบการกระจายอํานาจ และการยึดหลักการมีสวน
รวมของทองถิ่นเปนสําคัญ สาระสําคัญของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นั้นไดเสนอแนวคิดและ วิธีการ
จัดการศึกษาที่ทาทายหลายดาน จึงเปนเสมือนกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ดังจะเห็นไดวาใน พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาตินี้ใหความสําคัญกับการปฏิรปู ในดานตาง ๆ คือ ปฏิรูประบบ การศึกษา ใหสอดรับซึ่งกันและกันทั้งระบบ ปฏิรูปแนว
การจัดการศึกษาโดยใหยึดผูเรียนเปนสําคัญ ปฏิรูปหลักสูตรและเนื้อหาสาระ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูทั้งในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองทองถิ่น และเอกชน
โดยเนนเรื่อง การกระจายอํานาจและการมีสวนรวม ปฏิรูประบบครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา มุงเนนใหมีการ
ยกระดับสถานภาพของวิชาชีพครู การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพครู ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
เพื่อระดมทรัพยากรมาใหเพื่อการศึกษา ปฏิรูประบบประกัน คุณภาพการศึกษา เนนเรื่องของการประกันคุณภาพภายใน
และใหมีการรับรองและประเมินผลมาตรฐานจาก องคกรภายนอก และปฏิรูปสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มุงใหมีการ
ผลิตใชสื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายที่มีคุณภาพ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544,หนา 15 - 18)
สถานศึกษา ถือเปนองคการที่มีความสําคัญทางการศึกษาพื้นฐาน ซึ่งมีภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ในสวนกระบวนการเรียนรู ตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาสงเสริมสิทธิหนาที่เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย มี ค วามภาคภู มิ ใ จในความเป น ไทย รู จั ก รั ก ษา
ผลประโยชน สว นรวมของประเทศชาติ รวมทั้ งส ง เสริ ม ศาสนา ศิล ปวัฒ นธรรมของชาติ การกี ฬา ภูมิ ป ญญาทอ งถิ่ น
ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงกลาวไดวา
โรงเรี ย นเป น องค ก ารแห ง การเรีย นรู ขั้ น พื้ น ฐานที่ อ บรมบม นิ สั ย ให เด็ก เป น พลเมือ งที่ ดี ข องประเทศ(พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, หนา 2 - 3) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั้น
จัดเปนสถานศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่งเปนการศึกษาในเบื้องตนที่มีความสําคัญตอชีวิตในอนาคตของเด็ก เพราะกระบวนการ
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เรียนรูของเด็กวัยนี้เปนพื้นฐานของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป ซึ่งกระบวนการของการเรียนรูของเด็กวัยนี้มีอิทธิพลตอ
การปรับตัวในสังคม ดังนั้นการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยจึงเปนรากฐานอันสําคัญและจําเปน อยางยิ่งตอการ
พัฒนาทั้งบุคคลและสังคม การจัดการศึกษาปฐมวัย เปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนื่องจากเด็ก
ระดับปฐมวัย ที่มีอายุระหวาง 3 - 6 ป จะเปนชวงอายุที่สามารถพัฒนาความพรอมทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม
และสติปญญาไดอยางเต็มที่ หากไมไดรับการพัฒนาสงเสริมในชวงนี้ อาจจะมีผลทําใหการพัฒนาดานตาง ๆ เปนไปอยาง
เชื่องชาซึ่งจะกระทบตอความเจริญเติบโตในอนาคต ดังที่นักจิตวิทยาเสนอแนวคิดไว เชน ซิกมันดฟรอยด (Sigmund
Freud)กลาววา “วัยเริ่มตนของชีวิตมนุษยคือ ระยะ 5 ปแรกของคนเรา ประสบการณตางๆ ที่ไดรับในตอนตนของชีวิต จะมี
อิทธิพลตอชีวิตของคนเราตลอดจนถึงวาระสุดทาย โดยเชื่อวาการอบรมเลี้ยงดูในระยะปฐมวัยนั้น จะมีผลกระทบตอการ
พัฒนาบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต และโจแอลฟรอสท (Joe L. Frost) ไดเสนอวา “เด็กในชวง 4-5 ปแรกของชีวิต เปนชวง
ที่ความเจริญงอกงามทางดานรางกายและจิตใจเกิดขึ้นอยางรวดเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังมีความรูสึกที่ไวตออิทธิพลของ
สิ่งแวดลอมภายนอก”(อางอิงใน เยาวพา เดชะคุปต, 2542 หนา 13) ดังนั้นในการจัดการศึกษาปฐมวัย จึงมีปรัชญาอยูที่
การใหความรัก ความอบอุน ที่มุงเตรียมความพรอมใหกับเด็ก การจัดการศึกษาเด็กอายุ 3-6 ป เกิดวุฒิภาวะทางกาย
อารมณ สังคมและสติปญญา มีพัฒนาการถึงระดับหนึ่งเพื่อเปนพื้นฐานในการเรียนรูพฤติกรรมใหม ๆ ไดงายขึ้น (วิรัตน
บัวขาว, 2543, หนา 2 - 5) โรงเรียนในฐานะที่เปนองคกรที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา และเปนสวนหนึ่งของระบบ
สังคมที่ตองรับเอาตัวปอนจากสภาพแวดลอม ไดแกทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรวัตถุ ทรัพยากรการเงิน และสารสนเทศ
มาผานกระบวนการแปรสภาพของโรงเรียน ไดแก กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการบริการ และกระบวนการ
บริหาร ผลที่ไดก็คือ ผลผลิตของโรงเรียนประกอบดวย ผลผลิตเกี่ยวกับนักเรียน ผลผลิตเกี่ยวกับครู และผลผลิตอื่น ๆ
(ทองอินทร วงศโสธร, 2540, หนา 161 - 163) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปรียบเสมือนโรงเรียนแหงหนึ่ง จึงจะตองปรับตัวใหเขา
กับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากปจจัยทั้งภายนอกและภายในใหได เพื่อที่จะสามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนบรรลุ
จุดมุงหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีคุณลักษณะขององคการสุขภาพดีวาเปน
องคการที่มีความสามารถในการประกอบการและเติบโตอยางยั่งยืน (Sustainable Growth) ซึ่งเมื่อมีปญหามารุมเรา ไมวา
เปนปญหาภายในหรือจากสภาพแวดลอมภายนอกองคการองคการจะยังสามารถดํารงอยูได อันเปรียบไดกับการมีสุขภาพ
ดีของมนุษยที่หากแมมีโรคภัยไขเจ็บมาเบียดเบียนรางกายของมนุษยก็ยังจะสามารถรองรับหรือตานทานโรคนั้นไดองคการ
ที่มีสุขภาพดีนั้นมิไดเปนเพียงอุดมการณเทานั้น หากแตยังพึงไดรับความสนใจในฐานะแนวคิดที่จําเปนสําหรับการพัฒนา
องคการ (Concept of Organization Development) เพื่อใหองคการสามารถเติบโตและอยูรอดอยางยั่งยืนไดโดยประการนี้
สุขภาพองคการ จึงจัดไดวาเปนเครื่องมือที่เรียกกันวา “การวินิจฉัยองคการ” (จิรประภา อัครบวร, 2549, หนา 100) และ
ในประเทศไทย หนวยงานดานการศึกษา มีความสนใจนํามาเปนแนวคิดเรื่อง สุขภาพองคการ มาใชในการศึกษาประเมิน
สมรรถนะใน การบริหารจัดการองคก ารอยางแพร หลาย ความสนใจหลักในการศึกษาสุข ภาพองคการ อันสามารถ
พิจารณาไดจากงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจํานวนหนึ่ง ใหความสําคัญและสนใจศึกษา
สุขภาพองคการ เพื่อนําความรูที่ไดมาประยุกตใชในเชิงการปรับปรุงระบบการบริหารเพื่อให เกิดสมรรถนะมากขึ้น แมวา
ประเด็นที่สนใจศึกษาในงานวิจัยระดับมหาบัณฑิต จะไมลึกซึ้งเทียบเทากับงานวิจัยรูปแบบดุษฎีนิพนธ แตคณูปการแหง
ความสนใจดังกลาว สะทอนใหเห็นไดในระดับหนึ่งถึงการใหความสําคัญตอเรื่องการวัดสมรรถนะหรือ ความสามารถในการ
บริหารจัดการองคการภาครัฐไดอยางดียิ่ง และ คุณูปการเชนนั้น ยอมมากทับทวีเมื่อไดนําผลการจากการศึกษาวิจัยไปสู
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การปรับปรุงระบบการ บริหารจัดการสถานศึกษานั่นเอง จะเห็นวาองคการหากตองการการเปลี่ยนแปลงใหมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น ยอมขึ้นอยูกับสุขภาพขององคการ ซึ่งการปฏิบัติงานขององคการที่ดีนั้น สามารถพิจารณาไดจากสุขภาพ
ขององคการ องคการที่ดี สามารถพัฒนาไปไดดีพรอมกับมีบรรยากาศองคการที่ดี (Hoy & Miskel, 1991, p.234) สุขภาพ
องคการจึงเปนปจจัยหนึ่งที่สามารถทําใหการบริหารองคการมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตอการบริหารงานภายใน
องคการ ซึ่งจะขาดเสียมิติใดมิติหนึ่งไมได (วรรณา พยุงวงษ, 2544, หนา 2)
ผูวิจัยในฐานนะบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อ.เทิง จ.เชียงราย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพสุขภาพองคการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา เพื่อใหทราบถึงสภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสุขภาพองคการ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงรายตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ตับเตาอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัย ทําการศึกษาสภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยไดนําแนวคิดของ โอเวนส (Owens, 1991: 222) มาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบ
แนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 10 ดาน ดังนี้
1. ดานการมุงเนนเปาหมาย
2. ดานการติดตอสื่อสารอยางเพียงพอ
3. ดานการใชอํานาจที่เปนธรรม
4. ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพ
5. ดานความกลมเกลียว
6. ดานขวัญกําลังใจ
7. ดานการมีนวัตกรรมใหม
8. ดานความเปนอิสระ
9. ดานการปรับตัว
10. ดานความสามารถในการแกปญหา

วิธีวิทยาการวิจัย
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การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาสภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงรายและเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสุขภาพองคการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตาอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย วิธีการดําเนินการวิจัย โดยสอบถาม
จากบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จํานวน 34 คน และทําการ
สัมภาษณผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จํานวน 5 คนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบดวยชุดคําถามแบงออกเปน 2 ตอน คือตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบ
เลือกตอบ จํานวน 3 ขอ ตอนที่ 2 สอบถามสภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ตับเตา จํานวน 97 ขอ เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบสัมภาษณแนวทางในการพัฒนาสุขภาพ
องคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตาอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย การวิเคราะหขอมูลของ
แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะหโดยใชคารอยละ ตอนที่ 2 วิเคราะหโดยใชสถิติคือ คาเฉลี่ย (Means) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) สวน แบบสัมภาษณ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัยไดดังนี้
1. สภาพสุ ขภาพองค การของศู นย พั ฒนาเด็ กเล็ กในสั งกัดองค การบริ หารสวนตําบลตั บเต า อําเภอเทิง จังหวั ด
เชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานการปรับตัว อยูในระดับ
มาก รองลงมา คือ ดานการมุงเนนเปาหมาย อยูในระดับมาก และดานขวัญกําลังใจ อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนสุขภาพ
องคการที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพ อยูในระดับมาก
1.1 สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย ดานการมุงเนนเปาหมายในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือบุคลากร
ในองคการมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงานขององคการรวมกัน อยูในระดับมากรองลงมา คือ การบริหารจัดการมีความ
อยางชัดเจน อยูในระดับมาก และองคการของทานมีการกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายที่สอดคลองกับชุมชนอยูในระดับมาก
ตามลําดับ สวนดานการมุงเนนเปาหมายที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือวิสัยทัศน เปาหมายที่กําหนดสามารถแกไขปญหาขององคการได
อยูในระดับมาก
1.2 สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย ดานการติดตอสื่อสารอยางเพียงพอ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือองคการของทานใหความสําคัญในการติดตอสื่อสารภายในองคการเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน อยู ในระดับมาก
รองลงมา คือ มีการบริการขอมูลใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ อยูในระดับมาก และองคการของทานมีการประชุมเปนประจํา
ทุกเดือน อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานการติดตอสื่อสารอยางเพียงพอ ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือองคการของทาน
ใหความสําคัญในการติดตอสื่อสารภายนอกองคการเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน อยูในระดับมาก
1.3 สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย ดานการใชอํานาจที่เปนธรรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
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บุคลากรมีความพึงพอใจในงานที่ไดรับมอบหมาย อยูในระดับมาก รองลงมา คือ บุคลากรรับทราบ อํานาจหนาที่ และงานที่
ไดรับมอบหมายงาน อยูในระดับมาก และมีการยอมรับหนาที่ของกันและกันในองคการ อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดาน
การใชอํานาจที่เปนธรรม ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือผูบริหารมีความเปนกันเองกับบุคลากรในองคการ อยูในระดับมาก
1.4 สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือมีการจัดอุปกรณการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและพอเพียงอยูในระดับมาก รองลงมา คือ งานที่ทานไดรับมอบหมายตรง
กับความรูความสามารถของทานอยูในระดับมากและบุคลากรที่ไดรับมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของ
ตนเอง อยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือองคการของทานมีการ
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหาความรูเพิ่มเติม อยูใ นระดับมาก
1.5 สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย ดานความกลมเกลียวในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือบุคลากร
มีความพึงพอใจในการทํางานรวมกันอยูในระดับมาก รองลงมา คือ บุคลากรมีการทํางานรวมกันอยางมีความสุขอยูในระดับ
มาก และองคการของทานไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนอยางดีอยูในระดับมาก ตามลําดับ
สวนดานความกลมเกลียวที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือองคการของทานมีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหาความรูเพิ่มเติม อยู
ในระดับมาก
1.6 สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย ดานขวัญกําลังใจในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือทานมีความ
เชื่อมั่นในความกาวหนาในหนาที่การงานอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ทานยอมรับและศรัทธาในผูบริหารขององคการอยูใน
ระดับมาก และทานเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการบริหารขององคการอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานขวัญกําลังใจที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือบุคลากรความพึงพอใจในการทํางานรวมกันอยูในระดับมาก
1.7 สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย ดานการมีนวัตกรรมใหมในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือมีการ
สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถใหม ๆ ใหแกบุคลากรเพื่อใหเกิดแนวทางการทํางานใหมๆ อยูในระดับมาก รองลงมา
คือ มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน อยูในระดับมาก และมีการสนับสนุน
ใหใชความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางานอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานการมีนวัตกรรมใหมที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือมีการ
พัฒนาองคการอยางตอเนื่องอยูในระดับมาก
1.8 สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย ดานความเปนอิสระในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือบุคลากรมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นตอเพื่อนรวมงานอยูในระดับมาก รองลงมา คือ สงเสริมและใหโอกาสในการเสนอสิ่งใหม ๆ
ในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และบุคลากรมีอิสระในการวางแผนงานของตนเองอยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานความ
เปนอิสระที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือบุคลากรมีความอิสระในการตัดสินใจที่ไดรับมอบหมายอยูในระดับมาก
1.9 สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย ดานการปรับตัวในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือบุคลากรเห็น
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ความสําคัญของเด็กอยูในระดับมาก รองลงมา คือ บุคลากรเห็นความสําคัญของชุมชนอยูในระดับมาก และองคการมีการปรับ
กระบวนการทํางานที่เหมาะสมอยูเสมออยูในระดับมาก ตามลําดับ สวนดานการปรับตัวที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือบุคลากรมีการ
ปรับกระบวนการทํางานที่เหมาะสมอยูเสมออยูในระดับมาก
1.10 สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย ดานความสามารถในการแกไขปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนในการแกไขปญหาขององคการอยูในระดับมาก รองลงมา คือ บุคลากรมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาขององคการอยูในระดับมาก และบุคลากรมีความสามารถในแกปญหารวมกับชุมชนเปนอยางดีอยูในระดับมาก
ตามลําดับ สวนดานความสามารถในการแกไขปญหาที่ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คื อองคการของทานสามารถยุติปญหาหรือระงั บ
เหตุการณมิใหลุกลามไดอยูในระดับมาก
2. แนวทางการพัฒนาสุขภาพองคการมีผลการวิจัยดังนี้
2.1 ควรมีการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนการพัฒนา กําหนดเปาหมายขององคการ สงเสริมการใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชนรวมกับชุมชน
2.2 ควรมี ก ารติ ด ต อ สื่ อ สารด ว ยโทรศั พ ท อิ น เตอร เ น็ ต มี วิ ท ยุ สื่ อ สารเพื่ อ รั บ มื อ สถานการณ มี ก าร
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานกิจกรรมตาง ๆ
2.3 ควรมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติตนเองใหเปนคนดี มีศีลธรรม ยึดหลักการ
ครองตน ครองคน ครองงาน ไมฝกใฝฝายใดฝายหนึ่ง เที่ยงตรงชัดเจน เขาใจขอบเขตของอํานาจที่จะสั่งการ
2.4 ควรมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหเกิดความคุมคา และบรรลุผลตามเปาหมาย ใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด คํานึงถึงผลบวกและลบที่จะตามมา และมองวาทรัพยากรมนุษย เปนหัวใจสําคัญของ
การงานใหสําเร็จ
2.5 ควรมีการจัดตั้งชมรม กลุม หรือเครือขาย ขึ้นในระดับตําบล จัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เนนเปนกิจกรรม
รวมกันในกลุมใหญ ประชุมปรึกษาหารือพรอมใหเสนอปญหาและหาแนวทางแกปญหารวมกัน แสดงความคิดเห็นและรับ
ฟงความคิดเห็นของคนอื่น โดยยึดถือเอาความคิดเห็นสวนใหญ และยึดหลักคุณธรรม 12 ประการ เปนแนวทางปฏิบัติ
2.6 ควรมีการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรในองคการ มีการใหทุนการศึกษา การสงเขาอบรมเพื่อหา
ความรูเพิ่มเติม ใชแนวทางหลักการบริหารงานบุคคลเขามาปฏิบัติในองคการ
2.7 ควรมุ ง เน น พั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ค วามรู ค วามสามารถ และประสบการณ ที่ ห ลากหลาย มุ ง เน น
การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากสื่อ อินเตอรเน็ต เพื่อคนควาหาสื่อนวัตกรรมใหม ๆ มาปรับใชในการทํางาน รวมถึง
การศึกษาดูงานตามสถานที่ตาง ๆ มีการสรางองคความรูใหมมาปรับใชในการทํางานปรับเปลี่ยน แนวคิดใหม เพื่อ
ประโยชนตอองคการสูงสุด
2.8 ควรเปดโอกาสแสดงความคิดเห็น ใหปฏิบัติหนาที่ ที่ตนเองรับผิดชอบใหดีที่สุด มีการทํางานเปนทีม
เคารพความคิดเห็นของผูอื่นเสมอ
2.9 ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณที่เกิดขึ้น มีความ
พรอมตอเหตุการณทุกอยางที่เกิดขึ้น สงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอ การฝกอบรม ศึกษาดูงานในดานตาง ๆ เพื่อใหกาวทัน
ตอสถานการณของโลกที่เปลี่ยนไป
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2.10 ควรมีการเตรียมการใหพรอมในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดทันทวงที มีการสํารวจจุดออน จุดแข็ง
ขององคการ พิจารณาแกปญหารวมกันหลายฝาย

สรุปผลและอธิปรายผล
จากผลการวิจัยสภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยไดอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยซึ่งมีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. สภาพสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (µ= 3.87,σ=0.71) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไดดําเนินงานตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ได
กําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน 5 ดาน คือ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
ดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ดานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชน ดานธุรการ การเงินและพัสดุ (กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 2551, หนา 2 – 5) สอดคลองกับงานวิจัยของสุนิสา ทองหาว (2554, หนา 73 - 76) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องสุขภาพ
องคการขององคการบริหารสวนตําบลพังราด อําเภอแกลง จังหวัดระยอง สุขภาพองคการขององคการบริหารสวนตําบลพังราด
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยรวมอยูในระดับแข็งแรงมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา สุขภาพองคการทุกรายดานอยูในระดับ
ที่แข็งแรงมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของสมพร ฟกแกว (2550, หนา 57 - 63) ที่ไดศึกษาสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 พบวาสุขภาพองคการของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1
โดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานการปรับตัว อยูในระดับมาก (µ= 3.95,σ=0.66) ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเห็นความสําคัญของเด็กและชุมชน รวมทั้งองคการมีการปรับกระบวนการทํางานที่เหมาะสมอยู
เสมอ บุคลากรมีการปรับการทํางานที่เหมาะสมกับเพื่อนรวมงาน สอดคลองกับแนวคิดของแมคฟารแลนด (1979, หนา 439) ที่วา
องคการที่มีสุขภาพดีจะตองมีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ตระหนักใน เอกลักษณของตน(Sense of Identity)และตองมี
ความสามารถในการทดสอบสภาพความเปนจริงในสังคม (Cpacity to Test Rreality) และยังสอดคลองกับแนวคิดของมอทท (อางถึง
ในกาญจนา หวานวิน 2553, หนา 21 - 22) ที่กลาวไววา องคการที่มีสุขภาพดีตองมีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุน
และมีความสามารถในการผลิต และสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา หวานวิน (2553, หนา 70 - 74) ที่ไดวิจัยเรื่อง สุขภาพ
องคการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา สุขภาพองคการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 ดานการปรับตัวอยูในระดับมาก
ดานการมุงเนนเปาหมาย อยูในระดับมาก (µ= 3.94,σ=0.71) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากรในองคการมีสวนรวม
ในการวางแผนปฏิบัติงานขององคการรวมกัน การบริหารจัดการในองคการมีความอยางชัดเจนและมีการกําหนดวิสัยทัศนและ
เปาหมายที่สอดคลองกับชุมชน สงผลใหสภาพสุขภาพองคการมีความสมบูรณมาก สอดคลองกับแนวคิดของมายส (1973, หนา 31)
ที่กลาวไววา สุขภาพองคการที่มีสุขภาพสมบูรณนั้นเปาหมายขององคการจะตองชัดเจน มีเหตุผลเหมาะสมกับสถานการณและ
ทรัพยากรที่มีอยูและตองเปนที่ยอมรับของสมาชิกในองคการและดานความเปนอิสระแสดงใหเห็นวาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลตับเตานั้นไมมีแรงกดดันจาการทํางานมากนัก มีความเปนอิสระการ ในการตัดสินใจในทํางานบางเรื่อง
ซึ่งความมีอิสระในการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหองคการมีสุขภาพที่ดี สอดคลองกับงานวิจัยของดวงภัทร สุนิมิต (2550,
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หนา 142) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางสุขภาพองคการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ดานการมุงเนนเปาหมาย
อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา หวานวิน (2553, หนา 70 - 74) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สุขภาพองคการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 ดานการมุงเนนเปาหมาย อยูในระดับมาก
ดานขวัญกําลังใจ อยูในระดับมาก (µ= 3.90,σ=0.80) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากรมีความเชื่อมั่นในความกาวหนาใน
หนาที่การงานและยอมรับและศรัทธาในผูบริหารขององคการอีกทั้งบุคลากรมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการบริหารขององคการ
รูสึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในขณะที่ปฏิบัติงานสอดคลองกับงานวิจัยของ สราวุฒิ ปุริสา (2553, หนา 133 - 139) ที่ได
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร พบวาสุขภาพองคการ
ของโรงเรียนโดยรวมตามทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนพบวามิติดานขวัญในการปฏิบัติงาน อยูในระดับสมบูรณมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ชร รองรัตน (2552, หนา 64 - 68) ไดศึกษาสุขภาพองคกรของโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพัทลุง เขต 1 ผลการศึกษาพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 ดาน
ขวัญในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1. สุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
จากผลการวิจัยพบวา ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด อยูในระดับมาก ดังนั้นผูบริหารจึงควร มีการ
ปรับปรุงดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพ โดยการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรแสวงหาความรูเพิ่มเติม และสงเสริมความรู
และพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
2. ควรสงเสริมสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย ดานความสามารถในการแกไขปญหาโดยใหสามารถยุติปญหาหรือระงับเหตุการณมิใหลุกลาม สงเสริมใหบุคลากรมี
ความสามารถในการเผชิญและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ควรมีการศึกษาขอมูลตางๆเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาของ
องคการ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย
2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาและสงเสริมสุขภาพองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ดานการใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพ
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การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จลุลวงดวยดี เนื่องดวยความกรุณาจาก ดร.ธิดาวัลย อุนกอง อาจารย
ที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง รวมทั้งไดรับความกรุณาจาก ดร.อนวัช อุนกอง ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียน
ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ) จังหวัดเชียงราย ส.ต.อ.สมศักดิ์ เรือนนาค รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง
จังหวัดเชียงราย และนางพูนสุข โมกศิริ รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 จังหวัดพะเยา ที่ใหความรู
ขอคิด และขอเสนอแนะ ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ในการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้
ขอขอบพระคุณคณะอาจารย และเจาหนาที่ ประจําสาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ไดกรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ใหทักษะ และอํานวยความสะดวกในการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้
ขอขอบพระคุณผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลตับเตา อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ที่ใหการสนับสนุน และชวยเหลือ ใหคําแนะนําในการทําการศึกษา
คนควาดวยตนเองฉบับนี้
ขอนอมรําลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ผูใหการอบรมสั่งสอน และสุดทายขอบคุณกําลังใจจากครอบครัวและผูรวม
ชีวิต นายทวน ฟงเร็ว ผูคอยใหการสนับสนุน และสงเสริมใหกําลังใจ ทําใหการทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ให
สําเร็จลุลวงดวยดี
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สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครู
โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และเปรียบเทียบสมรรถนะการ
บริ ห ารงานวิ ช าการของผู บ ริ ห ารตามทรรศนะของครู โ รงเรี ย นขนาดเล็ ก อํ า เภอแม ส รวย สั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประชากร เปนขาราชการครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 92 คน ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของ
ครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก และการเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณการสอน
โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : สมรรถนะการบริหาร/การบริหารวิชาการ

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
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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 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
3) พ.ศ.2553 กําหนดใหก ระทรวงกระจายอํา นาจการบริหารและการจัดการศึกษา ไปยังเขตพื้นที่ การศึก ษาและ
สถานศึกษาโดยตรง ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษาจะตองบทบาทใหมที่เขมแข็ง และนอกจากมีหนวยตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานแลว คุรุสภายังไดกําหนด มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพของ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยไดกําหนดมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพของผูบริหารศึกษา รวมถึงสมรรถนะการ
บริหารดานวิชาการ 4 ดาน คือ ดานบริหารจัดการการเรียนรู ดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานนิเทศการจัดการ
เรี ย นรู ใ นสถานศึ ก ษา ด า นส ง เสริ ม ให มี ก ารวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรู (มาตรฐานวิ ช าชี พ ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา คุรุสภา 2556, สื่อออนไลน) ทั้งนี้ การบริหารงานวิชาการใหประสบผลสําเร็จจะตองมีการวางแผนงาน
วิชาการ โดยมีการดําเนินงานดังตอไปนี้ (สํานักการศึกษา, 2551, หนา 34) 1) การวางแผนการบริหารงานวิชาการ ไดแก
สรางความตระหนักศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการ กําหนดขอบขายภารกิจงาน การจัดทําแผนงาน
วิชาการนําแผนไปปฏิบัติ ประเมินผลวิเคราะหผลจากการประเมินและพัฒนางานวิชาการ 2) การจัดการเรียนการสอน
ไดแก สรางความตระหนักศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาความตองการ วางแผนและดําเนินการ จัดการเรียนการ
สอนจัดทําแผนการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีและ
แหลงการเรียนรู การสงเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนา การพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุมสาระ การจัดกิจกรรมพัฒนา
หองสมุดองปฏิบัติการใหเอื้อตอการเรียน 3) การนิเทศการศึกษา ไดแก สรางความตระหนักศึกษาสภาพปจจุบันปญหา
ความตองการ วางแผนจัดทําโครงการนิเทศภายใน ซึ่งสมรรถนะของผูบริหารวิชาการเปนตัวบงชี้ความสําเร็จของการ
บริหาร การที่ผูบริหารไดมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของการบริหารสถานศึกษา จะเปนตัวที่ชวยใหการจัดการศึกษา
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี จากที่กลาวมา ผูศึกษามีความสนใจศึกษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะ
ของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ซึ่งสามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแม
สรวย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก
อําเภอแมสรวย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
ทรรศนะของครู เพศตางกัน ระดับการศึกษาและประสบการณสอนตางกัน มีทรรศนะตอสมรรถนะในการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตองการศึกษา สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยกําหนดกรอบแนวคิดดังนี้
สภาพทั่วไปของโรงเรียนขนาดเล็กที่สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
- ข อ มู ล ทั่ ว ไป ของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ สั ง กั ด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม ศึ ก ษา
เชียงราย เขต 2
- ขอมูลขาราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอแมสรวย
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
- ความหมายของสมรรถนะ
- องคประกอบของสมรรถนะ
- วิธีการกําหนดสมรรถนะ
- วิธีการประเมินสมรรถนะ
- ชวงเวลาและความถี่ในการประเมิน

สมรรถนะการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
ผูบริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
ขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

บทบาทของผูประเมินสมรรถนะสมรรถนะ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ
- ดานการบริหารจัดการการเรียนรู
- ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- ดานนิเทศการจัดการเรียนรูใสถานศึกษา
- ดานสงเสริ
วิธีวิทยาการวิ
จัยมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู
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การวิจัยเรื่อง สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแม
สรวย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้ ประชากร เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ขาราชการครู ในโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 23 โรงเรียน ในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในปการศึกษา 2557 จํานวนทั้งสิ้น 92 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีการสรางแบบสอบถาม
ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา แลวกําหนดวัตถุประสงคที่ตองการ
ศึกษา
2. สรางแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ
จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษาและประสบการณการสอน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร 4 ดาน คือ 1) ดาน
บริหารจัดการการเรียนรู 2) ดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3) ดานนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 4) ดาน
สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวไปตรวจสอบและหาคุณภาพของแบบสอบถาม
3.1 ขอคําแนะนาจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเครื่องมือที่สรางไว
3.2 หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จ เสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอความ
เห็นชอบและนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาปรับปรุง แกไขใหเหมาะสม จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
1) นายกิตติศักดิ์ อัครศิริธีกุล
2) นายประเสริฐ ทุนชิงชัย
3) นายสมจิต อินตะบุญ
3.3 ตรวจสอบความถูกตองพิจารณาปรับแกแบบสอบถามโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective
Congruence) และปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาที่ใชตามคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือวิจัย โดยใชเกณฑการพิจารณา
คา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวาขอคําถามนั้นใชได ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้มีคา IOC เทากับ 0.73
3.4 หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช
(Try out) กับครูที่ไมใชประชากรที่ใชในการวิจัย จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่น ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับเทากับ 0.81
3.5. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อใชในการวิจัยตอไป
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ดังนี้
1. ผูศึกษาไดทําหนังสือถึง มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อใหผูวิจัยเขาเก็บรวบรวมขอมูลในโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
2. ผูศึกษาดําเนินการสงแบบสอบถาม และเดินทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทุกโรงเรียน
วิธีการวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยจําแนกเปน เพศ ระดับ
การศึกษาและประสบการณการสอน แลวหาคารอยละ และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย
2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร ใชคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
2.1 การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
ตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จําแนกตาม
เพศ ระดับการศึกษาและประสบการณสอน ใชคา t-test โดยแยกวิเคราะหเปนรายดานทั้ง 5 ดานและผลรวมทุกดาน
3. นําผลการวิเคราะหทางสถิติมาแปลผล ตามวิธีของ ลิเคอรท (Likert)

ผลการศึกษา
จากการวิจัยพบวา สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ ก
อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณสอน พบวา อยูในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบความแตกตางของทรรศนะตอสมรรถนะการบริหารงาน
วิ ช าการของผู บ ริ ห ารตามทรรศนะของครู โ รงเรี ย นขนาดเล็ ก อํ า เภอแม ส รวย สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณสอน พบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไม
แตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียน
ขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 พบวา ทรรศนะของครู โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานบริหารจัดการเรียนรู รองลงมา
ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ตามลําดับ สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู เมื่อศึกษาสมรรถนะการบริหารงาน
วิ ช าการของผู บ ริ ห ารตามทรรศนะของครู โ รงเรี ย นขนาดเล็ ก อํ า เภอแม ส รวย สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในแตละดานเปนรายขอพบวา
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1.1 ดานบริหารจัดการเรียนรู พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูใน
ระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง รองลงมาไดแก
ผูบริหารมีวิธีสงเสริมใหครูผูสอนจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน และ ผูบริหาร
สงเสริมใหครูจัดมุมการเรียนรูในหองเรียน ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีผูบริหารเปนผูนําในการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักเรียน
1.2 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารมีการดําเนินงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
สถานศึกษา รองลงมาไดแก ผูบริหารอธิบายวิธีการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผูบริหารดําเนินการจัด
ระบบงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารจัดทํา
จัดหา เอกสารหลักสูตรใหครูใชในการใชเขียนแผนการจัดการเรียนรู
1.3 ดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารดําเนินการใหมีการนิเทศภายในโรงเรียน รองลงมาไดแก ผูบริหารวิเคราะห
ปญหาความตองการของครูในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และผูบริหารใชเทคนิคการนิเทศหลายรูปแบบ
ตามลําดับ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารจัดทําปฏิทินและตารางการนิเทศภายในโรงเรียน
1.4 ดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูบริหารจัดหาอุปกรณสิ่งอํานวยความ
สะดวกสนับสนุนการทําวิจั ยในชั้นเรียนของครู รองลงมาไดแก ผูบริหารสงเสริมพัฒนาครู ดานการวิจัย ดวยวิธีการที่
หลากหลาย และผูบริหารแนะนําวิธีการหลากหลายในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ตามลําดับ สวน
ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูบริหารกระตุนใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียน
ขนาดเล็ก อํา เภอแมส รวย สัง กั ดสํ า นัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต 2 จํา แนกตามเพศ ระดั บ
การศึกษาและประสบการณสอน พบวา
2.1 สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามเพศ พบวา เพศชาย โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า ทุ ก ด า นอยู ใ นระดั บ มาก ด า นที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา รองลงมาไดแก ดานดานบริหารจัดการเรียนรู และดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ตามลําดับ
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู สวน เพศหญิง โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาไดแก ดานบริหารจัดการเรียนรู และดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา
ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
2.2 สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ปริญญาตรี โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการ
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พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาไดแก ดานบริหารจัดการเรียนรู และดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา
ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู สวนปริญญาโท
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานบริหาร
จัดการเรียนรู รองลงมาไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา
ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
2.3 สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามประสบการณ พบวา ต่ํากวา 10 ป โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา รองลงมาไดแก ดานบริหารจัดการเรียนรู และดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ตามลําดับ สวน
ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู สวนตั้งแต 10 ปขึ้นไป โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองลงมาไดแก ดานบริหารจัดการเรียนรู และดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา
ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
3. ผลการวิเคราะหขอ มูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความแตกตางของทรรศนะตอสมรรถนะการบริหารงาน
วิ ช าการของผู บ ริ ห ารตามทรรศนะของครู โ รงเรี ย นขนาดเล็ ก อํ า เภอแม ส รวย สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณสอน พบวา โดยภาพรวมและรายดาน ไม
แตกตางกัน
อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาด
เล็ก อํ าเภอแมสรวย สัง กัดสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต 2 มีป ระเด็น ที่จะนํ ามาอภิปราย
ดังตอไปนี้
1. สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานบริหารจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ดานการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา และดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณการสอน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1.1 สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดานบริหารการจัดการเรียนรู ตามทรรศนะของครูที่มีตอ
สมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบริหารอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษามีความเขาใจหลักการ และ
แนวทางการจัดการเรียนรู การวัดผลประเมินผลเพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานวิชาการไดอยางอิสระคลองตัวรวดเร็ว และ
สามารถจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมไดสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญหนาสถานการณ และการประยุกตจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง สงเสริม
สนับสนุนใหครูผูสอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน สงเสริมใหครูผูสอนใชสื่อและ
3347

นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งเปนการบริหารจัดการเรียนรูยึดผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับสํานัก
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542, หนา 13) ไดกําหนดในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 2) ฝกทักษะการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณและการประยุกตความรู
3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงและสอดคลองกับ กมล ภูประเสริฐ (2544, หนา 9-13) ไดกลาวถึง
การบริหารการประเมินผลการเรียนไดแก การจัดใหมีการดําเนินงาน ดังนี้ 1) ผูบริหารมีความสามารถในการวิเคราะห
มาตรฐานการเรียนรู หนวยการเรียนรูรายวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอน 2) ผูบริหารมีความรูและทักษะในการกําหนด
วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการงัดผลประเมินผล 3) ผูบริหารมีความสามารถในการควบคุมดูแล สงเสริมใหมีการประเมินผลการ
เรียนตามวิธีการและเครื่องมือที่ไดกําหนดไว 4) ผูบริหารมีความสามารถนําผลการประเมินไปแกไขขอบกพรองของผูเรียน
1.2 ดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามความเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารมีความเขาใจเกี่ยวกับความหมายขั้นตอนและบทบาทในการบริหาร
หลักสูตร เปนผูนําในการนําหลักสูตรไปใชจัดหาสงเสริมใหครูจัดทําหลักสูตร และจัดกิจกรรมการศึกษาที่จะพัฒนาให
ผูเรียนมีความรูความสามารถโดยสงเสริมใหแตละบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตนเอง และผูบริหารมีสวนสําคัญใน
การสงเสริม (กรมวิชาการ. 2545, หนา 1) ซึ่งสอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544, หนา 23-24) ไดกลาวถึง
ความสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารหลักสูตรไวดังนี้ 1) เปนผูนําในการใชหลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงการ
แกไขหลักสูตร 2) ศึกษาและทําความเขาใจในหลักสูตรสามารถควบคุมดูแลใหคําแนะนําแกผูสอนใหดําเนินการจนบรรลุ
จุดหมายของหลักสูตรได 3) กําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการใชหลักสูตร 4) จัดหาวัสดุหลักสูตรที่ทันสมัยและ
ใหมีจํานวนเพียงพอตอจํานวนผูสอน 5) ควบคุมดูแลติดตามผลการใชหลักสูตรสนับสนุนสงเสริมและนิเทศการใชหลักสูตร
และการสอน 6) ประเมินผลการใชหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
1.3 ดานนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา ตามความเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาใหคําปรึกษาแนะนํา ชวยเหลือและสงเสริมใหครูมี
ความรู ติดตามประเมินผลการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งหลักการสําคัญสําหรับการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนของ
ผูบริหารการศึกษาตองยึดหลักสําคัญดังนี้ ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ (2543, หนา 182) 1) ผูบริหารโรงเรียนตองถือวาการนิเทศ
การศึกษาเปนงานในความรับผิดชอบของผูบริหารโดยตรง 2) การนิเทศภายในโรงเรียนจะสําเร็จลงไดจําเปนตองอาศัยความ
รวมมือทั้ง 3 ฝาย คือ ฝายบริหาร ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ 3) ตระหนักถึงความเขาใจวาการนิเทศภายในโรงเรียนนั้นเปนการ
ทํางานรวมกัน เพื่อชวยพัฒนาเพื่อนรวมงาน 4) บุคลากรภายในโรงเรียนตองมีการยอมรับและใหเกียรติซึ่งกันและกัน 5) การ
นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนตองเกิดขึ้นจากความจําเปนในการแกปญหาหรือสนองความตองการในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 6) การสรางเสริมกําลังใจของผูบริหารจะมีผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน
และสอดคลองกับ กมล ภูประเสริฐ (2544, หนา 9-13) ไดกลาวถึงการบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา ดังนี้ 1) ผูบริหารมี
ความสามารถ ในการทําความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในที่มีหลักการใหบุคลากรทุกคนรวมกันรับผิดชอบ 2) ผูบริหาร
มีความสามารถในการกําหนดวิธีการและระยะเวลาการนิเทศภายใน 3) ผูบริหารมีความสามารถในการควบคุมดูแลและ
สงเสริมใหมีการนิเทศภายในสมํ่าเสมอ 4) ผูบริหารมีความรู ความสามารถในการรวมกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยถือเปน
ปญหาของสถานศึกษาโดยสวนรวม
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1.4 ดานสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ตามความเห็นของครูที่มีตอสมรรถนะการ
บริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก เนื่องจากผูบริหารสงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจในเรื่องการ
วิจัยในชั้นเรียน สงเสริมสนับสนุนในดานอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวก สามารถวางระบบกระตุนกํากับติดตามใหความ
ชวยเหลือการวิจัยในชั้นเรียนสามารถจัดกิจกรรมเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในและนอกโรงเรียน และใหความสําคัญของการ
วิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ สํานักการศึกษา (2544, หนา 1-2) ไดใหความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียนไว
วาการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูจะเนนไปที่การวิจัยปฏิบัติการ มีจุดมุงหมายที่สําคัญ คือ การนําผลการวิจัย
ไปสูการปรับปรุงแกไขใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากที่สุด บรรลุเปาหมายหลักสูตรที่สุด และสอดคลองกับ มนัส ไชย
ศักดิ์ (2547, หนา 49) กลาววาการสงเสริมใหครูทําการวิจัยในชั้นเรียนไดดังนั้น ผูบริหารตองมีความสามารถในการ
ดําเนินการ 5 ประการ ดังนี้ 1) ประชุมชี้แจงครูในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกรณีวิจัยในชั้นเรียน
3) สรางครูผูนําทางการวิจัย 4) จัดใหครูทําวิจัยรวมกัน 5) ขยายผลการทําวิจัยในชั้นเรียนใหครูทุกคนภายในโรงเรียน
2. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก
อําเภอแมสรวย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหาร ทั้ง 4 ดานไดแก ดานบริหารจัดการเรียนรู ดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานนิเทศการจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษา ดานสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู จําแนกตามเพศระดับการศึกษา ประสบการณ
การสอน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
2.1 ทรรศนะของครูเพศชายและเพศหญิง มีทรรศนะตอสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารไม
แตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวเนื่องจากการบริหารงานวิชาการตองดําเนินการทุกคนในสถานศึกษาครูทุก
คน มีสวนรวมในการบริหารจัดการการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตร การนิเทศการจัดการเรียนรูและการวิจัย ทําใหไดเห็น
ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการทุกดาน โดยเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีความรู
ความสามารถในการบริหารงานวิชาการและ ใหความสําคัญในงานวิชาการเปนอยางมากซึ่งสอดคลองกับ อําภา บุญชวย
(2537, หนา 1) กลาววา งานวิชาการเปนหัวใจของสถานศึกษาทุกระดับการที่จะดูวาสถาบันใดมีมาตรฐานมักเอาผลงาน
ทางวิชาการเปนสําคัญ งานวิชาการจะสัมฤทธิ์ผลเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับบทบาทของผูบริหาร วาจะเอาจริงเอาจังกับการ
บริหารงานเพียงใดและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู ความเขาใจในงานวิชาการมากนอยแคไหน จึงเปนหนาที่ของ
ผูบริหารในการเตรียมการ
2.2 ครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความเห็นตอสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารไมแตกตาง
กัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะหัวใจของการเปนครูตองปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพโดย
เครงครัด โดยสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาดานวิชาการงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังสถานศึกษาจึงเปนหนาที่ของโรงเรียนที่จะจัดการงานเหลานี้ใหมีประสิทธิภาพโดยที่งาน
วิชาการเปนภารกิจหลักของโรงเรียนมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ มาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารศึกษา ตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และสอดคลองกับ สํานักมาตรฐานวิชาชีพ (2548, หนา 56) ดังนี้ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
การบริหารการศึกษา 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และ
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ชุมชน 3) มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 4) พัฒนาแผนงานขององคการใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผล
จริง 5) พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ 6) ปฏิบัติงานขององคการโดยเนนผล
ถาวร 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 9) รวมมือกับชุมชน
และหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 10) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 11) เปนผูนําและสรางผูนํา 12) สราง
โอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ
2.3 ครูที่มีประสบการณการสอนตางกันมีความเห็นตอสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารไม
แตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูที่มีประสบการณการสอนตํ่ากวา 10 ป และ 10 ปขึ้น
ไป มีความตื่นตัวในพัฒนาตนเองอยางจริงจังในชวงระยะเวลาที่พระราชบัญญัติทางการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใช ดังนั้นถึงแมจะปฏิบัติเกินกวา 5 ปขึ้นไป แตก็เริ่มพัฒนาตนเองอยางจริงจัง
ในชวงระยะเวลาเดียวกัน จึงสงผลใหทุกคนรับรูสมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน และ
เห็นวาผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดโครงสรางและการบริหารงาน
อยางเปนระบบสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายนอกในรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) ใชสําหรับประเมินผูบริหารคือ มาตรฐานที่ 10. ผูบริหารมีภาวะผูนําและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 11. สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบ
มาตรฐานที่ 12. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรกําหนดนโยบายพัฒนาอบรมเสริมความรูใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับการ
พัฒนาดานการบริหารงานวิชาการที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นผูบริหาร ควรใหความสําคัญกับการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารวิชาการของตนเองใหมากขึ้น เพราะจะทําใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุ
เปาหมายของสถานศึกษาไดอยางแทจริง
2. ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาสมรรถนะดานการสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
ใหมากยิ่งขึ้น โดยอาจจัดการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยหรือทําการวิจัยรวมกับครูในโรงเรียนเนื่องจากผลการวิจัยพบวาดาน
การสงเสริมใหมีการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่น
3. ควรจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติม ทั้งงบประมาณ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ เพื่อชวยใหโรงเรียนขนาดเล็กสามารถ
ปฏิบัติงานไดทัดเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต
อื่น
2. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพและ
คุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา
3. ควรศึกษาสมรรถนะการบริหารวิชาการในดานอื่น ๆ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่อง สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตามทรรศนะของครูโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแม
สรวย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สามารถสําเร็จลุลวงดวยดี ดวยการสนับสนุนจากบุคคล
หลายฝาย ผูศึ กษาขอขอบพระคุณ ดร.โสภา อํา นวยรัตน ซึ่งเปนอาจารยที่ป รึกษา ไดใหคํ าแนะนํา ปรึกษาตลอดจน
ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนการศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณได ผู
ศึกษาคนควาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ นายกิตติศักดิ์ อัครศิริธีกุล ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานแมต๋ํา นายประเสริฐ
ทุนชิงชัย ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานปาถอน (วิทยาสมิทธิ์)และ นายสมจิต อินตะบุญ ผูอํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานสันสลี ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ พิจารณาความถูกตอง ใหคําแนะนําแกไขตรวจสอบ
เครื่องมือ และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ที่ใชในการศึกษาคนควา จนทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้
สมบูรณและมีคุณคา
ผูศึกษาขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร ครู และผูที่เกี่ยวของทุกทาน ในโรงเรียนขนาดเล็ก อําเภอแมสรวย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ไดใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือเปน
อยางดียิ่งในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถาม จนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี
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สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
Competency of school administrator In Doi Luang Education Development
Network Group Under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3
อัจฉรา มณีรัตน 1* และ เทอดชาติ ชัยพงษ 2
31

32

Utchara Maneerat1* and Thoetchat Chaiphong2
บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
ของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 3 ปการศึกษา 2557 ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู จํานวน 127 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย คารอยละ คาความถี่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมอยูในระดับมาก
2. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา 1) ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ สงเสริมการวัดประเมินผล นําขอมูผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมาวิเคราะหหาจุดเดน จุดดวย เปรียบเทียบเพื่อหาประสิทธิภาพ 2) ดานการบริการที่ดี พัฒนาระบบการใหบริการ
ใหทันตอสถานการณ โดยศึกษาความตองการของผูรับบริการ ศึกษาดูงาน ในและนอกพื้นที่ เพื่อใหการบริการบรรลุเปาหมาย
พัฒนาเครื่องมือ ในการใหบริการแกบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน 3) ดานการพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง
ศึกษาตอ แลกเปลี่ยนเรียนรูแสวงหาความรูใหมๆ อยางตอเนื่อง เพื่อสามารถเสริมจุดเดน พัฒนาจุดดอย 4) ดานการทํางานเปน
ทีม วางแผนกลยุทธ วิสัยทัศน ระบบการทํางานเปนทีมที่ดี เนนการยอมรับ รับฟง รวมมือ มีคุณธรรม 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
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา สถานศึกษาไดรับสภาพเปนนิติบุคคลโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถกระทํ า กิ จ กรรมต า ง ๆ ได ด  ว ยตนเอง ในขอบเขตของวั ต ถุ ป ระสงค ต ามบทบั ญ ญั ติ ข องระเบี ย บราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยและกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งกําหนดหนาที่ของสถานศึกษา
ไวเปนการเฉพาะโดยผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาและมีหนาที่บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
นโยบายระเบียบ ขอบังคับของทางราชการดวยความอิสระคลองตัว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 8 – 11) ผูบริหาร
สถานศึกษาจึงตองมีความสามารถในระดับมืออาชีพ ดังที่ ธีระ รุญเจริญ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2545, หนา จ – ฉ) กลาววา ความเปนมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา จะตองมีลักษณะเฉพาะตน มีความอิสระในการ
บริหาร ใชวิถีแหงปญญา มีการศึกษาสูงพอ มีองคการวิชาชีพตรวจสอบ และมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยเฉพาะ และมี
ความตอเนื่องในการพัฒนาตนเอง
การที่ผูบริหารจะทําภารกิจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จตามเปาประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ ดังที่ เฉลียว ยาจันทร กลาวไววา (Knowledge Management Center: สพท.นนทบุรี เขต 2) ผูบริหาร
จะต อ งมี ความมุ ง มั่ นในการพั ฒนาตนเอง สถานศึก ษาและบุค ลากรในโรงเรี ยนโดยตั้ ง เป า หมายในการทํ างานไว สู ง
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(High Expectation) และพยายามใชความรูความสามารถ ยุทธศาสตรเทคนิคหรือกระบวนการบริหารจัดการจูงใจโนมนาว
ใหบุคลากรทุกฝายรวมมือรวมใจปฏิบัติงานเพื่อนําไปสูเปาหมายที่วางไวโดยคํานึงถึงคุณภาพนักเรียนเปนสําคัญ เพื่อให
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม บรรลุจุดหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ (2550, หนา 7) ไดกลาวไววา ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูที่มี
ความสามารถสูง เพราะผูบริหารโรงเรียนเปนบุคลากรหลักที่สําคัญของสถานศึกษาและเปนผูนําวิชาชีพที่จะตองมีสมรรถนะ
ความรู ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะนําไปสูการจัดและบริหาร
สถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
การกําหนดสมรรถนะของผูบริหาร และตามที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) กําหนดใหมีการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competencies) และสมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competencies)
ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ ซึ่งตรงกับ
ชาตรี โพธิกุล (2552, หนา 4) ที่ไดกลาววา ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาของ
ชาติโดยเฉพาะ การบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนของตน แตมิใชวาผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาให
ประสบความสําเร็จไดเหมือนกันทุกคน การบริหารจัดการสถานศึกษาใชวิธีการบริหารจัดการ ที่หลากหลายที่แตกตางกัน
ไปตามศักยภาพของสถานศึกษาจะมีความคลองตัว สามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงไดทันตอเหตุการณผลงานที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินงานของสถานศึกษาทุกคนที่เกี่ยวของตองรับผิดชอบ ไมวาจะเปนความสําเร็จหรือการพัฒนาปรับปรุงแกไขการ
บริหารจัดการ การศึกษาในปจจุบันเปนการดําเนินการที่ประกอบดวยการ วางแผนการจัดรูปงานและกําลังคนการจูงใจ
และการควบคุมการดําเนินงานของบุคลากรในหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานนั้นบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ผูบริหาร
เปนตัวจักรสําคัญจึงสมควรมีสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในการที่จะบริหารจัดการโรงเรียนที่สามารถครอบคลุม
ภารกิจและบทบาทไดทั้งหมดในโรงเรียน
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อที่จะไดทราบถึงสมรรถนะของ
ผูบริหารสถานศึกษา ขอมูลที่ไดในการศึกษาครั้งนี้จะสะทอนใหผูบริหารสถานศึกษาไดตระหนักถึงการพัฒนาตนเองให
เปนไปตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อใหมีสมรรถนะที่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียน หรือผูบริหารระดับสูงขึ้นอาจ
นําขอมูลที่ไดมาพิจารณาแนวทางในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนํา
ผลที่ไดมาเสนอ และนิเทศเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเพื่อใหการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จ

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
2. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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วิธีวิทยาการวิจัย
ในกาวิจั ย ครั้ง นี้ มี จุด มุ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะหลั ก ของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ในกลุ ม เครื อ ข ายพั ฒ นา
การศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้
ประชากร เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารจํานวน 13 คน และครูจํานวน 114 คน รวมทั้งสิ้น 127 คน ใน
กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ปการศึกษา
2557
การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อนํามา
จัดทําเครื่องมือในการสอบถาม เรื่อง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
ดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 1) การ
มุงผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทํางานเปนทีม
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา กลุม
เครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปการศึกษา 2557
โดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอย
หลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จํานวน 4 สมรรถนะ คือ 1) การมุงผลสัมฤทธิ์
2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทํางานเปนทีม ลักษณะแบบสอบถามเปน มาตราสวนประมาณคา (Rating
Scales) 5 ระดับ ของ Likert (Best&Kahn, 1993, pp 246-250) 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง
มีการปฏิบัติมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
มีการปฏิบัติมาก
ระดับ 3
หมายถึง
มีการปฏิบัติปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
มีการปฏิบัตินอย
ระดับ 1
หมายถึง
มีการปฏิบัตินอยที่สุด
เกณฑการวิเคราะหผลการประเมิน ของเบสต (Best, อางถึงใน สุภาเพ็ญ จริยะเศษฐ, 2542, หนา 122) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง
ปฏิบัติมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง
ปฏิบัติมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง
ปฏิบัติปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง
ปฏิบัตินอย
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คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง
ปฏิบัตินอยที่สุด
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนา
การศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ลักษณะแบบสอบถามปลายเปด
การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎีเอกสาร ตํารา แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ กับสมรรถนะของผูบริหาร
2. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามฉบับรางแบบสอบถามจากขอมูลที่รวบรวมทั้งหมด ใหครอบคลุม สมรรถนะของ
ผูบริหารสถานศึกษา
3. นําเสนออาจารยที่ปรึกษา และอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ แกไขเนื้อหาและการใชภาษา
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความถูกตอง
ของเนื้อหา (Content) โดยใชเทคนิค IOC นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขและผานการพิจารณากลั่นกรองจาก
อาจารยที่ปรึกษาแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตามเกณฑดังนี้
ใหคะแนน 1 เมื่อแนใจขอคําถามนั้น มีเนื้อหาตรงตามสมรรถนะ
ใหคะแนน 0 เมื่อไมแนใจขอคําถามนั้น มีเนื้อหาตรงตามสมรรถนะ
ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจขอคําถามนั้น มีเนื้อหาไมตรงตามสมรรถนะ
การวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถามกับหลักการโดยใชสตู รดังนี้ (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540, หนา
117)
สูตร

IOC =

เมื่อ

∑R
Ν

IOC

แทน

คาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับความตองการ

∑R

แทน

ผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญ

Ν

แทน

จํานวนผูเชี่ยวชาญ

โดยการหาคา ดัชนี ความสอดคลอ ง IOC ซึ่ง ขอ คําถามที่ใ ชได นั้น ตองมีค าดัช นีค วามสอดคล องเทา กับ หรื อ
มากกวา 0.50 ผลการวิเคราะหพบวาขอคําถามมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of consistency) อยูระหวาง 0.67 – 1)
5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับบุคคลที่มีลักษณะใกลเคียงกับประชากร จํานวน 30 คน ในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
6. นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวไปหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาดวยสูตร
ของ ครอนบาค (Cronbach. 1990 p 202 – 204) ที่เรียกวาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) พบวา แบบสอบถามมีคา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.91
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7. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูลตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา ไปติดตอขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
ถึงผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 3 เพื่อขออนุญาต เก็บขอมูลจากประชากรที่กําหนดไว
2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอความรวมมือผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอย
หลวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลของแตละโรงเรียน
3. การสงแบบสอบถามใหกลุมประชากรผูวิจัยสงดวยตัวเองในกลุมประชากรที่อยูใกลและกลุมประชากรที่อยู
ไกลไดสงทางไปรษณียโดยสงซองติดแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัย
4. การรวบรวมแบบสอบถามผูวิ จัยไดเดินทางไปรวบรวมดวยตนเองหลังจากสง แบบสอบถาม ไปแลว 2
สัปดาห และรอรับจากทางไปรษณีย
5. ในกรณีที่ไมไดรับแบบสอบถามคืนผูวิจัยไดนัดเพื่อไปเก็บ แบบสอบถามดวยตนเองอีกใน 1 สัปดาห
6. ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 127 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
7. นําแบบสอบถามที่ไดคืน มาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบกอนนําไปวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ และคารอยละ แลวนําเสนอในรูป
ตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 วิเคราะหขอมูลโดย คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 ขอ มูล เกี่ ยวกั บแนวทางการพัฒ นาสมรรถนะของผู บริ ห ารสถานศึก ษา วิ เคราะหข อมู ลโดยใช วิ ธี
วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และบรรยายเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
ดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูวิจัยไดนําเสนอเปน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
ดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

สรุปผลและอธิปรายผล
ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
ดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูวิจัยไดนําเสนอเปน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 127 คน
เปนเพศชาย 48 คน คิดเปนรอยละ 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 คิดเปนรอยละ 23.62ผูบริหารสถานศึกษา 13 คน คิดเปนรอยละ 10.24 ครู 114 คน คิดเปนรอย
ละ 89.76 ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 1-10 ป 47คน คิดเปนรอยละ 37.01 ระยะเวลาดํารงตําแหนง 11-20 ป 45 คน
คิดเปนรอยละ 35.43 ระยะเวลาดํารงตําแหนง 21-30 ป 17 คน คิดเปนรอยละ 13.39 และระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
31-40 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 14.17
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา
ดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ใน
กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมการ
ปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการทํางานเปนทีม ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการ
บริการที่ดี ดานการพัฒนาตนเอง มีระดับการปฏิบัติมากตามลําดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขาย
พัฒนาการศึกษาดอยหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
1. ดานการมุง ผลสัมฤทธิ์ พบวา สงเสริมการวัดประเมินผล นําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะหหาจุดเดน
จุดดวย เปรียบเทียบเพื่อหาประสิทธิภาพ
2. ดานการบริการที่ดี พบวา พัฒนาระบบการใหบริการใหทันตอสถานการณ โดยศึกษาความตองการของผูรับบริการ
ศึกษาดูงาน ในและนอกพื้นที่ เพือ่ ใหการบริการบรรลุเปาหมาย พัฒนาเครื่องมือ ในการใหบริการแกบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน
3. ดานการพัฒนาตนเอง พบวา พัฒนาความรู ความสามารถของตนเอง ศึกษาตอ แลกเปลี่ยนเรียนรูแสวงหา
ความรูใหม ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อสามารถเสริมจุดเดน พัฒนาจุดดอย
4. ดานการทํางานเปนทีม พบวา วางแผนกลยุทธ วิสัยทัศน ระบบการทํางานเปนทีมที่ดี เนนการยอมรับ รับฟง
รวมมือ มีคุณธรรม และจริยธรรม
อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอย
หลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประเด็นที่วิจัยนํามาอภิปราย ดังนี้
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1. ผลการวิจัยสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอยหลวงสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
1.1 ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ พบวา โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารมี
ความรูความเขาใจในการวางแผนงาน สงเสริม มุงมั่น พัฒนา ติดตาม ประเมินการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิน
มาตรฐานอย างต อ เนื่ อ ง เพื่อ มุ ง ผลสั ม ฤทธิ์โ ดยเชื่ อ มโยงกั บ แผนกลยุ ทธ ข องสถานศึ กษา สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, (2546, หนา 1-4) ไดกลาวไววา การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ความ
มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานราชการใหดีหรือใหเกินกวามาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของ
ตนเองหรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายความรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่โดดเดนและทาทาย สํานักงาน ก.ค.ศ. (2549) ไดกลาวไววา การมุงผลสัมฤทธิ์
(Achievement Motivation) หมายถึง ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีคุณภาพ ถูกตองครบถวน สมบูรณหรือให
เกินมาตรฐานที่มีอยู มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องระบบการบริหารมุง
ผลสัมฤทธิ์เปนสวนหนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการบริหารงาน
เชิงกลยุทธองคกรใชวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธซึ่งอยูในแผนกลยุทธขององคกรเปนกรอบในการกําหนด
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors) และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators)
ของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์เปนเครื่องมือชวยประเมินความสําเร็จของการดําเนินการตามกลยุทธ องคกรที่มีการบริหาร
เชิงกลยุทธสามารถใชปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (CSF) และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (KPI) ของการบริหารมุง
ผลสัมฤทธิ์เปนกรอบวัดผลการปฏิบัติงานขององคกรเทียบกับเปาหมายเพื่อใหรูถึงความกาวหนาของการบรรลุ วิสัยทัศน
หากผลงานยังไมเปนไปตามเปาหมาย ผูบริหารองคกรควรปรับเปลี่ยนกลยุทธใหเหมาะสม สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2004,
หนา 48) กลาวถึง สก็อต บี พารี (Scott B. Parry) ไดนิยามคําวาสมรรถนะวาคือ กลุมของความรู (knowledge) ทักษะ
(skills) และคุณลักษณะ (attributes) ที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีผลกระทบตองานหลักของตําแหนงงานหนึ่งๆ โดยกลุมความรู
ทักษะ และคุณลักษณะดังกลาว สัมพันธกับผลงานของตําแหนงงานนั้นๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่เปนที่
ยอมรับ และเปนสิ่งที่สามารถเสริมสรางขึ้นได โดยผานการฝกอบรมและการพัฒนา และสอดคลองกับงานวิจัยของ ยิ่งยศ
พละเลิศ (2550, หนา 60) ไดศึกษาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
พบวา สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวม และรายดานอยูใน
ระดับมาก
1.2 ดานการบริการที่ดี โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา
มีความพยายาม ความตั้งใจในการสราง ปรับปรุงระบบบริการ และใหบริการอยางมีประสิทธิภาพของผูบริหารบนพื้น
ฐานขอมูลความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ สอดคลองกับแนวคิดของ สํานักงาน ก.ค.ศ. (2549) กลาวไว
วา การบริการที่ดี (Service Mind) คือ ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการปรับปรุงระบบบริการใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการดังนี้ 1) ความสามารถในการสรางระบบการใหบริการ คือ
การศึ ก ษาความต อ งการของผู รั บ บริ ก าร การจั ด ระบบการให บ ริ ก ารบนพื้ น ฐานของข อ มู ล ความต อ งการ และการ
จัดรูปแบบระบบบริการที่ดี 2) ความสามารถในการใหบริการ คือ ความตั้งใจ เต็มใจและกระตือรือรนในการใหบริการ
การศึกษาผลการใหบริการเพื่อปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและความพึงพอใจของผูรับบริการ สํานักงานปลัดกระทรวง
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ศึกษาธิการ (2546, หนา 1-4) กลาววา จิตมุงบริการ (Service Mind) ความตั้งใจและความพยายามของผูบริหารในการ
ใหบริการเพื่อตอบสนองของผูรับบริการและหนวยงานภาครัฐ และสอดคลองกับงานวิจัยของ เพียรพันธุ กิจพาณิชยเจริญ
(2552, หนา 129) ไดศึกษาการศึกษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตหนองแขม
กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวา 1. สมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก
ขุนวัง ณุวงศศรี (2550, หนา 110-112) ไดศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุรินทร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุรินทร เขต 2 พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก
1.3 ดานการพัฒนาตนเอง โดยรวมการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา
ทําการศึกษาคนควาหาความรู ในแวดวงการศึกษาของผูบริหาร สามารถวิเคราะหวิธีการพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับ
จุดเดน จุดดอยของผูบริหารสถานศึกษา สามารถพัฒนาการใชภาษาไทยในการสื่อสาร การจับใจความ การอาน การฟง
อภิปราย ตั้งคําถาม และตอบคําถามไดอยางชัดเจน ตรงประเด็น สามารถพัฒนาการใชภาษาอังกฤษในการแสวงหา
ความรู จับใจความ สรุปเรื่องจากการอาน การฟง อธิบาย ยกตัวอยาง ตั้งคําถามและตอบคําถามไดอยางชัดเจน ตรง
ประเด็น สามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับเพื่อนรวมงาน สามารถประมวลความรู รวบรวมความรู นําความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใชในการพัฒนา
งาน สอดคลองกับแนวคิดของ สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2004 p 48) กลาวถึง สก็อต บี พารี (Scott B. Parry) ไดนิยามคํา
วาสมรรถนะวาคือ กลุมของความรู (knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ (attributes) ที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีผลกระทบ
ตองานหลักของตําแหนงงานหนึ่งๆ โดยกลุมความรู ทักษะ และคุณลักษณะดังกลาว สัมพันธกับผลงานของตําแหนงงาน
นั้นๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ และเปนสิ่งที่สามารถเสริมสรางขึ้นได โดยผานการฝกอบรม
และการพัฒนา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 1-4) กลาววา การสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(Expertise) ความขวนขวายสนใจใฝรูเพื่อสังคมพัฒนาศักยภาพความรูความเขาใจความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน
ราชการ ดวยการศึกษาคนควาหาความรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อีกทั้งรูจักพัฒนาปรับปรุง ประยุกตใชความรูเชิง
วิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ สํานักงาน ก.ค.ศ. (2549) กลาววา การพัฒนาตนเอง
(Expertise) คือ การศึกษา คนควาหาความรู ติดตามองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนา
งาน ดังนี้ 1) ความสามารถในการวิเคราะหตนเอง คือ วิเคราะหจุดเดนจุดดอยตนเอง การเลือกวิธีการพัฒนาตนเองให
เหมาะสมกับจุดเดน จุดดอย 2) ความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การจับใจความการสรุปความจากการ
อานและการฟง ความชัดเจนในการอภิปรายและการอาน ยกตัวอยาง การตั้งคําถามและตอบคําถามไดตรงประเด็น
3) ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาความรู คือ การจับใจความและการสรุปจากการอานและการฟง
ความชัดเจนในการอธิบายและยกตัวอยาง การตั้งคําถามและตอบคําถามตรงประเด็น 4) ความสามารถในการติดตาม
ความเคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ คือ การใชComputer เบื้องตน การใช e-mail Internet การเลือกใชแหลงเรียนรูที่
หลากหลายและเหมาะสม การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมงาน 5) ความสามารถในการประมวลความรูและนําความรู
ไปใช คือ การวิเคราะหรวบรวมองคความรูเพื่อนําไปใชในการพัฒนางาน และการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช
ในการพัฒนางาน สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545, หนา 78 - 86) กลาววา ความสามารถในการพัฒนาตนเอง ผูอื่น
และเปน การสงเสริมความเชี่ยวชาญในอาชีพ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุพิน สุขมา (2550, หนา 83-85) ไดศึกษา
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สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก
1.4 ดานการทํางานเปนทีม โดยรวมการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษา มี
สวนรวมในการตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติงาน ใหการชวยเหลือ สนับสนุน เสริมแรงใหกําลังใจ ยอมรับฟงความคิดเห็น
ขอตกลงตางๆรวมกันกับเพื่อนรวมงานในองคกร ปฏิบัติตนเปนผูนํา ผูตาม ตามบทบาทและกฎระเบียบที่กําหนดไว ดวย
คุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับแนวคิดของ สํานักงาน ก.ค.ศ. (2549) กลาววา การทํางานเปนทีม (Teamwork) คือ
การใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เสริมแรงใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน การปรับตัวเขากับผูอื่นหรือแสดงบทบาท
ผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสม 1) ความสามารถในการวางแผนเพื่อการปฏิบัติงานเปนทีม คือ การมีสวนรวมในการวางแผน
รวมกับผูอื่น การรับฟงความคิดเห็น การยอมรับขอตกลงของทีม การตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูล 2) ความสามารถใน
การปฏิบัติงานรวมกัน คือ ความเต็มใจรวมมือในการปฏิบัติงานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของ
ตน การปฏิบัติตน เปนผูนําหรือผูตามไดเหมาะสมกับบทบาท การรวมมือกับทีมงานในการแกปญหาการปฏิบัติงาน การ
สนับสนุนใหกําลังใจยกยองใหเกียรติผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสม สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา 1-4)
กลาววาความรวมแรงรวมใจ (Teamwork) ความตั้งใจที่จะทางานรวมกันเปนสวนหนึ่งในทีมงานหนวยงานหรือองคกรโดยผู
ปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีมมิใชในฐานะหัวหนาทีมและมีความสามารถในการสรางและดํารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับ
สมาชิกในทีม และสอดคลองกับงานวิจัยของ สฤษดิ์ เรืองแกว (2551) ไดศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารที่
สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต7 ประกอบดวย
สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษาและสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู ผลการศึกษาพบวา 1) สมรรถนะหลักของผูบริหารสถานศึกษา มีโดยภาพรวมและรายดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับ
มากที่สุด
2. ผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอย
หลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา
2.1 ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ สงเสริมการวัดประเมินผล นําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะหหา
จุดเดน จุดดวย เปรียบเทียบเพื่อหาประสิทธิภาพ สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545, หนา
78 - 86) กลาววา การมุงผลสัมฤทธิ์ ไดแก การมีวิสัยทัศน การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพขึ้น การ
กําหนดมาตรฐานการทางานใหไดผลสัมฤทธิ์ที่ยอดเยี่ยม การตรงตอเวลาการอุทิศเวลาใหราชการ การสงเสริมชุมชนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา
2.2 ดานการบริการที่ดี พัฒนาระบบการใหบริการใหทันตอสถานการณ โดยศึกษาความตองการของ
ผูรับบริการ ศึกษาดูงาน ในและนอกพื้นที่ เพื่อใหการบริการบรรลุเปาหมาย พัฒนาเครื่องมือ ในการใหบริการแกบุคลากร
ในโรงเรียน ชุมชน สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548, หนา 67)ได
กําหนดคานิยามความหมายของสมรรถนะ (Competency) ไววา คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรูทักษะ
ความสามารถและคุณลัก ษณะอื่นๆ ที่ทําให บุคคลสามารถสรางผลงานไดโ ดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆใน องคก ร
กลาวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งไดมักจะตองมีองคประกอบของทั้ง ความรู ทักษะ ความสมารถ
และคุณลักษณะอื่นๆ ตัวอยางเชน สมรรถนะการบริหารที่ดีซึ่งอธิบายวา “สามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการได”
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หากขาดองคประกอบตางๆ ไดแกความรูในงาน หรือทักษะที่เกี่ยวของ เชน อาจตองหาขอมูลจากคอมพิวเตอร และ
คุณลักษณะของบุคคลที่เปนคนใจเย็น อดทนชอบชวยเหลือผูอื่นแลว บุคคล ก็ไมอาจจะแสดงสมรรถนะของการบริหาร ที่
ดีดวยการใหบริการที่ผูรับบริการตองการได
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) ที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมีผลกระทบตองานหลักของตําแหนงงานหนึ่ง ๆ โดยกลุมความรู
ทักษะ และคุณลักษณะดังกลาว สัมพันธกับผลงานของตําแหนงงานนั้น ๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่เปนที่
ยอมรับ และเปนสิ่งที่สามารถเสริมสรางขึ้นได โดยผานการฝกอบรมและการพัฒนา
2.4 ดานการทํางานเปนทีม วางแผนกลยุทธ วิสัยทัศน ระบบการทํางานเปนทีมที่ดี เนนการยอมรับ รับฟง
รวมมือ มีคุณธรรม และจริยธรรม สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีของ กนกอร สมปราชญ (2548) ไดกลาวไววา ระบบ
การทํางานเปนทีม กระบวนการที่จําเปนของการทํางานเปนทีม คือการเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการ
แกปญหา การปอนขอมูลยอนกลับ ตลอดจนการสื่อสารที่ชัดเจน เพื่อใหไดขอมูลในการตัดสินใจรวมกันเปนผลดีในการ
สรางความสามัคคี และการทํางานเปนกลุมทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความผูกพันและอนาคตของหนวยงาน ซึ่งผลที่ไดรับจะ
เปนผลสําเร็จและความภาคภูมิใจของแตละคน ซึ่งจะนําไปถึงการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้ง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
จากผลการศึกษาคนควาเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ในกลุมเครือขายพัฒนาการศึกษาดอย
หลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูศ ึกษาขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ควรสงเสริม และพัฒนาใหการติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
ในแตละภารกิจอยางสม่ําเสมอ
2. ดานการบริการที่ดี ควรสงเสริมใหผูบริหารมีการจัดระบบการใหบริการบนพื้นฐานของขอมูลขาวสาร ความรู และ
ความตองการ
3. ดานการพัฒนาตนเอง ควรเลือกวิธีการในการพัฒนาตนเองของผูบริหารสถานศึกษา ใหเหมาะสมกับจุดเดน
จุดดอยของแตละคน
4. ดานการทํางานเปนทีม ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลเปนสําคัญ
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับสมรรถนะของผูบ ริหารสถานศึกษา
2. ควรศึกษาปญหาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
3. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
เขต 3
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง ฉบับนี้สําเร็จไดเนื่องจากไดรับ ความอนุเคราะหจ าก ดร.เทอดชาติ ชัย พงษ
อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา ชี้แนวทาง ตลอดจนชวยตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเต็มใจและหวังดีตลอดมา จนทําใหการจัดทําการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ
ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ดวย
ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทาน
ที่ใหความรูอันทรงคุณคาแกผูทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ขอขอบคุณ นายวิเศษ เชยกระริน ทร รองผูอํา นวยการเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเชีย งราย เขต 3
นางสุพิชญา ฤทธิ์รักษา ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 นายกัมพล
ไชยนัน ท ผูอํา นวยการสถานศึก ษา ที่ก รุณ าตรวจเครื่อ งมือ การวิจัย ชี้แ นะแนวทาง ขอ บกพรอ งตา งๆ ในการจัด
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้งนี้ไปไดดวยดี
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สุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 และแนวทางการพัฒนาสุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประชากร
ประกอบดวยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน 84 คน เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม จํานวน 3 ดาน ไดแก ความตองการดานภารกิจ ความตองการดานบํารุงรักษา
และความตอ งการด านความเจริ ญ และการเปลี่ ย นแปลงอย า งสมบู ร ณ ส ถิ ติที่ ใ ช ไ ด แ ก ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย คา เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา
1. สุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ความตองการดานบํารุงรักษา ความตองการดานภารกิจ และความตองการดาน
ความเจริญและการเปลี่ยนแปลงอยางสมบูรณ
2. แนวทางการพัฒนาสุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต2
2.1. ความตองการดานบํารุงรักษา ผูบริหารควรจัดการประชุมชี้แจงนโยบายการทํางานแกบุคลากรเพื่อ
สรางความเขาใจในเปาหมายและควรกําหนดวิธีการทํางานใหชัดเจน
2.2. ความตองการดานภารกิจ ผูบริหารควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในการทํางานและทักษะการบริหาร
จัดการสมัยใหม จัดกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคีและกิจกรรมผอนคลายความเครียดจากการทํางาน
2.3. ความตองการดานความเจริญและการเปลี่ยนแปลงอยางสมบูรณผูบริหารควรสงเสริมการทํางานเปน
ทีมและการสรางนวัตกรรม ใหโอกาสเสนอความคิดเห็นและแนวทางในการทํางาน
คําสําคัญ:

สุขภาพองคกร

1

นิสิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
1
Graduate Student, School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
2
School of Education, University of Phayao, Phayao 56000
*Corresponding author : nokkanjanee@gmail.com
2
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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
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 สงผลใหองคกรเตรียมความพรอมเพื่อความอยูรอดและบรรลุ
เปาหมายโดยการพัฒนาองคกรใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง แนวคิดใหมในการพัฒนาองคกรมี 3 รูปแบบหลัก ไดแก 1)
องคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization หรือ HPO) 2) องคกรแหงนวัตกรรม (Innovation Organization)
และ 3) องคกรสุขภาพดี (Healthy Organization) ซึ่งแตละรูปแบบมีแนวทางการพัฒนาแตกตางกัน โดยนักพัฒนาองคกรมี
ขอสังเกตวาการพิจารณาความสําเร็จจากรายไดเปนหลักมิไดทําใหองคกรสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน ขณะที่รูปแบบ
ขององคกรสุขภาพดี(Healthy Organization) มีแนวคิดที่มุงเนนการเติบโตอยางยั่งยืน(Sustainable Growth) ถึงพรอมดวย
สุขภาพองคกรที่ดีหากองคกรติดกับดักแหงความสําเร็จของตนเองและคิดวาองคกรมีสุ ขภาพดีเพียงพอแลวจึงไมใ ห
ความสําคัญตอการดูแลและตรวจสุขภาพอาจจะมีสุขภาพย่ําแยและอาจจะไมประสบความสําเร็จอีกตอไปในอนาคต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนองคกรทางสังคมที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษาและการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จากการประกาศใช
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พบการปฏิบัติงานมีความหลากหลายของบริบท
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และปจจัยการทํางาน ทําใหผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 185 แหง มีระดับผลสัมฤทธิ์และ
การพัฒนาที่แตกตางกันและมีแนวโนมที่จะแตกตางกันมากยิ่งขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนด
เกณฑมาตรฐานเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเปนเอกภาพพรอมเพรียงกันและเปนฐานไปสูการยกระดับใหสูงขึ้นในอนาคต
โดยขอกําหนดในมาตรฐานที่ 1 ไดกําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการบริหารจัดการโดยมุงผลสัมฤทธิ์และ
พัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑคุณภาพการบริหารภาครัฐ (PMQA) ซึ่งมีตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ ไดแก 1) มีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 2) มีการพัฒนาเพื่อมุงสูความเปนเลิศ มีรายละเอียดครอบคลุมการบริหารจัดการองคกรทั้งระบบ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีผลการประเมินคุณภาพ
การบริหารงานภาครัฐ (PMQA) ในระดับดีมากซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการที่เปนเลิศเปนผลใหองคกรประสบความสําเร็จ
ในการมุงสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization หรือ HPO) แตผลการประเมินไมไดแสดงถึงระดับ
สุขภาพองคกรซึ่งมีความสําคัญตอการธํารงรักษาประสิทธิภาพการทํางานรวมทั้งการพัฒนาองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืน

วัตถุประสงคในการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน
สุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2ตามแนวคิดของ ไมลล (Mile, 1969)
1. ความตองการดานภารกิจ
1.1. ความชัดเจนของเปาหมาย
1.2. ความเพียงพอของการสื่อสาร
1.3. การใชอํานาจที่เปนธรรม
2. ความตองการดานบํารุงรักษา
2.1. การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน
2.2. ความสามัคคี
2.3. ขวัญและกําลังใจ
3. ความต องการดา นความเจริญ และการเปลี่ย นแปลง
อยางสมบูรณ
3.1. การมีนวัตกรรมใหม
3.2. ความเปนอิสระ
3.3. ความสามารถในการปรับตัว
3.4. ความเหมาะสมในการแกไขปญหา

บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จําแนกตาม
1. อายุ
2. ประเภทตําแหนง
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วิธีวิทยาการวิจัย
ผูวิจัยทําการศึกษาโดยใชกลุมประชากร ไดแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 อําเภอจุน จังหวัดพะเยา จํานวน 84 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามปลายเปด
จํานวน 3 ตอน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช (Content Validity) โดยวิธีการหาคาความสอดคลองแบบ IOC
(Index of Item Objective Conqruence) ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)

ผลการศึกษา
การวิจัยเรื่องสุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 สรุปผลไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวาประชากรสวนใหญมีอายุระหวาง 36 – 45 ปมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 36.71 ดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นมากที่สุด คิดเปนรอยละ 78.49
2. สุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมพบวาอยูในระดับ
มากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีสุขภาพในระดับมากทั้ง 3 ดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ความ
ตองการดานบํารุงรักษาความตองการดานภารกิจและความตองการดานความเจริญและการเปลี่ยนแปลงอยางสมบูรณ
3. แนวทางการพัฒนาสุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา
3.1. ความตองการดานภารกิจ 1) ความชัดเจนของเปาหมาย โดยการประชุมชี้แจงนโยบายการทํางานจาก
ผูบริหาร กําหนดวิธีการทํางานใหชัดเจน จัดคนใหเหมาะสมกับงานและความรูความสามารถ 2) ความเพียงพอของการสื่อสาร
โดยพัฒนาระบบการสื่อสารทั้งการพัฒนาบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ 3) การใชอํานาจที่เปนธรรม โดยการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล กําหนดแนวทางปองกัน แกไข ยุติปญหาที่มีประสิทธิภาพ พิจารณาใหรางวัลจากผลการ
ทํางานและความสามารถ
3.2. ความตองการดานบํารุงรักษา 1) การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน โดยการพัฒนาบุคลากร เปดโอกาสให
บุคลากรทุกระดับแสดงความคิดเห็น สงเสริมการทํางานเปนทีม 2) ความสามัคคี โดยการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี
และความสัมพันธ ใชการประชุมเพื่อรวมกันทํางาน คิดแกปญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรางความรับผิดชอบ
รวมกัน ชวยกันทํางาน 3) ขวัญและกําลังใจ โดยการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธ ขวัญกําลังใจ จัดสถานที่และเวลา
เลนกีฬา สงเสริมการออกกําลังกาย สรางจิตสํานึกรักองคกร
3.3. ความตองการความตองการความเจริญและการเปลี่ยนแปลงอยางสมบูรณ 1) การมีนวัตกรรมใหม
โดยการจัดเครื่องมือที่ทันสมัย ใชงานไดรวดเร็วพัฒนาบุคลากรดานสารสนเทศ สงเสริมการสรางนวัตกรรมใหมและมีการ
นําเสนอเผยแพร 2) ความเปนอิสระในการทํางาน โดยใหโอกาสบุคลากรแสดงความคิดเห็นเสนอแนวทางตอผูบริหาร
ประยุกตใชความรูความสามารถและแนวคิดใหมในการทํางาน ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นรอบดาน 3) ความสามารถ
ในการปรับตัว โดยกําหนดแนวทางบริหารความเครียดจากการทํางาน สรางจิตสํานึกจิตอาสาในการทํางาน จัดกิจกรรม
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ออกกําลังกาย กิจกรรมผอนคลาย 4) ความเหมาะสมในการแกไขปญหาโดยกําหนดแนวทางปองกันความเสี่ยงจากการ
ทํางาน กํา หนดกระบวนการแกไ ขปญ หาที่เปนธรรม เปนยอมรับ ใช หลักคุ ณธรรม ใหโอกาสในการเรียนรูและแกไ ข
ขอผิดพลาด

สรุปผลและอธิปรายผล
1. สุขภาพองคกรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาพรวมและรายดานทุกดาน

อยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ความตองการดานบํารุงรักษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะไดรับการจัดสรรทรัพยากร
การบริหารจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเพียงพอและดําเนินการบริหารจัดการดานบริบท
คุณลักษณะ และภาระงาน ตามบทบาทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สํานักงานการปฏิรูปการศึกษา, 2542, หนา 1 - 2)
จึงสามารถใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนในการทํางาน สามารถจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอบรรยากาศการทํางาน บริหาร
จัดการดานบุคลากรและงบประมาณไดอยางเหมาะสมตามภารกิจ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือใหมีประสิทธิภาพ
อยูเสมอสงผลตอบรรยากาศการทํางานที่เต็มไปดวยมิตรไมตรี บุคลากรมีความสามัคคี มีความยินดีมีความสุขในการ
ทํางานรวมกัน ปฏิบัติตอกันดวยความเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน มีขวัญและกําลังใจที่ดี มีความตองการทํางานใหเกิด
ประโยชนกับองคกรมากกวาที่องคกรคาดหวังไว มีความภาคภูมิใจและมีแรงจูงใจที่ดีตอการทํางาน ซึ่งสงผลดีตอการ
ขั บ เคลื่ อ นองค ก รจนบรรลุ ผ ลการปฏิ บัติ ที่ เ ป น เลิ ศ แสดงถึ ง การเป น องค ก รที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านสู ง ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของฟอรเยอรและเวลล (1971) ที่ไดจําแนกคุณลักษณะองคกร
สุขภาพสมบูรณวาเปนองคกรที่สมาชิกมีสวนรวมในการทํางาน มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี ผูบริหารเปดกวางตอการ
บริหารแบบมีสวนรวม บุคลากรมีขวัญกําลังใจและทํางานอยางมีความสุข สามารถทํางานไดเต็มสมรรถนะ มีความกาวหนา
และมีผลผลิตขององคกรสูง และสอดคลองกับแนวคิดขององคการอนามัยโลก (1946) ในกรอบแนวคิดการพัฒนาที่ทํางาน
นาอยู Healthy workplace Framework โดยกลาวถึงสุขภาวะในที่ทํางานวาองคกรตองอาศัยการพัฒนาและสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของเกสร ฟุมเฟอย (2552, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องสุขภาพองคกรของกลุมการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชน พบวาในภาพรวมสุขภาพองคกรของกลุมการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชนอยูในระดับมาก ฉะนั้นการจัดการองคกรในปจจุบันไดใหความสําคัญ
กับการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน การกําหนดเปาหมายใหบุคลากรมุงพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน การสรางสิ่งแวดลอม
ที่เอื้อตอการทํางาน การสรางความสามัคคี ตลอดจนการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร ซึ่งสงผลเกื้อหนุนตอการ
สรางบรรยากาศการทํางาน การมุงหวังใหเกิดผลลัพธที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพกระบวนการทํางาน และความตองการให
องคกรมีความมั่นคงและเขมแข็งในทุกสภาวะ
แนวทางการพัฒ นาสุข ภาพองคก รสํา นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาพะเยา เขต 2ผู วิ จัย สามารถ
อภิปรายผลเปนรายดานดังนี้
2.1. ความตองการดานภารกิจ องคกรควรแจงเปาหมายการทํางานใหบุคลากรรับทราบอยางชัดเจน มีระบบ
การสื่อสารที่เพียงพอ และผูบริหารควรใชอํานาจที่เปนธรรมทั้งนี้อาจเปนเพราะองคกรใชรูปแบบการสื่อสารภายในที่ยังไม
เหมาะสมกับลักษณะของสื่อและความตองการของบุคลากร แมจะไดกําหนดวิสัยทัศน นโยบายและภารกิจไวอยางชัดเจน
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กําหนดเปาหมายงานใหสอดคลองกับภารกิจและจัดชองทางการสื่อสารไวหลากหลายชองทางแลวก็ตาม แตยังขาดการ
สื่อสารโดยตรงจากผูบริหาร ซึ่งแสดงใหเห็นวาระบบการสื่อสารภายในองคกรยังขาดประสิทธิภาพที่ดีการใชสื่อที่ไม
เหมาะสมอาจสงผลตอความคลาดเคลื่อนในการรับรูและการตีความ ทําใหไมเขาใจในเปาหมาย สงผลถึงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการคลาดเคลื่อนกับเปาหมายที่แทจริงและตองมีการปรับแผนบอยบุคลากรตองใชเวลาทํางานมากขึ้นหรือแกไข
งานบอยครั้ง สงผลตอความเขาใจวาเปนเพราะองคกรกําหนดขั้นตอนการทํางานไมชัดเจนดังนั้นผูบริหารจึงควรจัดประชุม
ชี้แจงนโยบายแกบุคลากรอยางสม่ําเสมอซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของอรุณรัตน ชินวรณ (2553, หนา 65 - 74) ที่กลาววา
การสื่อสารโดยผูนําองคกรเปนการสื่อสารที่มีพลังที่สุด และสอดคลองกับแนวคิดของณัฐยา สินตระการผล (2549, หนา
38 - 39) วาคุณสมบัติของผูนําแหงความสําเร็จคือมีความสามารถในการสื่อสารอยางชัดเจน สามารถโนมนาวใจคนทุก
ประเภททามกลางสถานการณที่แตกตางอยางมีประสิทธิภาพ รางอิทธิพลเหนือผูอื่นผานบทสนทนา การเขาประชุมกลุม
และการปราศรัยตอหนาผูคนจํานวนมากซึ่งจะสงผลถึงความเชื่อมั่นและความรวมมือในการทํางานใหบรรลุเปาหมายดาน
การใช อํ า นาจที่ เ ป น ธรรมบุ ค ลากรเสนอให ผู บ ริ ห ารใช ธ รรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การ มี แ นวทางยุ ติ ป ญ หาที่ มี
ประสิทธิภาพ พิจารณาใหความดีความชอบโดยยึดผลการทํางานเปนหลักทั้งนี้อาจเปนเพราะการบริหารขององคกรตั้งอยู
บนรากฐานของนโยบายการกระจายอํานาจ จึงมอบอํานาจการตัดสินใจเบื้องตนแกหัวหนางาน ซึ่งอาจเผชิญกับอุปสรรค
ที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการตัดสินใจประกอบกับขาดการประชุมแจงนโยบายจากผูบริหารองคกรอยางตอเนื่อง
จึงมีการทบทวนการตัดสินใจบอยครั้งซึ่งสงผลถึงความเชื่อมั่นของบุคลากรตอความรูความสามารถของหัวหนางานหรือผู
ที่รับผิดชอบ จึงเสนอใหองคกรประเมินตรวจสอบผลการทํางานกับเปาหมายและมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
สอดคลองกับนิติพล ภูตะโชติ (2556, หนา 282) วาการตัดสินใจที่ผิดพลาดอาจนํามาซึ่งความลมเหลวและความขัดแยง
ในองคกร และสอดคลองกับสาคร สุขศรีวงศ (2551, หนา 78) ผูบริหารควรคํานึงถึงกรอบทางความคิด การกระทําตอ
สังคมและจริยธรรมทางการจัดการ
2.2. ความตองการดานบํารุงรักษา องคกรควรใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน เสริมสรางความสามัคคี ขวัญและ
กําลังใจทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรมีพื้นฐานความรูความเขาใจในภารกิจ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและได
พัฒนางานบางดานจนมีความเปนเลิศในการปฏิบัติ (Bes Practice) องคกรจึงไมไดกําหนดแผนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอยางตอเนื่องและจริงจังผลการวิจัยพบวาบุคลากรมีความคิดเห็นตอการจัดสรรทรัพยากรวามีความเหมาะสมใน
ระดับมาก แตเมื่อพิจารณาถึงความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการแนวใหมและนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ภารกิจพบวาอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับขอเสนอของบุคลากรที่ตองการใหองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการ
พัฒนาความรู ทักษะการทํางาน ตลอดจนใหโอกาสแสดงความคิดเห็นและสงเสริมการทํางานเปนทีมรวมทํางานรวมความ
รับผิดชอบและรวมแกปญหา ซึ่งแสดงใหเห็นวาความเลิศในการปฏิบัติ (Best Practice) คือการบรรลุศักยภาพระดับสูงสุด
ของระดับการปฏิบัติการ บุคลากรยังมีความตองการเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการแนวใหมในศตวรรษที่ 21 ไดแก
การทํางานเปนทีม การจัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งตอบสนองความตองการความกาวหนาและพัฒนาตนเอง (Growth needs)
สอดคลองกับทฤษฎีลําดับขั้นของความตองการของมาสโลว (อางอิงถึงในนิติพล ภูตะโชติ, หนา 187 – 192) วาความตอง
การะดับสูงของมนุษยคือการเติมเต็มศักยภาพของตนเองใหถึงขีดสุดยอด มีความเปนอิสระในการตัดสินใจและแสดงความ
คิดเห็ น การคิดสรางสรรค และสอดคล องกับ ผลการวิจัย ขององคกรเพื่อความร วมมือ ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(อางอิงถึงในกระทรวงการตางประเทศ, 2556) ที่กลาวถึงการรักษาระดับการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลิตภาพในระยะ
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ยาววาสามารถทําไดโดยการพัฒนาศักยภาพเชิงโครงสราง ไดแก การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย รวมทั้งบุคลากร
ตองการเติมเต็มดานจิตใจและใชชวงเวลารวมกับกลุมพวกเดียวกัน เพื่อสรางความสามัคคีและพลังในการทํางาน จึงควร
จัดกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี มีการทํางานเปนทีมในงานที่ตองระดมความคิดซึ่งเปนแนวปฏิบัติหนึ่งของนโยบาย
กระจายอํานาจ รวมทั้งจัดกิจกรรมออกกําลังกายและนันทนาการนอกสถานที่เพื่อสรางขวัญและกําลังใจที่ดี ซึ่งจะสงผล
สะทอนกลับสูองคกรโดยการมีจิตสํานึกรักองคกร กระตุนแรงจูงใจในทางบวกทําใหตองการทํางานใหเกิดประโยชนกับ
องคกรมากกวาที่องคกรคาดหวังไว ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการสรางเสริมสุขภาพในองคกรภาครัฐ (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2551) ที่มีนโยบายใหสวนราชการระดับตาง ๆ สามารถกําหนดนโยบายที่เอื้อตอสุขภาพ
ที่สัมพันธกับการสรางเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต สงผลถึงการปรับสภาพแวดลอมในหนวยงานของตนเอง
ตามบริบทที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถนําไปตั้งงบประมาณเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรได
2.3 ความตองการดานความเจริญและการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ องคกรควรสงเสริมการสรางนวัตกรรมใหม
และมีการนําเสนอเผยแพร ใหอิสระในการทํางาน สงเสริมและสนับสนุนความสามารถในการปรับตัวและมีความเหมาะสม
ในการแกไขปญหา ทั้งนี้อาจเปนเพราะองคกรประกอบดวยบุคลากร 2 กลุม ดังนี้ กลุมที่สรางสรรคนวัตกรรมของตนเอง
ตองการใหองคกรพัฒนาตอยอดสูการเปนผลการปฏิบัติงานที่ดี และกลุมที่ยังไมมีองคความรูเพียงพอในการคิดและสราง
นวัตกรรมของตนแตมีความตองการรับการสนับสนุนจากบุคลากรกลุมแรก หากทั้งสองกลุมไดรับการตอบสนองจะเกิด
ผลดีตอองคกรสอดคลองกับแนวคิดของ Peter Skarzynski & Rowan Gison (อางอิงในณัฐยา สินตระการผล, หนา
44-45 , 316-326) วาจุดเริ่มตนของนวัตกรรมมีเงื่อนไข ไดแก การใหบุคลากรไดคิดทบทวนคิดหาสิ่งใหม กระตุนใหมี
ความคิดหลากหลาย ปจจัยที่กระตุนการสรางนวัตกรรมใหม ไดแก การฝกอบรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝกสอน
ใหคําปรึกษา และการใหรางวัลดวยการชื่นชมในดานความเปนอิสระในการทํางาน นอกจากนี้บุคลากรยังเสนอใหผูบริหาร
รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับ สนับสนุนใหมีการนําความรูและแนวคิดใหมไปใชในการทํางานแมแนวคิดอาจ
สวนทางกับผูบริหารดานความสามารถในการปรับตัว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Donald F.Kettl (อางอิงถึงใน อนุรักษ
วัฒนะถาวรวงศ, 2552, หนา 252) ในหนังสือการปฏิวัติทางการจัดการภาครัฐทั่วโลก The Global Public Management
Revolution วาการปฏิรูปการจัดการภาครัฐคือการจัดการหนาที่พื้นฐานและเปนศูนยกลางในการทําหนาที่ปฏิรูปใหมี
ความสําเร็จ โดยตองใชทักษะตาง ๆ ของบุคลากรกระบวนการรวมทั้งสถาบันตางๆ ที่จะทําใหมั่นใจในกระบวนการปฏิรูป
ใหมีการจั ดการได ดีขึ้น จึง เปนความทาทายของเพิ่มประสิทธิภ าพและกระตุนการเจริญเติ บโต รวมทั้งองคกรควรมี
แนวทางจัดการความเครียดจากการทํางาน โดยจัดกิจกรรมออกกําลังกาย กิจกรรมผอนคลาย เพราะปริมาณภาระงาน
ที่มาก รวมทั้งความมุงมั่นขององคกรที่เนนประสิทธิภาพในการทํางาน สงผลตอความเครียดของบุคลากรซึ่งแสดงใหเห็น
วาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่ครอบคลุมทั้งกายและใจสงผลตอขวัญและกําลังใจของบุคลากร จะทําใหเกิดพลัง
ใจและกระตุนจิตสํานึกความรับผิดชอบตองานแมวาตองเจออุปสรรคและปญหา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดองคกรแหง
ความสุข 8 ประการ ในฐานที่ 3 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(2556) ในการผอนคลายความตึง
เครียดวาตองมีวิธีผอนคลายความเครียดเพื่อไมใหรูสึกกดดันมากเกินไป การบริหารความเครียดขององคกรแสดงถึงการ
มุงความสําคัญตอการพัฒนาทุนมนุษยทั้งในดานการเสริมสรางปญญา อารมณและความสัมพันธ จึงควรใหความสําคัญ
กับการปรับทัศนคติการทํางานโดยใชกิจกรรมเชิงบวกที่เสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีภายใตความคิดที่วาหาก
บุคลากรมีความสุขในการทํางานจะนําไปสูความสําเร็จของการทํางาน ในดานความเหมาะสมในการแกไขปญหา องคกร
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ควรกําหนดแนวทางปองกันความเสี่ยงมีการแกไขปญหาที่เปนธรรมเปนที่ยอมรับ ใชหลักคุณธรรม ใหโอกาสผูปฏิบัติงาน
แกไขขอผิดพลาด เรียนรูจากความผิดพลาด สอดคลองกับแนวคิดของสาคร สุขศรีวงศ (2551) วาผูบริหารตองแยกแยะ
ปญหาที่ตองตัดสินใจ ซึ่งมี 3 ประเภท ไดแก ปญหาวิกฤต ปญหาไมวิกฤต และปญหาที่เปนโอกาส โดยผูบริหารตองใช
คุณธรรมในการแกปญหา ใหโอกาสบุคลากรแกไขขอผิดพลาดจากการทํางานซึ่งถือเปนปญหาที่เปนโอกาส เนื่องจาก
สถานการณของปญหาจะแฝงไวดวยศักยภาพและโอกาสแหงความสําเร็จ ซึ่งจะพลิกผันสงผลดีตอองคกร
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ความตองการดานภารกิจ พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกรใหมีหลากหลายชองทาง สามารถใชได
สอดคลองและเหมาะสมกับภารกิจ ประกอบดวย การสื่อสารอยางเปนทางการ การสื่อสารแบบเผชิญหนา การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ และการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีเพื่อใหบุคลากรไดรับทราบเปาหมายและนโยบายในการทํางาน ซึ่งจะทํา
ใหบุคลากรมองเห็นเปาหมายรวมกันอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการแบงกันทํางานโดยใชความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานตามบทบาทหนาที่ ชวยกันทํางานในรูปแบบของทีม นําระบบการสื่อสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการมาใชใน
การติดตอประสานงาน สรางความเขาใจและเรียนรูซึ่งกันและกัน สงผลถึงความสําเร็จในงานรวมกันและลดความขัดแยง
ในองคกร
2. ความตองการดานบํารุงรักษา พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง ทั้งความรูเฉพาะ
ทางตามหนาที่รับผิดชอบและทักษะการทํางานที่จําเปนสําหรับองคกรในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู
สามารถพัฒนาและรักษาประสิทธิภาพในการทํางาน นําไปสูการใชทรัพยากรในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
แมจะมีขอจํากัดดานงบประมาณและความทันสมัยของเครื่องมืออุปกรณ สามารถสรางสรรคพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ
ทํางาน
3. ความตองการความเจริญและการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ มีระบบบริหารความเสี่ยงจากจากการทํางาน
ไดแกความเสี่ยงในระบบงานและความเสี่ยงตอสุขภาพกายและจิตของบุคลากรอันเนื่องมาจากความเขาใจตอเปาหมาย
ไมชัดเจน มีระบบการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการทํางานที่ไมรัดกุมจะชวยลดความผิดพลาดในงาน ซึ่งสงผลกระทบตอ
ระดับความสําเร็จของงานและความเครียดของบุคลากร ดังนั้นควรมีระบบควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการทํางานแบบ
กัลยาณมิตร เพื่อใหองคกรมั่นใจวามีการทํางานตรงกับเปาหมายที่กําหนดโดยไมสงผลตอความเครียดของบุคลากร
จัดกิจกรรมออกกําลังกายและสันทนาการเพื่อผอนคลายความเครียดและความเมื่อยลาของรางกายและจิตใจที่เกิดจาก
การทํางาน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาสุขภาพองคกรของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเปนองคกรที่มีสุขภาพดีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
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การจัดกิจกรรมและความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรมของแผนก
ภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา
Activity Management and Parents’ Satisfaction towards Activities Hosted by
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรมและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรม
ของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา คือ ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนนานาชาตินีวา
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 300 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซีและมอรแกน ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 169 คน ทําการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา มีคาความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (IOC) ระหวาง .67 ถึง 1.00 คาความเชื่อมั่นเทากับ .959 สถิติที่ใช คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และการวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู
ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method) ผลการวิจัยพบวา 1) การจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา
ในความคิดเห็นของผูปกครอง โดยภาพรวมทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ
ดานการตอนรับ ดานอาคารสถานที่ ดานระยะเวลา ดานประชาสัมพันธ ดานการอํานวยความสะดวก และดานการมีสวนรวม
ของผูปกครอง 2) ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรมโดยภาพรวมทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย คือ ดานการตอนรับ ดานอาคารสถานที่ ดานระยะเวลา ดานประชาสัมพันธ ดานการอํานวยความสะดวก
และดานการมีสวนรวมของผูปกครอง 3) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรมจําแนกตาม เพศ
ระดับการศึกษา และสถานะทางเศรษฐกิจ พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทย
โรงเรียนนานาชาตินีวาโดยภาพรวมและรายรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานอายุ ที่พบวาผูปกครองที่มีอายุ 41-45 ป
มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยโรงเรียนนานาชาตินีวา ดานการมีสวนรวมของผูปกครอง แตกตางกับ
ผูปกครองที่มีอายุสูงกวา 45 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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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 เปนสวนสําคัญที่ผูกมัดจิตใจของคนไทยดวยกันใหมีความคิด ความเชื่อแบบไทย
มีความภูมิใจที่เปนคนไทย (เปรม ติณสูลานนท, ม.ป.ป. อางอิงใน จรัญ จิตสาคร, 2547, หนา 2) นอกจากวัฒนธรรมจะมี
ความสําคัญสําหรับเด็กนักเรียนไทยแลว ยังสงผลตอนักเรียนตางชาติที่ศึกษาอยูในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยอีกดวย
เนื่องจากนักเรียนตางชาติที่เขามาศึกษาในประเทศไทยจะไดเรียนรูวัฒนธรรมไทยจากการจัดการเรียนรูโดยครูแผนกภาษาไทย
ของแตละโรงเรียน รวมทั้งไดเรียนรูโดยประสบการณตรงจากการศึกษา การปฏิบัติ และการมีสวนรวมในกิจกรรมวันสําคัญ
ไดแก กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันพอ และกิจกรรมวันสงกรานต ซึ่งจัดขึ้นในทุกป เพื่อเปนการเผยแพรและเรียนรู
วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย
โรงเรียนนานาชาติเปนสถานศึกษาที่มุงตอบสนองความตองการของเด็กตางชาติที่ติดตามผูปกครองซึ่งยายมาทํางาน
ที่ประเทศไทย แตในปจจุบันผูปกครองไทยสวนหนึ่งนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ดวยเหตุผลที่ตองการ
ใหเด็กมีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตลอดจนไดอยูในระบบการศึกษาของประเทศนั้นๆ และเนื่องจากปจจุบัน
มีโรงเรียนนานาชาติเปดดําเนินการจํานวนมาก ทางคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีความหวงใย
ผลกระทบที่มีตอเด็กไทย จึงกําหนดใหนักเรียนไทยเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย สัปดาหละ 5 คาบ เพื่อใหเกิดความภูมิใจ
ในชาติไทย ใหไดเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมของตน จนสามารถใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ (สมาคมโรงเรียนนานาชาติ
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แหงประเทศไทย, 2542, หนา 59) เมื่อภาษาและวัฒนธรรมเปนสิ่งที่แยกกันไมออก การเรียนรูภาษาจึงตองเรียนรูวัฒนธรรม
ควบคูกันไป (นงคราญ ชวลิต, หนา 2553, หนา 1) ดังนั้นการใชภาษาจึงตองคํานึงถึงวัฒนธรรมดวย การใชภาษาที่ดีเพื่อการฟง
การพูด การอาน และการเขียนควรใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมเชนเดียวกัน
การจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวามุงเนนใหนักเรียนไดเปนผูศึกษาและลงมือทํากิจกรรม
โดยมีครูแผนกภาษาไทยเปนผูใหคําแนะนํา โดยกิจกรรมที่จัดมีดังนี้ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันสําคัญในชั้นเรียน การแสดง
ของนักเรียนที่แสดงออกถึงความเปนไทย การเปดรานขายอาหารไทย และกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเปนไทย เชน
การรดน้ําดําหัวในวันสงกรานตเปนตน โดยทางโรงเรียนมีนโยบายสงเสริมใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในทุก ๆ กิจกรรม
เพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีของนักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน และผูปกครอง
สําหรับผูปกครองในฐานะที่เปนผูใหการเลี้ยงดูและมีความใกลชิดกับผูเรียนมากที่สุดตองการใหผูเรียนมีอนาคตที่ดี
และดําเนินอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือกันระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง
ในการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมของโรงเรียนใหดีขึ้นและเปนประโยชนกับนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ
ปกรณ ศรีตนทิพย (2553, หนา 1) ที่กลาววา การรวมมือกันระหวางโรงเรียนกับผูปกครองจะสงผลประโยชนสูงสุดตอผูเรียน
และการมีสวนรวมอยางแทจริงจะเกิดขึ้นไดถาผูปกครองไดเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนควร
เปดโอกาสใหผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการจัดการกิจกรรมของโรงเรียน ซึ่งจะเกิดประโยชนกับตัวผูเรียนและยังเปน
การสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองกับนักเรียนอีกดวย การมีสวนรวมจะชวยใหทุกฝายเกิดความเขาใจตรงกัน
และเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษารวมกัน สนับสนุน ใหผูเรียนไดพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยเหตุผลขางตนรวมไปถึงการเล็งเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดกิจกรรมของ
แผนกภาษาไทย ผูศึกษาในฐานะที่เปนครูผูสอนแผนกภาษาไทยของโรงเรียนนานาชาตินีวา จึงไดศึกษาการจัดกิจกรรม
และความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยโรงเรียนนานาชาตินีวา ซึ่ง ผลจากการศึกษาครั้งนี้
จะนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานและเปนแนวทางในการวางแผนจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยเพื่อเกิดประโยชนสูงสุด
ตอการพัฒนาตัวผูเรียนอยางแทจริง

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา
3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา
จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาและ สถานะทางเศรษฐกิจ

สมมติฐานของการวิจัย
ผูปกครองที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
ของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวาแตกตางกัน
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนนานาชาตินีวา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
จํานวน 300 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนนานาชาตินีวา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558
กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตาราง เครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 169 คน
การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling)
เครื่องมือทีใ่ ชและการหาคุณภาพ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมและความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา โดยแบงเปน
6 ดาน คือ ดานการประชาสัมพันธ ดานการตอนรับ ดานอาคารสถานที่ ดานระยะเวลา ดานการอํานวยความสะดวก
และดานการมีสวนรวมของผูปกครอง โดยหาคุณภาพเครื่องมือดวยการนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงดานเนื้อหาไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.67 – 1.00 นําแบบสอบถามที่ผาน
การปรับปรุงแลวไปใชกับผูปกครองที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธี
หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .959
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางไดรับคืน 169 ฉบับคิดเปนรอยละ 100 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) และทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (one – way ANOVA)

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะหการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา
โดยภาพรวมเปนรายดาน
ดาน
1
2
3
4
5
6

การจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทย
ในโรงเรียนนานาชาตินีวา
ดานประชาสัมพันธ
ดานการตอนรับ
ดานอาคารสถานที่
ดานระยะเวลา
ดานการอํานวยความสะดวก
ดานการมีสวนรวมของผูปกครอง
เฉลี่ย
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X

3.87
4.22
4.22
4.04
3.75
3.63
3.95

SD

ระดับ

.81
.82
.74
.74
.81
.80
.63

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบวา ผูปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียน
นานาชาตินีวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.95, SD = .63) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทั้ง 6 ดานอยูในระดับ
มาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการตอนรับ ( X = 4.22, SD = .82) และดานอาคารสถานที่ ( 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) และดานการมีสวนรวมของผูปกครอง ( X = 3.63, SD = .80) ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา
ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรมของแผนก
ภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา โดยภาพรวมเปนรายดาน
0 ดาน
1
2
3
4
5
6

ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมของแผนก
ภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา
ดานประชาสัมพันธ
ดานการตอนรับ
ดานอาคารสถานที่
ดานระยะเวลา
ดานการอํานวยความสะดวก
ดานการมีสวนรวมของผูปกครอง
เฉลี่ย

X

3.92
4.28
4.23
4.06
3.77
3.64
3.98

0SD
.76
.71
.71
.71
.78
.80
.59

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา
โดยภาพรวม ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวาโดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมาก ( X = 3.98, SD = .59 ) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการตอนรับ ( X =
4.28, SD = .71 ) รองลงมา คือ ดานอาคารสถานที่ ( 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 มีความแตกตางกัน ดังแสดงในตาราง 3 และตาราง 4
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ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทย
ในโรงเรียนนานาชาตินีวา รายดาน จําแนกตามอายุ
ความพึงพอใจของผูปกครอง
ดาน
ตอการจัดกิจกรรมของ
แผนกภาษาไทย
1 ดานการประชาสัมพันธ
2 ดานการตอนรับ
3 ดานอาคารสถานที่
4 ดานระยะเวลา
5 ดานการอํานวยความสะดวก
6 ดานการมีสวนรวมของผูปกครอง
รวม

ต่ํากวา 41 ป

41-45 ป

สูงกวา 45 ป

X

SD

X

SD

X

SD

F

p

4.07
4.35
4.25
4.16
3.76
3.67
4.03

.57
.70
.71
.73
.74
.69
.50

3.91
4.34
4.30
4.10
3.85
3.82
4.05

.77
.71
.67
.71
.81
.73
.58

3.78
4.15
4.12
3.91
3.69
3.39
3.83

.90
.72
.77
.67
.78
.91
.67

1.54
.99
.69
1.33
.48
3.45
1.74

.21
.37
.50
.26
.61
.03*
.17

หมายเหตุ: *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 3 พบวา ผูปกครองที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียน
นานาชาตินีวาในภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม
ดานการมีสวนรวมของผูปกครองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายคู
ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method) ดังตาราง 4
ตาราง 4 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทย
ในโรงเรียนนานาชาตินีวา จําแนกตามอายุ เปนรายคู
อายุ
(X)
ต่ํากวา 41 ป
(3.67)
41-45 ป
(3.82)
สูงกวา 45 ป
(3.39)

ต่ํากวา 41 ป
(3.67)

41-45 ป
(3.82)

สูงกวา 45 ป
(3.39)

-

.156

.283

-

.439*
-

หมายเหตุ: *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 4 พบวา ผูปกครองที่มีอายุ 41 – 45 ป มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียน
นานาชาตินีวาในดานการมีสวนรวมของผูปกครองแตกตางจากผูปกครองที่มีอายุสูงกวา 45 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สวนคูอื่นไมแตกตางกัน
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สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
1. ผูปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการตอนรับและดานอาคารสถานที่
ดานระยะเวลา ดานประชาสัมพันธ ดานการอํานวยความสะดวก และ ดานการมีสวนรวมของผูปกครอง
2. ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาตินีวา โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการตอนรับ ดา นอาคารสถานที่
ดานระยะเวลา ดานประชาสัมพันธ ดานการอํานวยความสะดวก และ ดานการมีสวนรวมของผูปกครอง
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยโรงเรียน
นานาชาตินีวา โดยจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ สถานะทางเศรษฐกิจ ใน 6 ดาน ไมพบความแตกตางกัน ยกเวน
ดานอายุ พบวา ผูปกครองที่มีอายุ 41-45 ป มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในดานการมีสวนรวมของผูปกครอง
แตกตางจากผูปกครองที่มีอายุสูงกวา 45 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ดานการประชาสัมพันธ พบวา ผูปกครองมีความคิดเห็นวาการจัดการการประชาสัมพันธของแผนกภาษาไทย
อยูในระดับมากและผูปกครองก็มีความพึงพอใจในระดับมากทั้งนี้เนื่องจากแผนกภาษาไทยจะมีการดําเนินการประชาสัมพันธ
กิจกรรมผานทางสื่อที่มีความหลากหลาย โดยจะประชาสัมพันธผานทางปฏิทินกิจกรรมรายปซึ่งทางโรงเรียนไดมีการประชุม
วางแผนรวมกับครูแผนกภาษาไทยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยรายป เมื่อไดขอสรุปแจกใหกับผูปกครอง
และลงในเว็บไซต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วันชัย นงคสูงเนิน (2546, หนา 103) ที่ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารงาน
ประชาสัมพันธของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
พื้นฐาน (2549, หนา 8-9) ไดกลาววา การวางแผนการประชาสัมพันธเปนเรื่องที่โรงเรียนสวนใหญตองทําโดยทุกฝาย
ตองมีสวนรวมในการวางแผน ดัง นั้น การกํา หนดรายละเอีย ดกิจ กรรมที่จ ะจัด จึง เปน การประชาสัม พัน ธอ ยา งหนึ่ง
ซึ่งงานประชาสัมพันธของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จนั้นมักจะเกิดจากผูบริหารมีการวางแผนที่จริงจังและเอาใจใส
นอกจากนี้ ทางแผนกภาษาไทยยังไดมีการทําแผนโฆษณาที่มีสีสันสวยงาม มีรูปแบบตัวหนังสือที่ชัดเจน และมีรูปแบบสะดุดตา
ติดบริเวณจุดสําคัญของโรงเรียนเพื่อใหผูปกครองที่มารับบุตรหลานสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน
2. ดา นการตอ นรับ พบวา ผูป กครองมีค วามคิด เห็น วา การตอ นรับ ของแผนกภาษาไทยอยูใ นระดับ มาก
และผูปกครองก็มีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากทางแผนกภาษาไทยไดเตรียมนักเรียนที่มีสวนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
มาเปนผูตอนรับ โดยมีหนาที่ใหความชวยเหลือ แนะนํา และบอกทางใหกับผูที่มารวมงานดวยวาจาที่สุภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ บวรรัตน ชัยสุริยา (2552, หนา 82) ซึ่งกลาววา การตอนรับจะมีประสิทธิภาพหากสถานศึกษาใหผูที่มีสวนรวม
ในการจัดงานเปนผูตอนรับและใหขอมูลแกผูที่มารวมงาน นอกจากนี้ผูที่ทําหนาที่ตอนรับจะตองเปนผูที่มีบุคลิกภาพดี ออนนอม
พูดจานุมนวล และสามารถใหขอมูลที่ชัดเจน โดยทางแผนกภาษาไทยจะใหผูตอนรับประจําจุดสําคัญ ไดแก ลานจอดรถ
บริเวณทางขึ้นหองประชุม และ บริเวณภายในงาน ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูปกครอง
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3. ดานอาคารสถานที่ พบวา ผูปกครองมีความคิดเห็นวาอาคารสถานที่จัดงานที่ทางแผนกภาษาไทยจัดอยู
ในระดับมากและผูปกครองก็มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เนื่องจาก สถานที่จัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยจะจัดที่บริเวณ
โรงเรียนนานาชาตินีวา แบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนที่เปนลานกวางเพื่อใหเหมาะกับกิจกรรมที่ตองใชพื้นที่ขนาดใหญ
เชน กิจกรรมลอยกระทง และกิจกรรมวันสงกรานต ที่มีการเปดรานขายของ หรือ มีการเลนน้ํา เปนตน และอีกสวนจะเปน
บริเวณหองประชุมชั้นบนอาคารเรียน ซึ่งเหมาะกับกิจกรรมที่เนนการแสดง เชนกิจกรรมวันพอ โดยภาพรวมแลวสถานที่จัดงาน
มีความสะอาด เปนระเบียบ มีความปลอดภัยกับผูมารวมงาน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อรวรรณ อนันตกีรติการ
(2550, หนา 135-136) พบวา ผูเขารวมงานมีความพึงพอใจตอสถานที่จัดงานที่มีความสะอาด มีบรรยากาศภายในพื้นที่
ที่เหมาะสม และมีการจัดสรรพื้นที่ไดอยางคุมคาอยูในระดับมาก เชนเดียวกับผลการวิจัยของ เกิดศิริ เจริญวิศาล (2553,
หนา 209) พบวา สถานที่จัดการจะตองมีสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอการจัดงาน ไดแก อุณหภูมิที่เหมาะสม แสงสวาง
ที่เหมาะสม มีความสะดวกสบาย สะอาด และมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ ตามลําดับ
4. ดานระยะเวลา พบวา ผูปกครองมีความคิดเห็นวาระยะเวลาการจัดกิจกรรมของแผนกภาษาไทยโรงเรียน
นานาชาตินีวา มีความเหมาะสมระดับมาก และผูปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากทางแผนกภาษาไทยมีการระบุ
เวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน เชน กิจกรรมวันลอยกระทง และกิจกรรมวันสงกรานต เปนกิจกรรมที่มี
กิจกรรมที่หลากหลายมากมายจึงใชเวลาในการจัดทั้งวัน ซึ่งนักเรียนและผูปกครองที่เปดรานขายของมีโอกาสที่จะขายสินคา
ไดตลอดทั้งวัน สวนกิจกรรมวันพอ เนื่องจากเปนกิจกรรมที่มีกิจกรรมไมมากนักจึงใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งจากผล
การสํารวจพบวาผูปกครองสวนใหญมีความพึงพอใจกับระยะเวลาที่ทางแผนกภาษาไทยจัด
5. ดานการอํานวยความสะดวก พบวา ผูปกครองมีความคิดเห็นวาการอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ของแผนกภาษาไทย โรงเรียนนานาชาตินีวา อยูในระดับมาก และผูปกครองมีความพึงพอใจตอการอํานวยความสะดวกอยูใน
ระดับมาก เนื่องจาก โรงเรียนนานาชาตินีวามีการอํานวยความสะดวกดานสถานที่จอดรถทั้งทางลานกวางหนาโรงเรียน
และลานกวางหลังโรงเรียน มีบริการหองน้ําชายและหญิงในทุกชั้นของตึก นอกจากนี้ยังมีการบริหารน้ําดื่มเย็นที่ผูปกครอง
สามารถดื่มไดตลอดเวลา กิจกรรมที่จัดบริเวณลานกวางจะมีเกาอี้บริการอยูบริเวณโรงอาหาร สวนกิจกรรมที่ใชหองประชุม
เปนสถานที่จัดกิจกรรมจะมีการจัดเกาอี้ใหทั้งนักเรียน ครู และ ผูปกครอง ดังที่เจนจิรา ปกษา (2552, หนา 64) ไดกลาววา
ผูรวมงานจะคํานึงถึงความพียงพอของที่จอดรถเปนสําคัญ รองลงมาคือมีน้ําดื่มที่เพียงพอ และมีความสะดวกเปนระเบียบ
ตามลําดับ
6. ดานการมีสวนรวมของผูปกครอง พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจดานการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ทั้งในดาน
การใหความรู การสรางประสบการณแกบุตรหลาน สนับสนุนดานกําลังทรัพย และ มีสวนรวมในการชวยงาน ยกเวน การมี
สวนรวมใหขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมที่ผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เนื่องจาก ทางแผนกภาษาไทย
มีเพียงการประชุมกันในแผนก และ ประชุมกับผูบริหาร โดยมิไดประชุมกับตัวแทนผูปกครองจึงทําใหผูปกครองขาดการมีสวนรวม
ในจุดนี้ อาจเนื่องจากขอจํากัดทางดานระยะเวลา รูปแบบ และ ขอจํากัดดานงบประมาณ ดังนั้นทางผูบริหารจึงเปดโอกาส
ใหทางแผนกภาษาไทยออกแบบรูปแบบกิจกรรมใหเหมาะสมนักเรียน ระยะเวลา และงบประมาณที่ทางโรงเรียนกําหนดให
หากทางแผนกภาษาไทยใหทางผูปกครองเขามามีสวนรวมในการออกแบบกิจกรรม และทางแผนกภาษาไทยติดดวยปจจัย
ตาง ๆ ทําใหไมสามารถจัดงานไดตามที่ผูปกครองตองการจะสงผลใหเกิดผลเสียกับทางโรงเรียนมากกวา ซึ่งปญหาการมี
สวนรวมของผูปกครองนั้นสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชิต วงศมณี (2550, หนา 1) ซึ่งศึกษาเรื่อง การศึกษาปญหาการมี
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สวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของกลุมโรงเรียนประจิม จังหวัดแพร พบวา สวนที่เปนปญหามากที่สุด
ในเรื่องของการบริหารงานกิจกรรมคือ การที่ผูปกครองขาดการมีสวนรวมในการวางแผนกิจกรรมตาง ๆ ภายในสถานศึกษา
คิดเปนปญหารอยละ 82.3 ดังนั้น การจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพควรเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมสนับสนุน
กิจกรรมและรวมใหขอมูลพรอมใหขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชจากการศึกษา
1.1 ดานการประชาสัมพันธ จากผลการศึกษาพบวา ขอการประสัมพันธมีความทั่วถึง และสื่อที่ใชประชาสัมพันธ
มีความหลากหลาย มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออื่น ๆ ดังนั้น ทางแผนกภาษาไทยอาจมีการประสานงานกับเจาหนาที่ฝายประชาสัมพันธ
ของโรงเรียนใหเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธเพิ่มขึ้น จากเดิม มีเพียงปฏิทินบอกกิจกรรมประจําป ทางเว็บไซต และทาง
การประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพ ทั้งนี้ทางโรงเรียนควรจะเพิ่มชองทางการแจงขาวสารใหกับผูปกครองเพิ่มอีกหนึ่งชองทาง
คือ ทางการสงขอความทางโทรศัพทถึงผูปกครอง ซึ่งจะทําใหผูปกครองไดรับขาวสารการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
และอยางทั่วถึงกอปรกับมีความหลากหลายดวย
1.2 ดานการตอนรับ จากผลการศึกษา พบกวา ขอผูทําหนาที่ตอนรับสามารถใหขอมูลไดถูกตองชัดเจน
มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออื่น ๆ ดังนั้น ครูผูดูแลจึงควรมีการฝกซอมเด็กนักเรียนผูทําหนาที่ตอนรับทุกคนกอนถึงวันงานเพื่อให
เกิดความผิดพลาดนอยที่สุด
1.3 ดานอาคารสถานที่ จากผลการศึกษา พบวา ขอสถานที่จัดกิจกรรมมีคามพอเพียง มีคาเฉลี่ยนอยกวา
ขออื่น ๆ ดังนั้น ทางแผนกภาษาไทยจึงอาจมีการระบุลงในจดหมายเชิญรวมงานวาผูปกครองจะมารวมงานหรือไมมารวมงาน
จํานวนกี่คน เพื่อใหสะดวกตอการจัดเตรียมสถานที่ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ตองใชหองประชุม หรือ หากเปนกิจกรรมที่คาดวา
ผูปกครองจะมารวมงานจํานวนมากอาจหลีกเลี่ยงการจัดงานบริเวณหองประชุมและจัดบริเวณลานกวางของโรงเรียนแทน
1.4 ดานระยะเวลา จากผลการศึกษาพบวา ขอการระบุเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการจัดกิจกรรมและระยะเวลา
ที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะเหมาะสม มีคาเฉลี่ยนอยที่กวาขออื่นๆ ดังนั้นทางแผนกภาษาไทยควรมีการแจงเวลาและรายละเอียด
ของงานตั้งแตเริ่มงานจนสิ้นสุดงาน นอกจากนี้ทางแผนกควรสอบถามผูปกครองถึงความเหมาะสมของระยะเวลาการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป
1.5 ดานการอํานวยความสะดวก จากผลการศึกษาพบวา ขอการบริการสถานที่จอดรถที่เพียงพอ มีคาเฉลี่ย
นอยกวาขออื่น ๆ ดังนั้น ทางโรงเรียนควรมีการจัดระเบียบการจอดรถเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูปกครองมากขึ้น
1.6 ดานการมีสวนรวมของผูปกครอง จากผลการศึกษาพบวา ขอการมีสวนรวมใหขอเสนอแนะในการจัด
กิจกรรมของผูปกครอง มีคาเฉลี่ยนอยกวาขออื่น ๆ ดังนั้น ทางแผนกภาษาไทยอาจทําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใหผูปกครองตอบแบบสอบถามวาหากจัดกิจกรรมครั้งหนาผูปกครองตองการเสนอแนะเรื่องใดบาง
และนําไปปรับปรุงในครั้งตอไป
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป คือ
2.1 ควรศึกษาเรื่องความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในเชิงลึก
2.2 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
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กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลหลายทาน ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย ดร.นรา สมประสงค ที่ไดใหความรู คําแนะนําตรวจทาน และแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใส
ทุกขั้นตอน เพื่อใหการเขียนบทความฉบับนี้สมบูรณที่สุด ขอขอบพระคุณ ดร.ราชันย บุญธิมา และ ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน ที่ปรึกษา
ดานสถิติ ที่ไดสละเวลาใหคําแนะนําผูศึกษาเกี่ยวกับการทําขอมูลทางสถิติ และขอขอบคุณ Mr.Jonathan D.Just ผูอํานวยการ
โรงเรียนฝายมัธยมศึกษาที่อํานวยความสะดวกใหผูศึกษาไดดําเนินการเก็บขอมูลในครั้งนี้

เอกสารอางอิง
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.
เกิดศิริ เจริญวิศาล. (2553). รูปแบบการตลาดที่เหมาะสมของสถานที่จัดงานสําหรับอุตสาหกรรมไมซ
ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ ปร.ด., มหาวิทยาลัยแมโจ, เชียงใหม.
คเชนพงษ สุมาลยโรจน. (2550). ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานของสถานศึกษา
ในอําเภอหนองมวงไข สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาแพร เขต 1. วิทยานิพนธ ค.ม.,
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, อุตรดิตถ.
จรัญ จิตสาคร. (2547). การจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อสงเสริมความเปนไทยของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ ศษ.ม.,
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม.
จุไรรัตน เปรมวรเวทย. (2557). พัฒนาการของมนุษย. สืบคนเมื่อ 26 กุมภาพันธ 2558, จาก
http://hlinzaii.50webs.com/j3_8htm.
เจนจิรา ปกษา. (2552). ความพึงพอใจในการอํานวยความสะดวกและการใหบริหารขององคการบริหารสวนตําบล
ในพืน้ ที่ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วิทยานิพนธ บธ.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย.
เฉลิมเกียรติ ตุนแกว. (2555). ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการบริหารงานโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. วิทยานิพนธ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย.
ชัยนันท นันทพันธ. (2549). กลยุทธการประชาสัมพันธยุคใหม:รวมบทความยอดฮิตสะกิดใจคนทํางาน
ประชาสัมพันธ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
ทิพยธารา ประทุมมณี. (2553). การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธ ค.ม.,
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, เชียงราย.
นงคราญ เชาวลิต. (2552). สภาพปญหาดานการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ระดับปฐมวัย
ในโรงเรียนนานาชาติ เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,
กรุงเทพฯ.
3384

เอกสารอางอิง (ตอ)
บวรรัตน ชัยสุริยา. (2552). การปรับปรุงกระบวนการตอนรับของงานประชาสัมพันธโดยการเทียบรอย: ศึกษากรณี
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา. วิทยานิพนธ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพฯ.
ปกรณ ศรีตนทิพย. (2554). การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติลานนา จังหวัด
เชียงใหม. วิทยานิพนธ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.
ประทีป โกลาวัลย. (2551). การมีสวนรวมของผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3
ชุมชนวัดจันทราวาส. สือคนเมื่อ 2 ตุลาคม 2557, จาก http//www.thar-schoolnet/view.php?ID=478827&pschool-rd=1259-50k.
พัทธยา จิตตเมตตา. (2551). การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ. วิทยานิพนธ ศษ.ม.,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
พิมพา ตามี.่ (2550). ความตองการของผูปกครองในการมีสว นรวมในกิจกรรมของโรงเรียนประถมศึกษา
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.
วันชัย โกลละสุด. (2551). การบริหารแบบมีสว นรวม. สืบคนเมื่อ 29 กันยายน 2557, จาก
http://subweb2.dpt_kimcenter/index.php?option=com_content&task=view&id=26& Itemid=1.
วันชัย นงคสูงเนิน. (2546). การศึกษาการบริหารงานประชาสัมพันธของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
นครราชสีมา.
วิชิต วงศมณี. (2550). การศึกษาปญหาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของกลุมโรงเรียน
ประจิม จังหวัดแพร. วิทยานิพนธ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, อุตรดิตถ.
วิลาสินี มูลสาร. (2552). การตอนรับและการใหบริการ. สืบคนเมื่อ 29 กันยายน 2557, จาก
https://www.I3nr.org/posts/279978.
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน. (2555). หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ. สืบคนเมื่อ 2 ตุลาคม 2557,
จาก https://www.opec.go.th.
สุทิน พรมสี. (2550). งานอาคารสถานที.่ สืบคนเมื่อ 29 กันยายน 2557, จาก
https:// www.gotoknow.org/posts/161662.
สุนทร เกิดสุข. (2551). การมีสว นรวมของผูปกครองในการพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนกันทราราม (นุนศึกษาคาร)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 3. สืบคนเมื่อ 2 ตุลาคม 2557, จาก
http://www.kroobannok.com/board_viewphp Mb-id=18348 beat_1d16-28k.
อภิญญา เวชยชัย. (2551). แนวคิดเกี่ยวกับการมีสว นรวม. สืบคนเมื่อ 29 กันยายน 2557, จาก
http:// www.surinareal.go.th/ isresearch/.

3385

เอกสารอางอิง (ตอ)
อรวรรณ อนันตกีรติการ. (2550). ความพึงพอใจของผูเขาชมที่มีตอสถานที่จัดงานสิตคาและนิทรรศการนานาชาติ
กรณีศึกษา: ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค. วิทยานิพนธ ศศ.ม., มหาวิทยาลัยนเรศวร,
พิษณุโลก.
เอกชัย กี่สุขภัณฑ. (2548). การบริหารทักษะและการปฏิบัติ (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.
Maslow, A.H. (1970). Motivation and Personality. New York: Harper & Rew Publichers.
Murphy, E. (1990). A handbook for teachers and administrators in International school. England: Multilingual
Matter.

3386

การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ดานกายภาพ ดานการบริหาร ดานการเรียนการสอน และดานการปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคล โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางไดแก ครู จํานวน 176 คน ปฏิบัติงาน
การสอนในปการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบวา
1) การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยรวมและในแตละดานอยูใน
ระดับมาก และ 2)_สถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีการจัดสภาพแวดลอมโดยรวมไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานกายภาพ สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ด า นการปฏิ สั ม พั นธ ร ะหว า งบุ ค คล สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก และขนาดกลางมี ค วามแตกต า งกั น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่ง โดยจะตองเปนการศึกษาที่มีคุณภาพ
เพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ ทําใหเปนคนที่รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม
คุณธรรม รูจักพึ่งตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2545, หนา 1) นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2545
ไดกําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไวในหมวดที่ 4: แนวการจัดการศึกษาที่มุงประโยชนสูงสุดกับผูเรียน
โดยระบุไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียน
มีความสําคัญที่สุด โดยที่ กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
การจัดกระบวนการเรียนรู ตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และความแตกตาง
ของผูเรียน ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากสื่อและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย พอแม ผูปกครอง และชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 7) การจัดการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ ตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่
กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด เชื่อวาทุกคน
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียนกระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง
เนนใหความสําคัญ ทั้งความรูและคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา 20)
ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพดังกลาว สภาพแวดลอมนับเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะสงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนหากจะมองโดยภาพรวมแลวเราสามารถ
จัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนไดคือ 1) สภาพแวดลอมดานกายภาพ ไดแก สิ่งที่สามารถมองเห็นหรือจับตองได เชน
บริ เวณต าง ๆ ภายในสถานศึก ษา อาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห องประชุ ม โรงอาหาร ห องน้ํา หอ งส วม ที่ จอดรถ
หองเรียน หองปฏิบัติการ ปา ยนิเทศ ถนน ทางเชื่อมระหว างอาคาร ที่ดื่มน้ํา ที่ลางมือล างเทา สื่อการเรียนการสอน
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ครุภัณฑและวัสดุตาง ๆ สิ่งชี้วัดที่แสดงลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดีไดแกการถูกสุขลักษณะ ความรมรื่น
และความสวยงาม ความเปนระเบียบ และความสะอาด การจัดและสรางสิ่งแวดลอมทางกายภาพเปนเรื่องของแตละโรงเรียน
ที่ มี ส ภาพป ญ หาและความต อ งการแตกต า งกั น ขึ้ น อยู กั บ แนวคิ ด ของบุ ค ลากรภายในโรงเรี ย นนั้ น ๆ ที่ จ ะสร า งขึ้ น
2) สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน ไดแก การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกหองเรียน
ตลอดจนการจัดบริการเพื่อสงเสริมสนับสนุนทางวิชาการตาง ๆ ที่ใหผูเรียนไดรับความรูและประสบการณไดมากที่สุด
ภายใตบรรยากาศที่นาเรียนรู เชน การกําหนดวัตถุประสงคดานการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู
การจัดแหลงเรียนรู การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณเพื่อการเรียนรู การใหแรงเสริมแกผูเรียนและผูสอน
การประเมินผลและวัดผลการเรียนรู 3) สภาพแวดลอมดานการบริหารจัดการไดแก การดําเนินการใด ๆ ภายในขอบเขต
ของสถานศึกษาเพื่อใหปฏิบัติงานสําเร็จลงดวยความรวมมือของบุคลากร เชน การจัดโครงสรางองคกร ปรัชญา แนวคิด
ระบบและวิธีการบริหารจัดการ การจัดสํานักงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใชในการบริหารจัดการ หลักเกณฑและ
แนวปฏิ บั ติ ง าน การติ ด ตามนิ เ ทศ การตรวจสอบและประเมิ น ผลการพั ฒ นาและสร า งขวั ญ ในการทํ า งาน และ
4) สภาพแวดลอมดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ไดแก ปฏิสัมพันธระหวางครูและบุคลากรในสถานศึกษา ปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับนักเรียน ปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน (เสรี ลาชโรจน, 2546, หนา 62-63)
สถานศึกษาซึ่งมีสภาพแวดลอมดี จะทําใหนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเกิดความรูสึกพอใจ ภูมิใจ
อบอุนใจ สบายใจ รูสึกในความเปนเจาของ และอยากมาโรงเรียน สถานศึกษาที่มีสภาพแวดลอมไมดีจะทําใหสมาชิก
เกิดความรูสึกเบื่อหนายและไมอยากมาโรงเรียน สถานศึกษาที่มีสภาพแวดลอมดีจะทําใหทุกคนทํางานรวมกันอยางเต็มที่
และมีความสุข สําหรับนักเรียนโรงเรียนเปรียบเสมือนบานแหงที่สองของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะตองใชชีวิตในโรงเรียน
เปนเวลาหลายชั่วโมงในแตละวัน โดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งนักเรียนยังอยูในระหวางปฐมวัยควรไดรับการดูแล
เอาใจใสเปนพิเศษ โรงเรียนจึงควรจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหคลายกันหรือดีกวาที่บานโดยสนองความตองการของ
นักเรียนทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจและสติปญญา (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2546,
หนา 235) ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของพระครูวิรุฬหสุตคุณ (2554, หนา 11) ที่กลาววาปจจัยอีกประการหนึ่งที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการเรียนรูของผูเรียน คือ สภาพแวดลอมเพราะสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูจะชวยพัฒนาเด็ก
ให เป น ผูเรี ยนที่ มีคุ ณ ภาพได ดั ง นั้น ครูจึ ง มีค วามจํา เปน ที่ จะต องจั ดสภาพแวดลอ มที่ก ระตุ น ผูเรีย นให เกิด การเรีย นรู
และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเพื่อที่จะไดเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนใหไปสูเปาหมายที่ตองการ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ประกอบไปดวย 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
วัดบางปะกอก โรงเรียนรัตนะจีนะอุทิศ โรงเรียนวัดแจงรอน โรงเรียนวัดสารอด โรงเรียนวัดสน และโรงเรียนวัดประเสริฐ
สุทธาวาส ทั้ง 6 โรงเรียนมีนโยบายในการสงเสริมการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา จากการศึกษาขอมูลรายงานประจําปของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
ราษฎรบูรณะ ปการศึกษา 2556 ในภาพรวมพบวาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ มีปญหาดานการจัด
สภาพแวดลอม ไดแก_1) ปญหาดานกายภาพ พบวา มีการกอสรางอาคารเรียนใหม สงเสียงรบกวน มีฝุนละอองจํานวนมาก
สภาพอาคารสถานที่ภายในสถานศึกษามีจํากัด และมีความแออัด หองน้ํา หองสวมขาดสุขลักษณะ มีการชํารุดและไมเพียงพอ
กับ จํา นวนนัก เรีย น สถานศึก ษาควรเพิ่ม และปรับ ปรุง เปลี่ย นแปลงแหลง การเรีย นรูใ หนา สนใจและสอดคลอ งกับ
ความสนใจของนักเรียนอยางตอเนื่อง 2) ดานการบริหาร พบวา บุคลากรในสถานศึกษายังขาดความรวมมือรวมใจ
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และการประสานงานที่ ดี การประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล ของโรงเรี ย นให ชุ ม ชนและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทราบยั ง น อ ย
ขาดความสม่ําเสมอในการนิเทศ 3)_ดานการเรียนการสอน พบวา ครูควรตองไดรับการสงเสริมใหมีทักษะในการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการคิดวิเคราะห ทักษะการสังเกตของนักเรียน ทักษะการใชสื่อของครูการทําวิจัยในชั้นเรียน
การวัดและประเมินผล การสรางบรรยากาศในการเรียนใหนักเรียนมีความรับผิดชอบและตั้งใจในการเรียน และควรพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมสาระใหดีขึ้น 4)_ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล พบวานักเรียนขาดทักษะในการทํางาน
เปนทีม สภาพครอบครัวนักเรียนไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาการเรียน การปฏิสัมพันธระหวางครู นักเรียน และผูปกครอง
ยังมีนอย
จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา เพื่อประโยชน
ตอการพัฒนานักเรียน รวมทั้งแกปญหาอุปสรรคดานคุณภาพของนักเรียน จึงสนใจศึกษาการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ เพื่อใหไดขอมูลเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ดานกายภาพ
ดานการบริหาร ดานการเรียนการสอน และดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา

สมมติฐานของการวิจัย
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ ที่มีขนาดแตกตางกัน มีการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา
โดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนขาราชการครูปฏิบัติหนาที่สายการสอน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานครปการศึกษา 2557 จํานวน 6 โรงเรียน รวม 237 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขาราชการครูปฏิบัติหนาที่สายการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2557 จํานวน 6 โรงเรียน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่
และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 608-609) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 176 คน
เครื่องมือที่ใชและการหาคุณภาพ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับ การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 4 ดาน คือ ดานกายภาพ
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จํานวน 14 ขอ ดานการบริหาร จํานวน 13 ขอ ดานการจัดการเรียนการสอน จํานวน 15 ขอ และดานการปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล จํานวน 12 ขอ รวมขอคําถาม จํานวน 54 ขอ ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน ไดคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาตั้งแต .67 – 1.00 แลวนําแบบสอบถามทดลองใช (Try Out) กับครูผูสอน
ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ .97
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางไดรับคืน 168 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95.45 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One_Way_Analysis of
Variance) และการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของเชพเฟ (Scheffe’s Method)

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะหการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
โดยรวมและในแตละดาน ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง_1_ แสดงคาเฉลี่ย_( X )_และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน_(S.D.)_การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยรวมและในแตละดาน
การจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตราษฎรบรู ณะ
1. ดานกายภาพ
2. ดานการบริหาร
3. ดานการเรียนการสอน
4. ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
รวม

n = 168
(X )
S.D.
3.94
0.75
4.15
0.68
4.13
0.66
4.17
0.69
4.10
0.70

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 แสดงวา การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
โดยรวมและในแตละดาน ดังแสดงในตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงการเปรี ย บเที ย บการจั ด สภาพแวดล อ มในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตราษฎร บู ร ณะ
กรุงเทพมหานคร โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดสถานศึกษา
การจัดสภาพแวดลอม
ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
1. ดานกายภาพ

2. ดานการบริหาร

3. ดานการเรียนการสอน

4. ดานการปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคล

รวม

แหลงความแปรปรวน

SS

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2.281
44.293
46.574
.483
43.966
44.450
1.397
43.744
45.142
2.033
46.499
48.531
2.189
79.144
81.333

df

MS

F

p

2
165
167
2
165
167
2
165
167
2
165
167
2
165
167

1.140
.268

4.248 .016

.242
.266

.907 .406

.699
.265

2.636 .075

1.016
.282

3.607 .029

1.095
.480

2.282 .105

จากตาราง 2 แสดงวา การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
ขนาดตางกัน มีการจัดสภาพแวดลอมโดยรวม ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานกายภาพและดาน
การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน ดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน
เมื่อพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของของเชพเฟ (Scheffe’s
Method) ดังแสดงในตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต า งเป น รายคู ข องการจั ด สภาพแวดล อ มในสถานศึ ก ษา
สังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ดานกายภาพ และดานปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
จําแนกตามขนาดสถานศึกษา
สภาพแวดลอม
1. ดานกายภาพ
2. ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล

ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง
( X =3.92)-( X =4.13)
.029*

ขนาดสถานศึกษา
ขนาดเล็ก-ขนาดใหญ
( X =3.92)-( X =3.86)
-

ขนาดกลาง-ขนาดใหญ
( X =4.13)-( X =3.86)
.016*
-

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 3 แสดงวา การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ ดานกายภาพ
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง
การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดกลาง ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ดานกายภาพ
ดานการบริหาร ดานการเรียนการสอน และดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก
2. การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะกรุงเทพมหานคร ขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานกายภาพ สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05bดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาด
กลางมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตาง
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลจากการวิจัย การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
ดานกายภาพ ดานการบริหาร ดานการเรียนการสอน และดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล โดยรวมและในแตละดาน
พบวา อยูในระดับมาก ผูวิจัยนําเสนอการอภิปรายผลเปนรายดาน ดังตอไปนี้
1.1 การจั ด สภาพแวดล อ มด า นกายภาพ ผลการศึ ก ษาพบว า อยู ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อาจเป น เพราะ
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตราษฎร บู ร ณะ มี น โยบายในการจั ด สภาพแวดล อ มด า นกายภาพที่ ดี มี ก ารจั ด
สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม ไดแก การจัดบริเวณตาง ๆ ของสถานศึกษามีความรมรื่นสวยงาม การจัดอาคารเรียน
หองเรียน การจัดโรงอาหารใหมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย การจัดเตรียมถังขยะมูลฝอย การจัดบรรยากาศ
หองสมุดใหเหมาะสมกับการเรียนรู การจัดหาหนังสือ ตําราเรียน และวารสารใหนักเรียนไดคนควาอยางเพียงพอ ดังที่
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นรา สมประสงค (2546,_หนา 68-75) ไดกลาววา การจัดสภาพแวดลอมทางดานกายภาพใหดีนั้น สามารถทําไดโดยการจัด
ภูมิทัศนของสถานศึกษา อาคารสถานที่และสาธารณูปโภคใหมีความเหมาะสม เชน การตกแตงบริเวณตาง ๆ ของสถานศึกษา
ใหดูงดงาม มีสนามหญ า สวนหยอ ม สวนดอกไม การปลู กไมยืนตน มีการรักษาความสะอาดและความเปนระเบีย บ
เรียบรอยบริเวณตาง ๆ ของสถานศึกษา มีการจัดหาที่ทิ้งขยะมูลฝอยใหเพียงพอทั่วถึง การจัดอาคารสถานที่ หองและ
อุปกรณตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมเพียงพอ และมีความปลอดภัยในการใชงาน ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัย
ของ อินทิรา บริบูรณ (2556,_บทคัดยอ) ไดศึกษา การจัดสภาพแวดลอมโรงเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนเครือขาย
โรงเรียนนานาชาติเวลลส สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน พบวา การจัดสภาพแวดลอม
ดานอาคารสถานที่อยูในระดับมาก
1.2 การจั ดสภาพแวดล อมดา นการบริห าร ผลการศึ กษาพบว า อยู ใ นระดั บมาก ทั้ ง นี้อ าจเป นเพราะ
ผูบริหารในแตละสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม มีการสงเสริมใหมี
การชวยเหลือเกื้อกูลกันในการทํางาน สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม สนับสนุนใหบุคลากรไดมี
โอกาสเพิ่มพูนความรู เพื่อความกาวหนา ยกยองชมเชยและเผยแพรผลงานของบุคลากรที่มีผลงานดีเดน รวมทั้งมอบหมาย
งานตามความรูความสามารถความถนัดและนิเทศติดตามงานอยางตอเนื่องดวยความเปนกัลยาณมิตร สงผลตอความรวมมือ
กันในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝายตาง ๆ ของสถานศึกษา ดังที่ สํานั กงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
(2546, หนา 33)bไดกลาววา การจัดสภาพแวดลอมดานการบริหารเปนการดําเนินการของสถานศึกษา ใหการปฏิบัติงาน
สําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูบริหารและครู เปนผูมีความสําคัญยิ่งตอการสรางสภาพแวดลอม โดยเริ่มที่ตัวผูบริหารเองจะตอง
เสริมสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางครูดวยกัน และระหวางครูกับผูบริหาร ความสัมพันธอันดีจะทําใหผูบริหาร
ไดรับการวางไวใจจากคณะครู ผูบริหารควรปฏิบัติตอครูเหมือนกับผูรวมงานที่ดี และคอยใหคําแนะนําชวยเหลือ สรางขวัญ
และกําลังใจในการทํางานใหกับครู โดยยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ
รุงนภา คนเล (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษา การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนบานสองสลึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระยองเขต 2 พบวาการจัดสภาพแวดลอม ดานการบริหาร อยูในระดับมาก
1.3 การจัดสภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน ผลการศึกษาพบวา อยูในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเปนเพราะ
สถานศึกษามีแผนงาน นโยบาย และมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่ดี มีการจัดการเรียนรูโดยการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม ครูมีความตั้งใจและเอาใจใสในการจัดการเรียนการสอนและมีความสนใจตอนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียน
เปดโอกาสใหนักเรียนมีการแสดงความคิดเห็น ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรูที่กระตุนใหนักเรียนรูจักคิดวิเคราะห
สรางสรรค แกปญหา และตัดสินใจ ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา 8) ไดกําหนดแนวทางในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนของสถานศึกษาไว คือ การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได ทําเปน
รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน
การสอนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ
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จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชน
ทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ และดังที่ สิริวรรณ ศรีพหล (2537,_หนา 35) ไดกลาววา สภาพแวดลอม
ดานการเรียนการสอน เปนปจจัยสําคัญที่มีสวนสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนโดยเฉพาะสภาพแวดลอมภายในหองเรียน
หรือบรรยากาศในหองเรียน ถาบรรยากาศในหองเรียนดี จะเปนสวนสนับสนุนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ตรงกันขาม
ถาบรรยากาศของหองเรียนไมดีจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา การจัดสภาพแวดลอมดานการจัดการเรียนรู จึงมี
ความสําคัญและถือวาครูมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดสภาพแวดลอมเหลานี้นอกเหนือจากการสอน ผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของ ทรรศนีย วราหคํา (2554,bบทคัดยอ)bไดศึกษาการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
ของโรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม สังกัดสํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบวาการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรูของโรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม ดานการจัดการเรียนรู อยูในระดับมาก
1.4 การจัดสภาพแวดลอมดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ผลการศึกษาพบวา อยูในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเปนเพราะสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใหนักเรียนไดมีสวนรวม มีการสงเสริมใหเกิดความรัก
สามัคคีระหวางกลุมเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน มีการสรางความรวมมือรวมใจของนักเรียนในการรักษาชื่อเสียงและภาพพจน
ของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมที่นักเรียนไดแสดงออกถึงความรักและเคารพครูอาจารยและสรางความผูกพันและเปนกันเอง
ระหวางครูกับนักเรียน ดังที่ นรา สมประสงค (2555, หนา 38) ไดกลาววา การมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันระหวางครูอาจารย
อาจแสดงออกในลักษณะของการทํางานเปนทีม ทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดกฎเกณฑเพื่อใชในการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
ความเปนประชาธิปไตย ยกยองชมเชยซึ่งกันและกัน เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ยิ้มแยมแจมใส เปนมิตรและจริงใจตอกัน
ปฏิบัติตอกันอยางมีสัมมาคารวะตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียนจะชวยสงเสริม
การเรียนรู สรางแรงจูงใจและเกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน นักเรียนที่มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนและครูอาจารย
จะมีความรักและเขาใจเพื่อน นักเรียนจะชอบโรงเรียนและเรียนอยางมีความสุข มีความคิดสรางสรรค พรอมที่จะเรียนรู
เพื่อพัฒนาตนเองตามศัก ยภาพ การจัด สภาพแวดลอ มดา นการปฏิสัม พัน ธร ะหวา งบุค คลที่ดี สง ผลใหส ถานศึก ษา
มีสภาพแวดลอมการเรียนรูที่ดี ครู นักเรียน เกิดความรูสึกที่ดีตอกัน สรางบรรยากาศความรักใคร สามัคคี มีความรวมมือ
รวมใจกัน ครูสอนอยางมีความสุข นักเรียนเรียนอยางมีความสุข พรอมที่จะพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุจิน คุมครอง (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษา การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิภาวดี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบวาการบริหารสภาพแวดลอม
ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล อยูในระดับมาก
2. การเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดสถานศึกษา
พบวา สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีการจัดสภาพแวดลอมโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ มีการจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง มีการจัดสภาพแวดลอมดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผล
ดังนี้
2.1 สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ มีการจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สถานศึกษาขนาดใหญไดมีการพัฒนามาจาก
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สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง และมีจํานวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกป จึงตองมีการปรับปรุง พัฒนา เพิ่มจํานวน
อาคารสถานที่ สําหรับเปนหองเรียน หองปฏิบัติการ หองพักครู หองสมุด หองประชุม หองน้ํา โรงอาหาร และแมจะมี
การกอสรางอาคารสถานที่เพิ่มเติม รวมทั้งพื้นที่ใชประโยชนภายในสถานศึกษา เชน ที่จอดรถ โรงอาหาร หองน้ํา แตอาจ
ยังไมเพียงพอกับจํานวนบุคลากรและนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และเกิดความแออัดซึ่งเปนอุปสรรคในการจัดสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสมกับ การจัด การเรีย นรู การดูแ ลรัก ษาทําไดไ มทั่ว ถึง การกอ สรา งอาคารเพิ่ม เติม ทําใหมีปญ หาเกี่ย วกับ
ความไมสะดวก เกิดฝุนละออง และการกีดขวางของวัสดุอุปกรณในการกอสราง แตกตางกับสถานศึกษาขนาดกลาง
ที่มีจํานวนอาคารสถานที่สําหรับจัดการเพียงพอ และไมมีการกอสรางเพิ่มเติม การดูแลความสะอาดเรียบรอย การใชประโยชน
จากอาคารสถานที่จึงสามารถทําไดเหมาะสมมากกวา ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2541,_หนา 18) ไดกลาววา การจัดและสราง
สิ่งแวดลอมทางกายภาพเปนเรื่องของแตละโรงเรียนที่มีสภาพปญหาและความตองการแตกตางกันและขึ้นอยูกับแนวคิด
ของบุคลากรภายในโรงเรียนนั้น ๆ ที่จะสรางขึ้น ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับ สา สีลากุล (2552,bบทคัดยอ) ไดศึกษา
การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบวา โรงเรียนที่มีขนาดตางกัน
มีการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาดานกายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง มีการจัดสภาพแวดลอมดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะ สถานศึกษา
ขนาดกลางมีจํานวนครูเพียงพอ เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน มีความรูความสามารถที่หลากหลาย ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับ
ครูดวยกัน และมีปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียน นักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน นักเรียนไดรับการเรียนรูและทํากิจกรรมที่
หลากหลาย ภาระงานสอนและงานพิเศษที่ไดรับมอบหมายของครูมีความเหมาะสม งบประมาณในการทํากิจกรรมสงเสริม
ปฏิสัมพันธของครูและนักเรียนมีเพียงพอ การมีจํานวนบุคลากรที่มีจํานวนพอเพียงและมีความรูความสามารถที่หลากหลาย
ทําใหมีความพรอมในการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางครูกับครู ครูกับนักเรียน และนักเรียน
กับนักเรียน เชน กิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมชมรม กิจกรรมนันทนาการ ดังที่ นรา สมประสงค
(2555, หนา 39) ไดกลาววา การที่ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน จะสงผลตอนักเรียน ใหเกิดการเรียนรูทางสังคมอยางถูกตอง
เหมาะสม โดยดูจากครูเปนตนแบบและนําไปพัฒนาพฤติกรรม ลักษณะนิสัย ความคิด จิตใจ และอารมณ ปฏิสัมพันธที่ดี
ระหวางครูกับนักเรียนจะชวยสงเสริมการเรียนรู สรางแรงจูงใจและเกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน นักเรียน
มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนและครู จะทําใหนักเรียนรักและเขาใจเพื่อนนักเรียนจะชอบโรงเรียนและเรียนอยางมีความสุข
ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับ สา สีลากุล (2552,_บทคัดยอ) ไดศึกษา การบริหารสภาพแวดลอมในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พบวา โรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีการจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา
ดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.3 สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีการจัดสภาพแวดลอมโดยรวม ดานการบริหาร
และดานการเรียนการสอนไม แตกต างกัน ซึ่งไม เป นไปตามสมมติฐานการวิจั ย ทั้ งนี้ อาจเปนเพราะสถานศึ กษาในสั งกั ด
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ ทุกโรงเรียน ไมวาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ มีนโยบายในการบริหารงานความมุงหมาย
ในการบริหารงาน การจัดโครงสรางในการบริหารงานทีค่ ลายคลึงกัน ใชหลักเกณฑในการบริหารแบบเดียวกัน มีความรวมมือกัน
ในกลุมสถานศึกษาเดียวกันในการบริหารงาน มีการประชุมดานวิชาการรวมกันเปนประจําทุกเดือน เพื่อวิเคราะหนโยบาย
ทางการศึกษาแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณในการบริหารงานพรอมทั้งแกปญหาทางดานการบริหารงานรวมกัน
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มีการรวมกลุมกันเพื่อปรึกษากันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีการประชุม อบรมเพื่อจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
รวมกัน มีศูนยวิชาการเขตราษฎรบูรณะ ซึ่งศึกษาธิการเขตราษฎรบูรณะ และศึกษานิเทศกสังกัดกรุงเทพมหานคร เปนผู
ประสานงานใหความชวยเหลือในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
ใหมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ถูกตอง มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการแลกเปลี่ยน
ครูเพื่อทํางานรวมกัน มีการนิเทศการสอน จัดงานนิทรรศการทางวิชาการ ศึกษาดูงานและประชุม รว มกัน เปน ประจํา
ทุกปการศึกษา ครูมีการสรางเครือขายทางวิชาการรวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรวมกัน
จึงทําใหการจัดสภาพแวดลอมไมแตกตางกัน ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2546, หนา 33)
ไดกลาววา การจัดสภาพแวดลอมดานการบริหารเปนการดําเนินการของสถานศึกษา ใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ผูบริหารและครู เปนผูมีความสําคัญยิ่งตอการสรางสภาพแวดลอม ความสัมพันธอันดีจะทําใหผูบริหารไดรับการไววางใจ
จากคณะครู ผูบริหารควรปฏิบัติตอครูเหมือนกับผูรวมงานที่ดี และคอยใหคําแนะนําชวยเหลือ สรางขวัญและกําลังใจ
ในการทํางานใหกับครู โดยยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวม และดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หนา 8) ไดกําหนด
แนวทางในการจัด กระบวนการเรีย นการสอนของสถานศึก ษาไว คือ การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําไดทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง สงเสริมสนับสนุนใหผูสอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรีย นการสอนและอํา นวยความสะดวกเพื่อ ใหผูเรีย นเกิด การเรีย นรู
และมีความรอบรู และจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ผลการวิจัย ครั้ง นี้ สอดคลอ งกับ สมนึก สุร ะกุล
(2549, บทคัดยอ) ไดศึกษา การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
พบวา การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพ ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก เพื่อใหมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
สถานศึกษาควรปรับปรุงแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาสภาพแวดลอมดานกายภาพ สนับสนุนใหมีการจัดบริเวณตาง ๆ
ของสถานศึกษา ใหมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดโปรง สวยงาม และปลอดภัย เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู
มากยิ่งขึ้น มีการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบใหมีความเหมาะสมกับการใชงาน การจัดโรงอาหารใหมีความสะอาด
ถูกสุขลักษณะ การจัดหองน้ําใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน และการดูแลหองน้ํา หองสวม ควรมีการจัดดําเนินงานในระดับ
ที่มากขึ้น
2. การจัดสภาพแวดลอมดานการบริหาร ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก เพื่อใหมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
สถานศึกษาควรปรับแผนงาน ในการสงเสริมความรวมมือกันปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา สนับสนุนบุคลากรไดมีโอกาส
เพิ่มพูนความรูเพื่อความกาวหนา เปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการเสนอแนวทางในการบริหาร และจัดระบบ
ขอมูลสารสนเทศในการบริหารงานในสถานศึกษาที่ถูกตองครบถวนทันตอการใชงานมากยิ่งขึ้น
3. การจัดสภาพแวดลอมดานการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับมาก เพื่อใหมีการพัฒนา
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เพิ่มมากขึ้น สถานศึกษาควรสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการที่หลากหลาย สนับสนุนใหนักเรียนมีการอภิปราย
คนควาทั้งภายในและภายนอกหองเรียน และสงเสริมการเรียนรูโดยการใชภูมิปญญาทองถิ่น
4. การจัด สภาพแวดล อมด า นการปฏิ สัม พั น ธร ะหว า งบุค คล ผลการวิจั ย พบว า อยู ใ นระดับ มาก เพื่อ ให มี
การพัฒนาเพิ่มมากขึ้น สถานศึกษาควรสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางครูกับบุคลากร ครูกับนักเรียน และนักเรียนกับ
นักเรียน สรางความไววางใจกันในการปรึกษาปญหาระหวางครูดวยกัน การสนับสนุนการทํางานเปนทีม มีการจัดใหมี
โอกาสพบปะสังสรรคระหวางครู บุคลากร มีการสรางความผูกพันและเปนกันเองระหวางครูกับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
5. สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ มีการจัดสภาพแวดลอมดานกายภาพ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยสถานศึกษาขนาดกลาง มีการดําเนินงานในระดับมากกวา ดังนั้นสถานศึกษาขนาดใหญ ควรมีการจัดทํา
แผนงานปรับปรุงและดูแลอาคารสถานที่ การจัดดําเนินงานดานสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึก ษามากยิ่ ง ขึ้น ไดแ ก การจัด อาคารเรีย น อาคารประกอบใหมี ความเหมาะสมกับ การใชง าน การจั ดเตรี ย ม
จุดบริการน้ําดื่มและน้ําใชที่สะอาดใหเพียงพอกับนักเรียน จัดบรรยากาศหองสมุดใหเหมาะสมกับการศึกษา การจัด
โรงอาหารใหมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ
6. สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง มีการจัดสภาพแวดลอมดานการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยสถานศึกษาขนาดกลางมีการดําเนินงานในระดับมากกวา ดังนั้นสถานศึกษาขนาดเล็ก
ควรจัดกิจกรรมโดยใชวิธีการบูรณาการกิจกรรม เพื่อสามารถดําเนินงานดานปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไดเหมาะสม
มากขึ้น สถานศึกษาขนาดเล็กควรเพิ่มการสรางความผูกพันและเปนกันเองระหวางครูกับนักเรียน การสงเสริมการทํางาน
เปนทีมของครู การสงเสริมใหนักเรียนมีการรวมกิจกรรมของนักเรียนเพื่อเผยแพรชื่อเสียงของโรงเรียน การจัดกิจกรรมที่ทําให
นักเรียนรูสึกอบอุนและสนุกสนานเมื่อไดรวมกลุมเพื่อน และการสรางความรวมมือรวมใจของนักเรียนในการรักษาชื่อเสียง
และภาพพจนของโรงเรียน
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ เรื่ อ งการจั ด สภาพแวดล อ มที่ เ ป น จริ ง กั บ การจั ด สภาพแวดล อ มที่ ค าดหวั ง
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
2. ควรศึ ก ษาป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด สภาพแวดล อ มในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตราษฎร บู ร ณะ
กรุงเทพมหานคร ที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
3. ควรศึกษาสภาพปญหาการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ดานกายภาพ ในสถานศึกษาขนาดใหญ
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
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ในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2557 จํานวน 171 คน เครื่องมือที่ใชใน
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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
สถานศึก ษาเปน แหล งเรี ย นรู ที่สํ า คัญ ที่ ต อ งจั ด การศึ ก ษาให ผู เรีย น ในพระราชบั ญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 10 บัญญัติไววา การจัดการศึกษา
ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายประกอบกับมาตรา 6 บัญญัติไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2543, หนา 9) อีกทั้งแผนการศึกษาแหงชาติ
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2555 -2559 ระบุวา การศึกษาเปนกระบวนการที่ทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน
สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีสันติสุข และสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมและสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดานของประเทศ
บุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาสูการบริหารจัดการสถานศึกษา
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์กับตัวผูเรียน เกิดการพัฒนาในสถานศึกษา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ ผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งเปนผูที่มี
อํานาจหนาที่สูงสุดในการบริหารสถานศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบในการบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา
บริหารกิจการของสถานศึกษา วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กํากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย ไมวาจะเปนเรื่องการเรียน
การสอน การจัดการเรียนรู การจัดแหลงเรียนรู รวมทั้ง การประสานสัมพันธกับบุคคลทั้งภายใน และภายนอก ผูบริหาร
สถานศึกษาตองมีความสามารถในการจัดหาระดมทุน และทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ การที่ผูบริหารตองเปนผูนํา
และผูประสานความรวมมือจากทุกฝาย เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาไปสูทิศทางที่ดีขึ้นผูบริหารสถานศึกษา
จึงเปรียบไดวาเปนผูนําหลักสําคัญในการนําพาองคกรใหกาวไปสูทิศทางที่ดี และเปนประโยชนตอสังคมเหมาะสมกับ
สภาพการณปจจุบัน (ธีระพันธ พวงจําป, 2553, หนา 5)
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จากบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานศึกษาดังกลาว ผูบริหารจึงจําเปนตองมี
คุณลักษณะที่ดี ทั้งดานการใชหลักธรรมาภิบาล ดานนิติธรรม ดานคุณธรรม ดานการมีสวนรวม ดานความรับผิดชอบ
ดานความโปรงใส ดานความคุมคา รวมทั้งดานบุคลิกภาพ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรูความสามารถ ดานมนุษยสัมพันธ
และดานภาวะผูนํา ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนที่ตองมีคุณลักษณะตาง ๆ เหลานี้เปนคุณลักษณะประจําตัว เพราะ
คุณลักษณะประจําตัวที่ดีจะเปนหัวใจของการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนใหมีคุณภาพ เปนเครื่องมือในการนําวิสัยทัศน
และกําหนดนโยบายสูการปฏิบัติ กอใหเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา สรางขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงาน เปนคุณลักษณะ
ประจําตัวที่สามารถนําพาความรวมมือ รวมใจในการพัฒนางานใหกาวหนาไดมาตรฐาน จูงใจผูรวมงานในองคกรใหเกิด
ความสมัครใจในการทํางาน ทําใหการบริหารจัดการสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอันเปนประโยชน
ตอหนวยงาน หรือองค กร (สํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึก ษาแหง ชาติ, 2540, หนา 40) ในทางตรงกันขา ม
ถาผูบริหารสถานศึกษาไมมีคุณลักษณะที่ดี ไมมีคุณลักษณะของความเปนผูนํา ผูบริหารก็จะไมสามารถพัฒนาองคกร
ใหเจริญกาวหนา การจัดการศึกษาก็ไมประสบความสําเร็จไดเชนเดียวกัน (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หนา 7)
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ผูบริหารจึงมีความสําคัญ
ในการทําหนาที่เปนผูนําองคกรขับเคลื่อนสงเสริมสนับสนุนการศึก ษาของสถานศึกษาใหมีความเขมแข็งในการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ ตามตัวชี้วัดความสําเร็จในการบริหาร เปนแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ กําหนดบทบาทหนาที่ของสถานศึกษารวมทั้งขอบขาย และภารกิจงานดานตาง ๆ ภายในสถานศึกษา
(สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ, 2556, หนา 166) จากรายงานประจําปของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
กรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาแตละแหงประสบปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานที่แตกตางกันไป เชน งานที่ผูบริหารมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ เกิดความลาชา
ไมเสร็จตามกําหนด ผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ทําใหงานเกิดความเสียหาย ผลงานไมเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดไวขององคกร บุคลากรเกิดความขัดแยงภายในองคกร ผูใตบังคับบัญชาขาดความเชื่อมั่นศรัทธา
ในตัวผูบริหาร เกิดการตอตานคัดคานการบริหารงานของผูบริหาร เปนตน (รายงานประจําปของสถานศึกษา, 2556, หนา 124)
จากความสํ า คัญ ของคุ ณลั ก ษณะของผูบ ริ หาร และสภาพป ญหาดัง กลา วผูวิ จั ยจึ ง ศึก ษาคุ ณ ลัก ษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษา เพื่อเปนขอมูลนําไปใชในการพัฒนากําหนดนโยบายหลักการในการคัดเลือกสรรหาบุคลากรที่จะเขาสู
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งใชเปนขอมูลสําหรับ พัฒ นาคุณ ลัก ษณะที่พึง ประสงคข องผูบ ริห ารสถานศึก ษา
ทั้งนี้เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาคุณ ลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสั งกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุง เทพมหานคร
ดานบุคลิกภาพ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรูความสามารถ ดานมนุษยสัมพันธ และดานภาวะผูนํา
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
โดยรวมและแตละดาน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
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สมมติฐานของการวิจัย
ผูบริหารในสถานศึกษาขนาดตางกันมีคุณลักษณะโดยรวม และในแตละดานแตกตางกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขาราชการครูปฏิบัติหนาที่สายการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2557 จํานวน 6 โรงเรียน รวม 237 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขาราชการครูปฏิบัติหนาที่สายการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2557 จํานวน 6 โรงเรียน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจิ
และมอรแกน (Krejcie and Mogan, 1970, pp. 608-609) รวมกลุมตัวอยาง 171 คน
เครื่องมือที่ใชและการหาคุณภาพ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) สอบถาม
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร หาคาคุณภาพเครื่องมือ
โดยนําแบบสอบถามที่สรางไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามในลักษณะความเที่ยงตรงดานเนื้อหา
ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง .67 - 1.00 แลวนําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแลวไปใชกับครูผูสอนที่ไมใช
กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แบบสอบถาม แบงเปน 2 ตอน ประกอบดวยตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2bเปนแบบสอบถามคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ดานบุคลิกภาพ จํานวน 7 ขอ ดานคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 8 ขอ ดานความรู ความสามารถ
จํานวน 6 ขอ ดานมนุษยสัมพันธ จํานวน 8 ขอ และดานภาวะผูนํา จํานวน 8 ขอ จํานวนขอคําถามมีทั้งหมด 37 ขอ
แบบสอบถามทั้งฉบับมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .98
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางไดรับคืน 171 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
โดยรวมและในแตละดาน ดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณลักษณะของผู บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด สํานักงานเขตราษฎรบูรณะกรุงเทพมหานคร โดยรวม และในแตละดาน
n = 171

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
1. ดานบุคลิกภาพ
2. ดานคุณธรรมจริยธรรม
3. ดานความรูความสามารถ
4. ดานมนุษยสัมพันธ
5. ดานภาวะผูนํา

4.45
4.37
4.29
4.37
4.33
4.36

รวม

ระดับ

S.D.

X

0.58
0.68
0.63
0.65
0.66
0.64

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 แสดงวาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ดังแสดงตารางใน 2
ตาราง 2 แสดงการเปรี ย บเที ย บคุ ณ ลั กษณะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กัด สํ า นั ก งานเขตราษฎร บู ร ณะ
กรุงเทพมหานคร โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดสถานศึกษา
คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
กรุงเทพมหานคร
1. ดานบุคลิกภาพ

2. ดานคุณธรรม จริยธรรม

3. ดานความรูความสามารถ

แหลงความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

p

ระหวางกลุม

1.60

2

0.80

4.46

.013

ภายในกลุม

30.10

168

0.17

รวม

31.70

170

ระหวางกลุม

2.14

2

1.07

3.58

.030

ภายในกลุม

50.18

168

0.29

รวม

52.33

170

ระหวางกลุม

1.64

2

0.82

3.49

.033

ภายในกลุม

39.46

168

0.23

รวม

41.10

170

3405

4. ดานมนุษยสัมพันธ

5. ดานภาวะผูนํา

รวม

ระหวางกลุม

2.99

2

1.49

ภายในกลุม

44.44

168

0.26

รวม

47.43

170

ระหวางกลุม

1.39

2

0.69

ภายในกลุม

67.56

168

0.40

รวม

68.95

170

ระหวางกลุม

1.96

2

0.98

ภายในกลุม

34.13

168

0.20

รวม

36.10

170

5.65

.004

1.73

.179

4.84

.009

จากตาราง 2 แสดงวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานบุคลิกภาพ ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรูความสามารถ และดานมนุษยสัมพันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดาน
ภาวะผูนําไมพบความแตกตาง
เมื่อพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของเชพเฟ (Scheffe’s Method)
ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 แสดงผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต างเป นรายคู ของคุ ณลั กษณะของผู บริ หารสถานศึ กษาในสั งกั ด
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยรวม ดานบุคลิกภาพ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู
ความสามารถ และดานมนุษยสัมพันธ จําแนกตามขนาดสถานศึกษา
คุณลักษณะ
1. ดานบุคลิกภาพ
2. ดานคุณธรรม จริยธรรม
3. ดานความรูความสามารถ
4. ดานมนุษยสัมพันธ
โดยรวม

ขนาดเล็ก - ขนาดกลาง
( X = 4.27) - ( X = 4.44)
.013*
.045*
.045*

ขนาดสถานศึกษา
ขนาดเล็ก - ขนาดใหญ
( X = 4.27) - ( X = 4.64)
.030*
.008*
.010*

ขนาดกลาง - ขนาดใหญ
( X = 4.44) - ( X = 4.64)
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 3 แสดงวา คุณลักษณะโดยรวมของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลางและกับ
สถานศึกษาขนาดใหญ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
มีคุณลักษณะดานบุคลิกภาพและดานความรูความสามารถ แตกตางกับผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง และผูบริหาร
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สถานศึกษาขนาดเล็ก มีคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม และดานมนุษยสัมพันธ แตกตางกับผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่น ๆ ไมพบความแตกตาง

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
1. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสัง กัด สํา นัก งานเขตราษฎรบูร ณะ กรุง เทพมหานคร โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก
2. คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ขนาดใหญ
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยรวม และในแตละดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ยกเวน
ดานภาวะผูนําไมพบความแตกตาง เมื่อทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูพบวา คุณลักษณะโดยรวมของผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดกลางและกับสถานศึกษาขนาดใหญ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 นอกจากนี้ ผูบ ริหารสถานศึก ษาขนาดเล็ก มีคุณลักษณะดานบุคลิกภาพและดานความรูความสามารถ
แตกตางกับผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง และผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก มีคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม
และดานมนุษยสัมพันธ แตกตางกับผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่น ๆ
ไมพบความแตกตาง
อภิปรายผล
1. ผลการวิ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตราษฎร บู รณะกรุ งเทพมหานคร
ดานบุคลิกภาพ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ความสามารถ ดานมนุษยสัมพันธ และดานภาวะผูนํา พบวาทุกดาน
อยูในระดับมาก ผูวิจัยมีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลดังนี้
1.1 ดานบุคลิกภาพ ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหาร
มีลักษณะทาทางการวางตัวที่เหมาะสม แตงกายไดถูกตองตามกาลเทศะ มีวาจาถอยคําที่สุภาพ สามารถควบคุมอารมณ
การใชลักษณะของน้ําเสียงที่ออนนอมตอผูรวมสนทนาอยางถูกตองตอบุคคล และสถานการณ แสดงออกถึงความเชื่อมั่น
ในตนเองอยางชัดเจน สรางความประทับใจใหแกผูรวมงาน สรางความนาเชื่อถือใหแกผูพบเห็น ทําใหเกิดการยอมรับจาก
บุคคลรอบขาง ดังที่ ประณม ถาวรเวช (2555, สื่อออนไลน) ไดกลาวไววา บุคลิกภาพที่สําคัญของบุคคลประกอบดวย
บุคลิกภาพทางกาย บุคลิกภาพทางอารมณ และจิตวิทยา บุคลิกภาพทางสังคม และบุคลิกภาพทางสติปญญา เปนผูที่มี
กิริยาวาจาที่ถูกตองเหมาะสม มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความมั่นคงทางอารมณ ทนตอความกดดันได ระงับอารมณโกรธ
ไดอยางรวดเร็ว ตองกลาเผชิญอุปสรรค เคารพสิทธิผูอื่น รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และตองมีจิตวิทยาในการพูด
พูดจาชมเชย โนมนาวจูงใจใหคนทํางานเพื่อความเจริญกาวหนาของหนวยงานได ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ
พระภักดี ฐิตปรกฺกโม (ศรีนา) (2556, หนา 84) ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 9 จังหวัดอํานาจเจริญ พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 9 จังหวัดอํานาจเจริญ ดานบุคลิกภาพ อยูในระดับมาก
1.2 ดานคุณธรรม จริยธรรม ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ผูบ ริห ารมีการแสดงออกบงบอกถึงความประพฤติแ ละความนึกคิดในสิ่ง ที่ดีงามที่ถูกตอง และสมควรตามศีล ธรรม
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อยางชัดเจน รับผิดชอบตอหนาที่ มีความโปรงใสในการบริหาร ตรงตอเวลา เสียสละ ใหเกียรติและเคารพสิทธิผูอื่น
วางตัวเปนกลาง มีความเปนธรรม แสดงใหเห็นถึงความมีเมตตาตอผูรวมงานและผูอื่นอยางชัดเจน เห็นประโยชนสวนรวม
มากกวาสวนตน ดังที่ สุภัททา ปณฑะแพทย (2554, หนา 14) ไดกลาววา ในการบริหารจัดการสถานศึกษาหรือองคการ
ทางการศึกษานั้นปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่ถือเปนหลักใหญ คือ การมีผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารการศึกษาที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม พฤติกรรมดานจริยธรรมในการบริหารจัดการ คือ พฤติกรรมที่ไมใชเพียงแตถูกตองตามกฎหมาย
เทานั้น แตยังตองเปนพฤติกรรมที่ถูกตองภายในกรอบของคุณธรรมและจริยธรรมที่บุคคลในสังคมโดยทั่วไปยอมรับได
นอกจากนี้คุณธรรมและจริยธรรมนั้นเปนองคประกอบหนึ่งที่จะสรางศรัทธาซึ่งเปนแรงจูงใจใหเกิดความสามัคคีรวมมือกัน
ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ มุ ง ไปสู เป า หมายเดี ย วกั น ได ทํา ให ผู รว มงานทุ ก คนในองค ก ารเกิ ด ความเชื่ อ ถื อ และเชื่ อ มั่ น ในตั ว ผู นํ า
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ พฤกษา รื่นเริง (2556, หนา 87) ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูบริห ารสตรีโ รงเรียนมัธยมศึก ษาจั งหวั ดสมุ ทรปราการ พบว า คุ ณลัก ษณะที่พึง ประสงค ของผูบริ หารสตรี โรงเรีย น
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ดานคุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับมาก
1.3 ดานความรู ความสามารถ ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ผูบริหารมีความรูความสามารถในการนําทักษะ ประสบการณ ความรูความเขาใจ ความชํานาญเฉพาะบุคคล รูจริงจนถองแท
รูลึกถึงกระบวนการในหลักการบริหารสถานศึกษามาใชในการบริหารสถานศึกษา เพื่อการนําไปสูการพัฒนาองคกร
อยางเปนระบบ ตลอดจนมีการนําเทคนิควิธีการตาง ๆ เปนวิธีการทํางานที่มีเทคนิคใหม ๆ จากการอบรมพัฒนาตนเอง
หรือการสั่งสมจากประสบการณการทํางาน จนเกิดเปนความชํานาญ เปนทักษะในการปฏิบัติงาน และสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดจนเปนผลสําเร็จ ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2541, หนา 17–19) ไดกลา วไววา
ในการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารจะตองใชความรู ความสามารถ เปนเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
มีความสําคัญในการสนับสนุนใหบุคลากรเกิดความมุงมั่นพัฒนา จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ความรูความสามารถของผูบริหารจะชวยประสานความรวมมือจากทุกฝายเพื่อพัฒนาโรงเรียน และประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ พระภักดี ฐิตปรกฺกโม (ศรีนา) (2556, หนา 84) ไดศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 9 จังหวัดอํานาจเจริญ พบวา
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 9 จังหวัดอํานาจเจริญ ดานความรู
ความสามารถ อยูในระดับมาก
1.4 ดานมนุษยสัมพันธ ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ผูบริหารใหความสําคัญในการสรางบรรยากาศ จัดกิจกรรมในการทํางานรวมกัน ระหวางผูบริหารกับผูรวมงาน หรือผูรวมงาน
กับผูรวมงานดวยกันเอง ใหเกิดความรูสึกถึงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ไมสรางกําแพง ไมแบงระดับชนชั้นระหวาง
ผูรวมงานกับผูบริหาร มีความเอื้ออาทร ดูแลเอาใจใสผูรวมงาน ปฏิบัติตนกับผูรวมงานและผูอื่นอยางมีน้ําใจ สรางขวัญ
และกําลังใจใหผูรวมงานเกิดความรูสึกวาเปนสวนหนึ่ง และสวนสําคัญในองคกร ดังที่ สัมมา รธนิธย (2553, หนาv168)
ไดกลาววา มนุษยสัมพันธเปนเรื่องที่สําคัญ ที่ผูนําจําเปนตองใหความสนใจเปนพิเศษเพราะในการทํางานนั้น จําเปนตอง
ประสานกับหนวยงานหลายตอหลายฝาย และมีพนักงานหลายคนหรือหลายกลุมที่ตองทํางานเกี่ยวของกัน จึงจําเปนตองมี
มนุษยสัมพันธมาก ๆ เขาไว ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของตนเอง ผูนําจึงควรเปนผูที่ใหความรัก ความเขาใจ
กับผูรวมงาน เพราะผูรวมงานมีความตองการความรัก ความเอาใจใส ความเคารพยกยอง มนุษยสัมพันธที่ดีของผูบริหาร
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กับผูรว มงานจะสงผลใหเกิ ดความเชื่อมั่น และมุงมั่นของบุคคลในการทํางานเปน กลุมหรื อเปน ทีม ผลการวิจั ยครั้ง นี้
สอดคลองกับงานวิจัยของ พฤกษา รื่นเริง (2556, หนา 87) ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสตรีโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ พบว า คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ข องผู บ ริ ห ารสตรี โ รงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาจั ง หวั ด
สมุทรปราการ ดานมนุษยสัมพันธ อยูในระดับมาก
1.5 ดานภาวะผูนํา ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของผูบริหารอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ผูบริหารสามารถแสดงถึงความเปนผูนํา กลาตัดสินใจในการสั่งการขับเคลื่อนทิศทางนําพาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคขององคกร เพื่อความกาวหนาขององคกร ไดอยางมีประสิทธิภาพจนเกิดความสําเร็จของงานในองคกร
อีกทั้งยังหมั่นศึกษาหาความรู ฝกฝนอบรมพัฒนาตนเองใหเปนผูนําที่ดี จนสามารถจูงใจใหผูรวมงานหรือบุคคลรอบขาง
เกิดความเคารพยกยองพรอมที่จะรวมงานดวยความเต็มใจ ดังที่ ประพนธ ผาสุขยืด (2541, หนา 91) กลาววา ภาวะผูนํา
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูนําในการที่จะนําพาองคกรใหประสบความสําเร็จได ผูบริหารตองเปนผูนําในการบริหารจัดการ
ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือเปนหนาที่ของผูนําที่จะตองใหความมั่นใจ เพื่อการยอมรับของคนในองคกร อันจะนําไปสูความไมไววางใจ
ระหวางกัน และทําใหเกิดความรวมมือรวมใจกัน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ พระภักดี ฐิตปรกฺกโม (ศรีนา)
(2556, หนา 84) ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 9
จังหวัดอํานาจเจริญ พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 9
จังหวัดอํานาจเจริญ ดานภาวะผูนํา อยูในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก โดยรวมและในแตละดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานภาวะผูนําไมพบ
ความแตกตาง ผูวิจัยนําเสนอการอภิปรายดังนี้
2.1 การที่ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีคุณลักษณะดานบุคลิกภาพ และดานความรูความสามารถ
แตกตางกับผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานของการวิจัย
ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาขนาดเล็กมีจํานวนบุคลากรนอยกวาสถานศึกษาขนาดกลาง การพบปะกันระหวางผูบริหาร
กับบุคลากรยอมเกิดขึ้นไดบอยครั้ง อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กยังไมเคยผานงานการบริหารสถานศึกษามากอน
เพิ่งเริ่มจะดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งจําเปนที่ตองผานการเขารับการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในการเปนผูบริหาร
อีกทั้งการเริ่มตนการทํางานจึงตองเพิ่มความระมัดระวังตัวในการวางตัว การแสดงออก การแตงกาย การใชถอยคําวาจา
ในการสนทนากับผูที่เกี่ยวของ เพื่อสรางภาพลักษณใหเกิดความนาเชื่อถือ ใหเปนที่ยอมรับเคารพนบนอบเปนที่นาเกรงใจ
ตอผูพบเห็น อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กเพิ่งสําเร็จการศึกษา ความรูยอมทันสมัย ทันตอเหตุการณการเปลี่ยนแปลง
ในปจจุบัน ทั้งยังมีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ มาใชในการบริหารสถานศึกษา
ในขณะที่ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลางที่มีประสบการณในการบริหารงานสถานศึกษามาแลว อาจขาดความระมัดระวังตัว
ในการแสดงออกทางบุคลิกลักษณะบาง อีกทั้งอาจไมมีเวลาในการอบรมพัฒนาความรู ความสามารถเพิ่มเติม ดังที่
อรุณ รักธรรม (2537, 198) ไดกลาววา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะที่เปนเอกลักษณ มีลักษณะปรากฏเฉพาะบุคคล
เปนแบบอยางพฤติกรรมที่สรางใหเกิดแรงจูงใจ เกิดแรงกระตุนในการทํางานทํากิจกรรมรวมกันของกลุมคนในองคกร
ใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามเปาประสงคขององคกรที่วางไว ดังนั้นผูบริหารจะตองมี
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คุณลักษณะที่บงบอกไดถึงความดี ชี้ใหเห็นถึงความสามารถที่เปนคุณลักษณะประจําตัว ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ
งานวิจัยของศักดิ์ชัย ภูเจริญ (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ในจังหวัดนครราชสีมา พบวา โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามขนาดสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2.2 การที่ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม และดานมนุษยสัมพันธ
แตกตางกับผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย
ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาขนาดเล็กจํานวนบุคลากรที่มีอยูในองคกรเปนจํานวนกลุมคนที่มีจํานวนนอย การใชคุณธรรม
จริยธรรมในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษายอมสรางความนาเชื่อถือ สรางศรัทธาในการทํางาน ใหเปนผูยอมรับตนเอง
และผูอื่น อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กยังไมเคยผานการบริหารงานมากอน ประสบการณในการทํางานยอมมีนอยกวา
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ ผูบริหารยิ่งตองสรางลักษณะคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดความนาเชื่อถือ เพื่อใหเปนที่ยอมรับ
ของผูรวมงาน และ สถานศึกษาขนาดเล็กยอมมีจํานวนบุคลากรนอยกวาสถานศึกษาขนาดใหญ การแสดงออก การพบปะ
พูดคุย การสนทนา การมีปฏิสัมพันธรวมกันในการทํางานระหวางผูบริหารกับผูรวมงาน การดูแลเอาใจใสของผูบริหาร
กับผูรวมงานยอมไดรับความเอาใจใสดูแลอยางทั่วถึง จนเกิดเปนความใกลชิดของผูบริหารกับบุคลากรที่เปรียบเสมือนเปน
ครอบครัวเดียวกัน ในขณะที่สถานศึกษาขนาดใหญมีจํานวนบุคลากรมากกวาสถานศึกษาขนาดเล็ก การทํางาน ภาระงาน
ที่มีมากกวาสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก การบริหารงานในคนที่มีจํานวนมาก ยอมสงผลใหผูบริหารอาจละเลย
ขาดการดูแลเอาใสใจอยางทั่วถึง จนทําใหเกิด ความแตกตา งในความรูสึก ของผูรว มงานกับ ผูบ ริห ารวา เลือ กปฏิบัติ
และดวยเปนสถานศึกษาขนาดใหญ ผูบริหารอาจมุงผลงานมากจนลืมสรางความสัมพันธที่ดีในองคกร การพบปะพูดคุยกัน
อาจมุงความสําคัญไปที่เรื่องงานมากกวา จนทําใหขาดการมีปฏิสัมพันธกันระหวางผูบริหารกับผูรวมงาน ดังที่ ชัยเสฎฐ พรหมศรี
(2550, หนา 41) ไดกลาววา ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลสําคัญที่จะชี้วัดความสําเร็จ และความลมเหลวขององคกร เปนกุญแจ
สําคัญในการบริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ซึ่งการบริหารจะมีประสิทธิภาพเพียงใด ขึ้นอยูกับผูบริหารโรงเรียน เนื่องจากมีความใกลชิดกับคณะครู และชุมชนมากที่สุด
ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญมากในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสถานศึกษาเพื่อนําไปสูความสําเร็จ ซึ่งไมใชเรื่องงาย
ดังนั้น สิ่งสําคัญที่ผูบริหารจะตองระลึกไวเสมอคือความอดทนในการแกปญหา การใชคุณธรรม จริยธรรม และการสราง
มนุษยสัมพันธที่ดีใหเกิดในการทํางาน สอดคลองกับงานวิจัยของ พฤกษา รื่นเริง (2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของผูบริหารสตรีโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการพบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสตรี
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามขนาดสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 การที่ผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีคุณลักษณะดานภาวะผูนํา ไมแตกตางกัน
ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ไมวาผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก
ผูบริหารยอมตองใชภาวะผูนําเปนตัวขับเคลื่อน กําหนดทิศทางการพัฒนาองคกร การสรางวิสัยทัศนที่กวางไกล มองการณไกล
กลาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงผลักดันพัฒนาองคกร เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาประสงคขององคกร ผูบริหารสถานศึกษา
ทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตองสรางกระบวนการ สรางแรงจูงใจ ที่ผูบริหารสามารถทําใหผูรวมงานในองคกร
เกิดความตระหนักถึงสิ่งที่จะตองทํารวมกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจ เกิดการยอมรับ และความมุงมั่นที่จะทําใหกับองคกร
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คุณลักษณะภาวะผูนํา เปน ปจ จัย หลัก ที่มีค วามจํา เปน ที่ผูบ ริห ารสถานศึก ษาจะตอ งพึง มีใ นการบริห ารสถานศึก ษา
เปนตัวกําหนดความสํา เร็จ หรือ ความลม เหลวขององคก ร ภาวะผูนํา เปน คุณ ลัก ษณะหนึ่ง ที่จํา เปน สํา หรับ ผูบ ริห าร
เปนเครื่องมือสําคัญในการสรางแรงผลักดันใหเกิดความรวมมือในการทํางาน ภาวะผูนําสามารถแสดงออกไดภายนอก
ใหผูรวมงานไดเห็นถึงพฤติกรรมของความเปนผูนํา มีความกลาคิดกลาลงมือตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ อยางรอบคอบ
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน มีความยุติธรรม รับผิดชอบตอการกระทําของตนเองและผูรวมงาน ไมโยนความผิด
ใหกับผูรวมงาน ไมหนีปญหา อดทน มองอนาคตขององคกรไปขางหนา มีวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูนําที่สามารถสรางแรงศรัทธา
ไดเ กิด กับ ผูรว มงาน อนาคตองคก รก็มีก ารพัฒ นาไปอยา งไมห ยุด ยั้ง จากผูนํา ที่มีภ าวะผูนํา ที่ดี ดัง ที่ สุม าลี ละมอ น
(2553, หนา 29) ไดกลาววา คุณลักษณะของผูนําตองเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน มีความรอบรู กลาคิด
กลาตัดสินใจ มีวิสัยทัศนในการทํางาน เปนผูฟงที่ดี วางนโยบายขององคกรอยางชัดเจน มีการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลัก
การกระจายอํานาจ สรางมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน เขาใจผูอื่นชวยเหลือซึ่งกันและกัน ชักนําใหผูอื่นเกิดแรงบันดาลใจ
ในการทํางาน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ นิวัตร มงคล (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะผูบริหาร
สถานศึกษามืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวาไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการศึกษา เรื่องคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานบุคลิกภาพ ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก เพื่อใหมีคุณลักษณะดานนี้มากขึ้นผูบริหารควรสราง
ภาพลักษณ ที่แสดงทาทางความมั่นใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ฝกการควบคุมอารมณ และการเขาสังคมในสถานการณ
ตาง ๆ โดยการเขารับการอบรมบุคลิกภาพสําหรับผูบริหาร เพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือใหกับผูรวมงาน และผูพบเห็น
2. ดานคุณธรรม จริยธรรม ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก เพื่อใหมีคุณลักษณะดานนี้มากขึ้น ผูบริหาร
ควรใหค วามสํา คัญ และใสใ จในการปฏิบัติต นเพื่อ ใหเกิด คุณ ธรรม จริย ธรรมในการบริห ารงาน ใหค วามเปน ธรรม
วางตัวในลักษณะคนกลาง และนําระบบคุณธรรมมาใชในการบริหารงาน เพื่อใหผูรวมงานเกิดความศรัทธาในตัวผูบริหาร
อาจจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่ผูบริหารมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม
กับผูรวมงานเพื่อใหเกิดการพัฒนาตนและพัฒนาคน
3. ดานความรู ความสามารถ ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก เพื่อใหมีคุณลักษณะดานนี้มากขึ้น ผูบริหาร
ควรแสวงหาแนวทางในการปฏิบัติงาน หรือหาเทคนิควิธีการใหม ๆ มาใชในการบริหารงานเพื่อใหเกิดทัศนคติที่สรางสรรค
เปนที่ยอมรับในความรู ความสามารถของผูบริหาร อาจใชการมีสวนรวมในการทํางาน โดยใหผูรวมงานเขามามีบทบาท
ในการทํางานมากขึ้น และผูบริหารตองเปดกวางยอมรับในเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควรหาเวลาและโอกาสในการเขารวม
ฝกอบรมการใชเทคโนโลยีแ ละระบบสารสนเทศที่ทัน สมั ย เพื่อ เปน การพั ฒนาตนเองให เกิด การทั กษะ เกิดความคิ ด
สรางสรรคที่นํามาประยุกตใชในการบริหารงาน สามารถมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความถนัด ความสามารถของ
ผูรวมงาน ทําใหเกิดการเปนที่ยอมรับของผูรวมงานมากขึ้น
4. ดานมนุษยสัมพันธ ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก เพื่อใหมีคุณลักษณะดานนี้มากขึ้นผูบริหารตองหมั่น
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สรางความสัมพันธสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูบริหารกับผูรวมงาน หมั่นดูแลเอาใจใสผูรวมงานใหมากขึ้น แสดงทาทาง
การเปนมิตรอยางชัดเจน ลดชองวางของระหวางผูบริหารกับผูรวมงาน ยอมรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูรวมงาน
อยางเปดกวาง สรางขวัญและกําลังใจตอผูรวมงานเมื่อปฏิบัติหนาที่ หรือ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายสําเร็จตามเปาหมาย
มีการจัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อใหเกิดมิตรภาพตอกัน
5. ดานภาวะผูนํา ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก เพื่อใหมีคุณลักษณะดานนี้มากขึ้น ผูบริหารตองรูจัก
พัฒนาตนเองใหมีความเปนผูนําอยูเสมอ สามารถจัดการกับสิ่งตาง ๆ ไดอยางกลาหาญ เด็ดเดี่ยว กลาตัดสินใจ เพื่อใหเกิด
การพัฒนาองคกรใหเกิดความกาวหนา ผูบริหารตองสรางความนาเชื่อถือใหเกิดแกผูรวมงาน สรางความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ใหผูรวมงานเห็นอยางชัดเจนใหผูรวมงานเกิดการยอมรับวาผูบริหารมีภาวะผูนําที่สามาหรถนําพาทีม และองคกร
ไปสูเปาหมายที่วางไว
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบเรื่องคุณลักษณะที่คาดหวังกับคุณลักษณะที่เปนจริงของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
2. ควรศึ ก ษาป จ จั ย เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตราษฎร บู รณะ
กรุงเทพมหานครที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน
3. ควรศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร

กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบับนี้สําเร็จสมบูรณดวยดีไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค
อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดใหคําปรึกษาและคําแนะนํา ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่กรุณาใหคําแนะนํา แกไขและตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ขอขอบคุณผูอํานวยการสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานครและผูบริหารสถานศึกษา
ตลอดจนคุณครูในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานครทุกทานที่ตอบแบบสอบถาม คุณคาและประโยชน
จากการศึกษาคนควาฉบับนี้ ผูศึกษาคนควาขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา ผูซึ่งเปนทุกสิ่งทุกอยางที่ทําใหลูกมีวันนี้
รวมทั้งครู อาจารยที่เคารพเปนอยางสูงทุกทาน
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แนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
Guidelines on Sustainable Tourism Development at Nakornshum Retro Market,
Nakornchum Municipality, Muaeng District, Kamphangphet Province
ธัญณภัสกร สีทับทิม 1* และ ละเอียด ศิลานอย 2
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Thannapassakorn Sritubtim1* and La-iard Silanoi2
บทคัดยอ
การศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญ
ความตองการในการทองเที่ยวและความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของตลาดยอนยุคนครชุม การวิจัย
แบงออกเปน การวิจัยเชิงปริมาณโดยกลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวจํานวน 385 คน โดยใชแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่มีผูใหขอมูลสําคัญ คือ ผูประกอบการและองคกรของรัฐ เชน เทศบาลนครชุม คณะกรรมการกลุมพอคาแมคาตลาดยอนยุค
นครชุม คณะกรรมการชมสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน คณะกรรมการวิจัยชุมชน การทองเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร ใชการสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก จํานวนความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ใชสถิติในการทดสอบสมมุติฐาน T-Test,
One-way ANOVA และทดสอบรายคูดวยวิธีของ Scheffe Method ผลการวิจัย พบวา 1) นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง
อายุระหวาง 35–44 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพคาขายและธุรกิจสวนตัว รายไดระหวาง
5,001-10,000 บาท 2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานบุคลากร
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสินคาและบริการ ดานราคา ดานองคประกอบทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ
และดานการสงเสริมการตลาด 3) ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
นักทองเที่ยวที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและรายได ที่แตกตางกัน ใหความสําคัญ
ปจจัยสวนประสมการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ
ใหบริการและองคประกอบทางกายภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ภาครัฐและผูประกอบการ
ไดใหความคิดรวมกันในการพัฒนาตลาดยอนยุค นครชุมเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืนโดยการสรางกิจกรรมการทองเที่ยว
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ภายในชุมชนโดยใหตลาดยอนยุครวมเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมการทองเที่ยวโดยไดนําหลักการสวนประสมทางการตลาด
มาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ภายใตกรอบแนวคิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
คําสําคัญ: ตลาดยอนยุคนครชุม การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน นักทองเที่ยว 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
การทองเที่ยวถือเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญมากในระบบเศรษฐกิจโลก เพราะคิดเปนมูลคาสูงถึงประมาณ
1 ใน 3 ของภาคการคาและบริการรวมของโลก และกอใหเกิดประโยชนตอประเทศตางๆ มากมาย ซึ่งจากรายงานของ
องคกรการทองเที่ยวโลกแหงสหประชาชาติ (World Organization: UNWTO) ไดคาดการณวาในอีก 8 ปขางหนา ค.ศ. 2020
จะมีนักทองเที่ยวมากกวา 1,600 ลานคน โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟก มีการขยายตัวอยางเขมแข็งเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงรอยละ 7
ซึ่งสอดคลองกับขอมูลสมาคมสงเสริมการทองเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (PATA) คาดวาจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ
ที่จะเดินทางเขาภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 6 โดยภูมิภาคที่ขยายตัวไดดีที่สุด คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เพิ่มขึ้นรอยละ 8 (สินีนาถ ฉัตรศุภกุล, 2555)
สํา หรับ ประเทศไทยเรานั้น เปน ที่ท ราบกัน ดีวา การทอ งเที่ย วเปน แหลง รายไดใ นลํา ดับ ตน ๆ ของประเทศ
โดยประเทศไทยนั้นมีรายรับดานการทองเที่ยวสูงเปนอันดับ ในอาเซียน และมีจํานวนนักทองเที่ยวที่มาเยือนสูงเปนอันดับสอง
รองจากมาเลเซีย และจากขอมูลสถิติตานนักทองเที่ยวระหวางป 2548-2553 มีนักทองเที่ยวระหวางประเทศที่เดินทางเขามา
ทองเที่ยวในประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยอัตราเพิ่มขึ้นปละ 7.51 เปอรเซ็นต โดยผูประกอบการธุรกิจ
ทองเที่ยวสวนใหญมีความเชียวชาญในหารใหบริการและการทําการตลาด อีกทั้งสินคาทองเที่ยวไทยก็มีความโดดเดนมิใชนอย
ไมวาจะเปนความหลากหลายของแหลงทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมมาตรฐานในระดับสากลของโรงแรม
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ขณะเดียวกันโรงแรมที่พักของไทยก็มีหลายรูปแบบใหเลือกสรร ภายใตราคาที่หลากหลาย อีกทั้ง
อาหารไทยเองก็มีความโดดเดนดานรสชาติและวิธีการปรุง รวมถึงการใหบริการของไทยก็เปนดวยไมตรีจิตที่ดีเยี่ยม
(นิศา ชัชกุล, 2554)
Nostalgia Tourism คือปรากฏการณในเชิงการทองเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ที่ตอบสนองความตองการ “โหยหาอดีต”
(Nostalgia) และนํามาสูความตองการที่จะหวนยอนกลับไปมีประสบการณ “วันชื่นคืนสุข” ในอดีตนั้น ๆ อีกครั้ง ซึ่งมิไดหมายถึง
อดีตในลักษณะประสบการณตรงที่นักทองเที่ยวแตละคนเคยประสบพบเจอมาเองในวัยเด็กแตเพียงอยางเดียว แตยังหมายรวม
ไปถึงวันชื่นคืนสุขที่ถูกสรางขึ้นมาเปนจินตนาการรวมกันของสังคมวา ณ ยุคสมัยหนึ่งสมัยใดในอดีต คือ ชวงเวลาแหงความสุข
เจริญรุงเรือง หรือสวยงามที่สุด เปนตนยิ่งสังคมไหน ตกอยูในสภาวะที่ขาดความมั่นใจหรือมีวิกฤตตอสภาพสังคมในยุค
ปจจุบันและรูสึกหมดหวังตอสังคมในอนาคตของตนเองมากเทาไร ปรากฏการณโหยหาอดีตก็จะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
จะสงผลกระทบโดยตรงตอการเพิ่มขึ้นของสิ่งที่เรียกวา Nostalgia Tourism ผลการศึกษาของ University College London
เมื่อ ค.ศ. 2007 พบวา 90% ของนักทองเที่ยวชาวอังกฤษเลือกที่จะทองเที่ยวในสถานที่ที่เกี่ยวพันเชื่อมโยงกับประสบการณ
หวานชื่นในอดีตของตนเอง มากกวาที่จะเลือกทองเที่ยวในสถานที่แปลกใหมที่ไมเคยไปมากอน ปรากฏการณ Nostalgia
Tourism นี้มิใชเกิดขึ้นในสังคมใดสังคมหนึ่ง แตมันกําลังเปนกระแสการทองเที่ยวในระดับสากลที่มีอัตราการเจริญเติบโต
เพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ป ไมเวนแมกระทั่งในสังคมไทย ซึ่งเมื่อมองสํารวจยอนกลับไปประมาณ 10 ปที่ผานมา อาจกลาวไดวา
Nostalgia Tourism ของไทยที่โดดเดนที่สุด คือ การเกิดขึ้นของ ตลาดยอนยุคในรูปแบบตาง ๆ (ชาตรี ประกิตนนทการ, 2556)
จังหวัดกําแพงเพชรเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวประวัติศาสตรแหงหนึ่ง เพราะมีโบราณสถานเกาแก
ซึ่งกอสรางดวยศิลาแลงหลายแหงรวมอยูใน “อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร” มีหลักฐานใหสันนิษฐานวาเดิมเคยเปนที่ตั้ง
ของเมือง 2 เมือง คือ เมืองชากังราว และเมืองนครชุม โดยเมืองชากังราวสรางขึ้นกอน เมื่อประมาณ พ.ศ. 1980 ตอมา
สมัยพระเจาลิไท กษัตริยองคที่ 5 แหงราชวงศสุโขทัยไดสรางเมืองใหมขึ้นทางฝงตะวันตกของลําน้ําปง “เมืองนครชุม”
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นครชุม เปนเมืองเกาที่มีมนตเสนหพรอมดวยสีสันทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตรรวมถึงบรรยากาศธรรมชาติรมรื่น
อีกทั้งนครชุมยังเปนศูนยกลางเชื่อมตอการเดินทางไปยังเมืองตาง ๆ ไดอยางสะดวกดวยระยะทางในรัศมี 100 กิโลเมตร
ดวยมีประวัติศาสตรความเปนมาที่ยาวนานกวา 700 ป นครชุม จึงมีความโดดเดนหลายดาน ทั้งศิลปกรรม สถาปตยกรรม
วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมเปนวัฒนธรรมที่หลากหลายไดรับการผสมผสานเขากันอยางลงตัว เห็นไดจากปรากฏรองรอยของ
ประวัติศาสตรอรัญญิก บานเรือนเกาแกที่มีเอกลักษณหลากหลายรูปแบบใหไดสัมผัสเยี่ยมชม ดังนั้นอาหารพื้นบาน
ของชาวบานจึงมีความหลากหลาย ภูมิปญญาพื้นบาน ขนบธรรมเนียมประเพณี มรดกทางวัฒนธรรมของทองถิ่น จึงไดรับ
การสืบทอดตอ ๆ กันมา ถายทอดสูอนุชนรุนหลังในรูปแบบของอาหารพื้นบาน (สันติ อภัยราช, 2542)
ตลาดยอนยุคนครชุมตั้งอยูในพื้นที่ของเทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งเปนยานธุรกิจ
ที่มีการคาขายเจริญรุงเรืองครั้งในอดีต จึงไดมีการรื้อฟน ปรับสภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชน อาคารบานเรือนโบราณ
ใหกลั บมามี ชีวิตใหม ตลาดยอนยุ ค นอกจากจะเปนการหนุน เสริม เศรษฐกิจ ที่พอเพียงยั งสามารถใชศิล ปวัฒนธรรม
โบราณสถานที่มีอยูสรางเปนแหลงเรียนรู และแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไดอีกทางหนึ่ง ตลาดยอนยุคนครชุมไดถือกําเนิด
มาเปนระยะเวลาเกือบ 4 ป เปนที่แนนอนวากระแสความนิยมจึงเริ่มลดลงประกอบกับตลาดยอนยุคในรูปแบบคลายคลึงกัน
ไดมีในหลายพื้นที่ ทั้งยังไมเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยวตางถิ่น จากเหตุผลดังกลาวนี้ผูวิจัยตองการศึกษาแนวทางการพัฒนา
ตลาดยอนยุคนครชุมใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ยั่งยืนและมีความพรอมทั้งสถานที่ในการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก
และสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่รองรับตอการทองเที่ยวและเพื่อใหมีความนาสนใจและสรางแรงดึงดูดใหกับนักทองเที่ยวเขามา
จับจายใชสอยเปนการเพิ่มรายไดใหกับชุมชน

วัตถุประสงคในการศึกษา
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค 1) เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ นั ก ท อ งเที่ ย ว
ใหความสําคัญในการมาทองเที่ยวตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เปนแนวทาง
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่ภาครัฐ และผูประกอบการในพื้นที่ในการมีสวนรวม
การพัฒนาตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อเปนการกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตอไป
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
นักทองเที่ยว
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพสมรส
5. อาชีพ
6. รายได

1. เจาหนาที่ภาครัฐ
2. ผูประกอบการ

ตัวแปรตาม
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสนใจในการเดินทางมาทองเที่ยว
ตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
(สวนประสมทางการตลาด 7Ps)
1. ดานผลิตภัณฑ (product)
2. ดานราคา (price)
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (place)
4. ดานสงเสริมการตลาด (promotion)
5. ดานบุคลากร (people)
6. ดานกระบวนการ (process)
7. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (physical evident)
ความคิดเห็นการพัฒนาตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อเปนแหลองเที่ยวอยางยั่งยืน
1. การอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวใหสามารถอํานวยประโยชนไดอยางตอเนื่องในอนาคต
2. การวางแผนและการจัดการในการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อไมใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม สังคม และ
วัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยว
3. การรักษาและปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว
4. การรักษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวและดานการตลาด
5. การกระจายรายไดสูทองถิ่นเพื่อนํารายไดเขาสูทองถิ่นและไดประโยชนในระยะยาวมาสูชุมชน

แนวทางการพัฒนา
ตลาดยอนยุคนคชุม
เทศบาลตําบลนคชุม
อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร
เพื่อการทองเที่ยว

สมมติฐาน
นักทองเที่ยวที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและรายได ที่แตกตางกัน
ใหความสํา คัญ ปจ จัย สว นประสมการตลาดในการพัฒ นาตลาดยอ นยุค นครชุม เทศบาลตํา บลนครชุม อํา เภอเมือ ง
จังหวัดกําแพงเพชร ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ
ใหบริการและองคประกอบทางกายภาพแตกตางกัน

วิธีวิทยาการวิจัย
เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
1. การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เปนการศึกษานักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในตลาดยอนยุค นครชุม
เทศบาลตํายลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร และเนื่องจากเปนการศึกษาวิจัยคาเฉลี่ยประชากร (population mean, µ)
และไมทราบจํานวนประชากร ผูวิจัยจึงไดใชสูตรกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเพื่อการศึกษาวิจัยคาเฉลี่ยของประชากร
(population mean, µ) ของคัสซานี (Khazanie, 1996, p. 403) ซึ่งกําหนดใหความเชื่อมั่นที่ (1-α) 100% โดยที่ประมาณคาเฉลี่ย
ของกลุมตัวอยาง จะไมตางจากคาเฉลี่ยประชากร (µ) มากเกินกวาปริมาณ E ที่กําหนดไวนั่นคือ เมื่อไมทราบจํานวนประชากร
กําหนดระดับความเชื่อมั่นไวที่ 95% และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนได 1 สวนใน 10 สวน (หรือ ±10%) ของสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานของประชากร (σ) จะไดตัวอยางจํานวนขนาดตัวอยางที่คํานวณไดเทากับ 385 คน ผูวิจัยทําการเก็บตัวอยาง
แบบมีระบบ (systematic sampling) ดวยแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (check-list) และแบบมาตรประมาณคา (rating scale)
5 ระดับ ทั้งดานความตองการของนักทองเที่ยวตามแนวคิดปจจัยสมประสมทางการตลาด (7 Ps) โดยแบบสอบถามแบงออกเปน
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลั กษณะปจ จัยสวนบุ คคลของผูตอบแบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน สถานภาพสมรส
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญ มีขอสอบ
ถามทั้งสิ้น 57 ขอ โดยแบงเนื้อหาดังนี้
1. ดานสินคาและบริการ 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) เพื่อใหนักทองเที่ยวตอบขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการมาทองเที่ยว ตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาล
ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เปนการสัมภาษณ ผูประกอบการและตัวแทนภาครัฐ ไดแก
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดกําแพงเพชร เทศบาลตําบลนครชุม คณะกรรมการกลุมพอคา แมคาตลาดยอนยุค
นครชุม คณะกรรมการชมรมสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนนครชุม คณะกรรมการงานวิจัยชุมชนนครชุมชุมชนโบราณ
โดยใชการสัมภาษณอยางมีโครงสราง (structured interview) ภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
เพื่อสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในดานตาง ๆ
การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถาม
1. การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นผานความคิดเห็น
จากอาจารยที่ปรึกษา และใช IOC โดยไดรับการตรวจจากอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน
โดยเลือกแบบเจาะจง แลวพิจารณาตรวจสอบขอคําถามและแสดงความคิดเห็นเปนรายขอ พบวา ผลการตรวจสอบคา IOC
มากกวา 0.07
2. นําแบบสอบถามไปทดสอบคาความเชื่อมั่น (reliability) ของเนื้อหา โดยแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง ทดสอบกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางในการศึกษาจํานวน 30 ตัวอยาง ที่มีลักษณะใกลเคียงกัน
เพื่อทดสอบความเขาใจในขอคําถามของกลุมตัวอยาง รวมถึงการเก็บขอมูลและการนําขอมูลมาหาคาความนาเชื่อถือของ
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แบบสอบถาม (reliability of the best) โดยใชคาสัมประสิทธิ์อัลฟา Cronbach’s Alpha ไดคา 0.85 ซึ่งมากกวา 0.70 ขึ้นไป
ซึ่งคาความเชื่อมั่นอยูในระดับสูง สามาถนําแบบสอบถามไปใชในขั้นตอนตอไปได
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ประกอบดวยจํานวนความถี่ (frequency) รอยละ (percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) จะใช สถิติคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (One-way
ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยและกรณีที่มีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบรายคูดวย Scheffe’ Method

ผลการศึกษา
การศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
ผูวิจัยไดทําการศึกษากับกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวยังตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรดวยแบบสอบถามจํานวน 385 ชุด และสัมภาษณเจาหนาที่ภาครัฐและผูประกอบการ
อยางมีโครงสราง จํานวน 5 ทาน โดยใชเคาโครงแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน ผูวิจัยสามารถวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถามกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเขามาทองเที่ยวยังตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
สรุปไดดังนี้ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญิง คิดเปนรอยละ 68.8 และเปนผูชาย คิดเปนรอยละ 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 คือ สมรส คิดเปนรอยละ 39.2 หมาย คิดเปนรอยละ 2.9 และหยาราง คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ สวนใหญผูตอบ
แบบสอบถามประกอบอาชีพคาขายและธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 25.2 รองลงมา เปนพนักงาน/ลูกจางบริษัท คิดเปน
รอยละ 24.9 และขาราชการ คิดเปนรอยละ 19.7 ตามลําดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญจะอยูในชวง 5,001-10,000 บาท
คิดเปนรอยละ 22.3 รองลงมาจะอยูในชวง 10,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 19.0 ตามลําดับ ผูวิจัยไดพบวา นักทองเที่ยว
ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเดินทางมาทองเที่ยวตลาดยอนยุคนครชุม ดังตารางตอไปนี้
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ตารางก1 แสดงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยว ตลาดยอนยุคนครชุม
เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานสินคาและบริการ
ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด
ดานบุคลากร
ดานกระบวนการใหบริการ
ดานองคประกอบทางกายภาพ
เฉลี่ย

X

S.D.

ระดับความสําคัญ

3.88
3.90
4.02
3.84
4.04
3.87
3.88
3.92

.55
.55
.53
.50
.62
.55
.52
.46

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลําดับ
ความสําคัญ
4
3
2
7
1
6
5

จากตาราง 1 สรุปไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยว ตลาดยอนยุค
นครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรโดยภาพรวมทั้ง 7 ดานนั้น มีความสําคัญอยูในระดับมาก
( X = 3.92) เมื่อพิจารณาตามลําดับคาเฉลี่ยจะสามารถเรียงลําดับความสําคัญ ไดแก ดานบุคลากร เปนดานที่นักทองเที่ยว
ใหความสําคัญใหความสําคัญมากที่สุด ( X = 4.04) รองลงมาเปน ดานชองทางการจัดจําหนาย ( X = 4.02) ดานราคา
( X = 4.90) ดานสินคาและบริการ ( X = 3.88) ดานองคประกอบทางกายภาพ ( X = 3.88) ดานกระบวนการในการใหบริการ
( X = 3.87) และดานปจจัยที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญนอยที่สุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด ( X = 3.84) ทั้งนี้
นักทองเที่ยวไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาตลาดยอนยุคนครชุม ดังนี้
1. ควรเพิ่มรานคาและสินคาตาง ๆ ใหมีความหลากหลาย การใหความสําคัญทั้งดานราคาและดานสินคา
และบริการควบคูกันไป คือตองผลิตสินคาและการบริการ ใหเหมาะสมกับราคา และราคาก็ตองเหมาะสมกับคุณภาพ
ของสินคาและบริการเชนกัน
2. ควรมีการเพิ่มดานการสงเสริมการตลาดใหมากขึ้น เชน การประชาสัมพันธ ผานทางวิทยุ โทรทัศน หรือเว็บไซต
ใหมากขึ้น และควรมีเอกสารขอมูลของตลาดยอนยุคนครชุมและชุมชนนครชุมใหกับนักทองเที่ยว
3. ในสวนของบุคลากรของตลาดยอนยุคนครชุม นักทองเที่ยวอยากใหพอคา แมคาแตงกายดวยชุดไทย
อยางจริงจังเพื่อแสดงอัตราลักษณ
4. ในสวนขององคประกอบทางกายภาพ ควรมีหองน้ําสะอาดใหบริการ เพิ่มอุปกรณรองรับขยะ เพื่อรักษา
สิ่งแวดลอมรวมถึงความสะอาดของตลาดยอนยุคนครชุม ตูเอทีเอ็ม ที่จอดรถ ที่นั่งสําหรับรับประทานอาหารใหเพียงพอ
5. อาหารและเครื่องดื่มที่จําหนายในตลาดยอนยุคนครชุมมีรสชาติดีและถูกสุขลักษณะ ภาชนะที่ใชบรรจุ
อาหารนํามาจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งทําใหยอยสลายไดงาย จึงควรรักษาและปฏิบัติแบบนี้ตลอดไป แตตองการใหมีสินคา
ที่หลากหลายกวานี้
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6. ในสวนของปายบอกทางมายังตลาดยอนยุคนครชุม ควรจะทําใหชัดเจนขึ้น รวมถึงควรจะมีการพัฒนา
เรื่องการคมนาคมและยานพาหนะที่พานักทองเที่ยวเขามาตลาดยอนยุคนครชุมใหสะดวกยิ่งขึ้น มีที่จอดรถเพียงพอ
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเจาหนาที่เทศบาลนครชุมที่ทําหนาที่ดูแลตลาดยอนยุคนครชุม และผูประกอบการธุรกิจ
ที่เกี่ยวของในตลาดยอนยุค เรื่องแนวทางพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง
จังหวัดกําแพงเพชร ดังนี้
ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวของตลาดยอนยุคนครชุม จํานวน 5 ทาน คือ
เจาหนาที่เทศบาลนครชุม ประธานตลาดยอ นยุค นครชุม และผูประกอบการรานคา 3 ทาน ผูใ หขอ มูลสําคัญ ไดใ ห
ความคิดเห็น เปนผลการสัมภาษณ โดยภาพรวม ดังนี้
ความคิดเห็นดานการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวใหสามารถอํานวยประโยชนไดอยางตอเนื่องในอนาคต
สรุปไดวา การอนุรักษและการฟนฟูทรัพยากรทางการทองเที่ยวตองอาศัยความรวมมือของชุมชนและภาครัฐ
ตองมีผูนําชุมชนที่เขมแข็งทําใหเกิดการรวมตัวเพื่ออนุรักษทรัพยากรทางการทองเที่ยวของชุมชนไวใหได และสรางความเขาใจ
ตระหนักถึงทรัพยากรทางการทองเที่ยวของชุมชน โดยการใหความรูกับชุมชนในดานการอนุรักษ เพื่อสรางความภาคภูมิใจ
ในความเปนชุมชนนครชุม เพื่อใหตลาดยอนยุคนครชุมมีความเขมแข็งและสามารถอํานวยประโยชนสืบตอไป
ความคิดเห็นดานการวางแผนและการจัดการในการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อไมใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม สังคม
และวัฒนธรรมในแหลงทองเที่ยว
ผูใหขอมูลไดใหความคิดเห็นวา ภาครัฐควรมีนโยบายและงบประมาณในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
และผลักดันใหมีนักทองเที่ยว ประชากรในชุมชนตอ งมีก ารอบรมชุม ชนในเรื่อ งการเปน เจา บา นที่ดี กํา หนดนโยบาย
และการวางแผนการจัดการที่ดีเพื่อไมใหเกิดปญหาทางสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม ผูนําชุมชนหรือหัวหนากลุม
ตองใหความสําคัญในการในการรักษาวัฒนธรรมทั้งนี้นครชุมมีแหลงเรียนรูที่สําคัญ คือ “แหลงเรียนรูการทําพระเครื่อง
นครชุม” ที่บา นของลุงสมหมาย พยอม และมีอีกหนึ่งแหง คือ บานของคุณยายประภาศรี เอกปาน ซึ่ง เปนบานที่ทํา
“ขนมขาวตอกอัด” ขนมไทยโบราณชนิดหนึ่งที่เปนที่รูจักของคนนครชุม
ความคิดเห็นดานการรักษาและปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว
ผูใหขอมูลสําคัญ ไดใหความเห็นวาทางตลาดยอนยุคไดใหความสําคัญกับการอนุรักษวัฒนธรรม ทั้งดานการแตงกาย
อาหารการกิน ทําเองสามารถนํามาเปนประโยชนในดานเศรษฐกิจคือสามารถนํามาสรางดานผลิตภัณฑ (product) มีการนํา
ผลิตภัณฑมาสรางรายไดใหชุมชน ดานบุคลากร (people) จะมีสวนรวมในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดของตลาดยอนยุค
นครชุม และเนนการรวมมือและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรทางการทองเที่ยวเพื่อสงเสริมใหการทองเที่ยวของ
ตลาดยอนยุคใหดียิ่งขึ้น ดานลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) โดยทางตลาดยอนยุค จะเนนใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก
และการบริการการทองเที่ยวที่สอดคลองกลมกลืน รักษาเอกลักษณทางธรรมชาติและสังคมของพื้นที่ มีการวางแผนและจัดการ
ในการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาทางสิ่งแวดลอมและสังคม ในพื้นที่แหลงทองเที่ยวอยางไร/มีการจัดมุม
บริการอาหาร จัดเตรียมดังนี้
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ดานผลิตภัณฑ (product) ทางตลาดยอนยุคไดมีการรณรงคใหพอคาและแมคาเลือกใชภาชนะที่บรรจุอาหาร
และเครื่องดื่มทํามาจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งจะยอยสลายงาย และมีการดูแลในเรื่องของความสะอาดและการคัดแยกและจัดเก็บขยะ
อีกทั้งมีเจาหนาที่จากเทศบาลนครชุมมาชวยในเรื่องของการจัดเก็บและขนถายขยะดวย ภาชนะที่สําหรับใสอาหารและเครื่องดื่ม
ดานลักษณะทางกายภาพ (physical evidence) จะเพิ่มในสวนของถังขยะใหมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับตอปริมาณขยะ
ที่จะเพิ่มมากขึ้นหากนักทองเที่ยวมีจํานวนมากขึ้น อีกทั้งทางตลาดยอนยุคเนนความยั่งยืนในการจัดการการพัฒนามากกวา
การนําสิง่ ที่ทันสมัยเขามา โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม สังคมและวัฒนธรรม พัฒนาตลาดยอนยุคและองคประกอบทางกายภาพ
ของตลาดยอนยุค ไมวาจะเปนเรื่องของสิ่งอํานวยความสะดวก โดยพัฒนาใหดีขึ้นในขอบเขตของความยั่งยืน
ดานราคา (price) ตลาดยอนยุคนครชุมมีการคิดราคาสินคาอยางเหมาะสม สําหรับนักทองเที่ยว ดานลักษณะ
ทางกายภาพ (physical evidence) สถานที่ภายในตลาดยอนยุค มีที่นั่งสําหรับพักผอนเพียงพอตอจํานวนนักทองเที่ยว
มีที่นั่งหลากหลายมุม หลากหลายบรรยากาศ เพื่อความสะดวกและตามความพึงพอใจของลูกคา มีการจัดการหองสุขา
อยางพอเพียง และมีระบบการจัดการที่ดี มีเจาหนาที่ดูแลในสวนของหองสุขาใหมีความสะอาดและปราศจากกลิ่นรบกวน
ความคิดเห็นดานรักษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว เพื่อใหตลาดยอนยุคนครชุมนั้นจะยังคงสามารถ
รักษาความเปนที่นิยมอยูได และสามารถทําการตลาดไดอยางตอเนื่องในอนาคตโดยมีการสรางจิตสํานึกที่ดี
แกนักทองเที่ยวในการมาทองเที่ยว ดังนี้
ดานการสงเสริมการตลาด (promotion) ทางตลาดยอนยุคนครชุมมีความพยายามเนนการประชาสัมพันธผาน
สื่อออนไลนตาง ๆ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเขามาสัมผัสบรรยากาศยอนยุคดวยความสุข อิ่มเอมหัวใจ เราจะพยายามพัฒนา
ในบางสวนที่ไมดีใหดีขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนนครชุมดั้งเดิม เปนยานการคาชุมชนโบราณ
ดานบุคลากร (people) บุคลากร ผูประกอบการที่มาคาขายในตลาดยอนยุค มีความเปนกันเอง มีน้ําจิตน้ําใจ
มีอัธยาศัยที่ดี ชวยดูแลและเอาใจใสลูกคาเปนอยางดี
ขอเสียของทางตลาดยอนยุค คือ การประชาสัมพันธไมดีเทาที่ควร โดยปจจุบันมีการประชาสัมพันธผานทาง
Social Network สื่อโทรทัศน และมีแมคาสัญจรไปตามงานแสดงสินคาตาง ๆ โดยมีการวางแผนที่จะจัดทําเอกสารและ
ขอ มูล ใหนั ก ทอ งเที่ ย ว อาจจะเป นในรูป แบบของแผน พั บหรือ ข อมู ล บนสื่ ออิ น เตอรเน็ ตให เพิ่ ม มากขึ้น มีก ารวางแผน
ประชาสัมพันธใหหนวยงานเทศบาลอื่น ๆ และองคกรตาง ๆ มาศึกษาดูงานที่นครชุม เปนการประชาสัมพันธอีกดาน
ความคิดเห็นดานการกระจายรายไดสูทองถิ่นเพื่อนํารายไดเขาสูทองถิ่นและไดประโยชนในระยะยาวมาสูชุมชน
ทางเทศบาลไดกําหนดพอคาแมคาใหเปนคนในชุมชนนครชุมเทานั้นมีสวนเขามาใหการบริการนักทองเที่ยว และ
การคาขายกับนักทองเที่ยวโดยสินคาที่นํามาขายนั้น ลวนแลวแตเปนสิ่งที่ผูประกอบการผลิตเอง เชน ผัก ผลไม เมนูอาหาร
ของชาวบาน โดยใชวัตถุดิบในทองถิ่น ผูประกอบการมีสวนรวมในการทําประโยชนใหแกตลาดยอนยุค ซึ่งผลประโยชน
หรือผลตอบแทนที่ไดนั้นเปนการกระจายรายไดไปสูสังคม สูครัวเรือน

สรุปผลและการอภิปรายผล
จากการวิ จัย เรื่ อง แนวทางการพัฒ นาตลาดย อ นยุ คนครชุ ม เทศบาลตํ า บลนครชุ ม อํ าเภอเมือ ง จั งหวั ด
กําแพงเพชร เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ผูวิจัยไดสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ นักทองเที่ยวที่มีปจจัยสวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได ที่แตกตางกัน ใหความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาด
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ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบริการและองคประกอบ
ทางกายภาพแตกตางกัน
การอภิปรายผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยว ตลาด
ยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
จากการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการทองเที่ยว
ตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมทั้ง 7 ดานนั้นมีความสําคัญ
อยูในระดับมาก ไดแก ดานบุคลากรซึ่งเปนดานที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญมากที่สุด โดยบุคลากรของตลาดยอนยุค คือ
ผูประกอบการรานคามีอัธยาศัยที่ดี มีการบริหารที่เปนที่ประทับใจ เอาใจใสนักทองเที่ยวอยางสม่ําเสมอ รองลงมาเปน
จากตาราง 2 สรุปไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยว ตลาดยอนยุคนครชุม
เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรโดยภาพรวมทั้ง 7 ดานนั้น มีความสําคัญอยูในระดับมาก ( X =
3.92) เมื่อพิจารณาตามลําดับคาเฉลี่ยจะสามารถเรียงลําดับความสําคัญ ไดแก ดานบุคลากร เปนดานที่นักทองเที่ยวให
ความสําคัญใหความสําคัญมากที่สุด รองลงมาเปน ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา ดานสินคาและบริการ ดาน
องคประกอบทางกายภาพ ดานกระบวนการในการใหบริการ และดานปจจัยที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญ นอยที่สุด คือ
ดานการสงเสริมการตลาดlสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤตวัตร มีศิริ (2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่นั ก ท องเที่ ยวชาวไทยในตลาดน้ํ า วั ด ตลิ่ ง ชั นให ค วามสํ า คัญ พบว า นั กท อ งเที่ย วที่ มาท อ งเที่ ย วที่ต ลาดน้ํ า วั ดตลิ่ ง ชั น
นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับมาก
การอภิปรายผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยว ตลาด
ยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ดานสินคาและบริการ
จากการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการทองเที่ยว
ตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ในดานของสินคาและบริการอยูในระดับมาก
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยรัตน ฟกภู (2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญ
ในการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
การอภิปรายผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยว ยอนยุค
นครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ดานราคา
จากการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการทองเที่ยว
ตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ในดานของราคานักทองเที่ยวใหความสําคัญ
กับคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมกับราคามาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยรัตน ฟกภู (2556)
ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
การอภิปรายผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยว ตลาด
ยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ดานชองทางการจัดจําหนาย
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จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พบว า นั ก ท อ งเที่ ย วให ค วามสํ า คั ญป จ จั ย สว นประสมทางการตลาดที่ นัก ท อ งเที่ ย วให
ความสําคัญในการทองเที่ยว ตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ดานชองทาง
การจัดจําหนาย (place) อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยรัตน ฟกภู (2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยวตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
การอภิปรายผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยว ตลาด
ยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ดานสงเสริมการตลาด
จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พบว า นั ก ท อ งเที่ ย วให ค วามสํ า คั ญป จ จั ย สว นประสมทางการตลาดที่ นัก ท อ งเที่ ย วให
ความสําคัญในการทองเที่ยว ตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ดานสงเสริม
การตลาด (promotion) อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤตวัตร มีศิริ (2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ที่นักทองเที่ยวชาวไทยในตลาดน้ําวัดตลิ่งชันใหความสําคัญ
การอภิปรายผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยว ตลาด
ยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ดานบุคลากร
จากการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบวา นักทองเที่ยวในความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการทองเที่ยว
ตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ในดานของบุคลากร (process) พบวา
นักทองเที่ยว ใหความสําคัญกับผูประกอบการมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีบริการดวยความสุภาพและใหบริการลูกคาอยางเทา
เทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปยะนาถ นอยวัฒน (2554) ศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการตลาดเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวที่ยั่งยืน ตลาดน้ําดําเนินสะดวก โดยใหประเด็นสําคัญ คือ นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก
เห็นดวยใหพัฒนาพนักงานขายยินดีตอนรับลูกคาทุกคนโดยเทาเทียมกันพนักงานขายสุภาพและจริงใจในการบริการ
การอภิปรายผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยวตลาด
ยอนยุคนครชุม เทศบาลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ดานกระบวนการ
จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พบว า นั ก ท อ งเที่ ย วให ค วามสํ า คั ญ ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ นั ก ท อ งเที่ ย ว
ให ค วามสํ า คั ญ ในการท อ งเที่ ย วตลาดย อ นยุ ค นครชุ ม เทศบาลตํ า บลนครชุ ม อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร
ดานกระบวนการ (process) อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤตวัตร มีศิริ (2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ที่นักทองเที่ยวชาวไทยในตลาดน้ําวัดตลิ่งชันใหความสําคัญ
การอภิปรายผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยว ตลาด
ยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ดานองคประกอบทางกายภาพ
จากการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการทองเที่ยว
ตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ในดานขององคประกอบทางกายภาพ
(physical evident) ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ พัณณชิตา โกมุทมณี (2556) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนา
การตลาดแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร สวนลุงโชค อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
โดยใหป ระเด็น สํา คัญ คือ สถานที่ภ ายในสวนลุง โชค มีที่นั่ง พัก ผอ นตามจุด ตา ง ๆ เพีย งพอตอ จํา นวนนัก ทอ งเที่ย ว
และเรื่องของหองน้ําใหมีความสะอาดและมีอยางพอตอนักทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ การุณ เครือมวง (2553)
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ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการตลาดเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ของตลาดนัดสวนจตุจักรโดยใหประเด็น
สําคัญ คือ ในเรื่องหองน้ํา โดยอยากใหมีหองน้ํามากขึ้นและอยูใกลกัน
การอภิปรายผลการสัมภาษณ แนวทางพัฒนาแหลงทองเที่ยวตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร
ผลประโยชนทางการทองเที่ยวมีการกระจายในทุกภาคสวน เมื่อพิจารณาความคิดเห็นในการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน ตามรายละเอียดของแหลงทองเที่ยว ผลประโยชนของทางตลาดยอนยุคนครชุมนั้น แมคา ผูประกอบการนั้นมีสวน
เข า มาในการบริ ก ารนั ก ท อ งเที่ ย วและการค า ขายกั บ นั ก ท อ งเที่ ย วโดยสิ น ค า ที่ นํ า มาขายนั้ น ล ว นแล ว แต เ ป น สิ่ ง ที่
ผูประกอบการผลิตเอง เชน ผัก ผลไม เมนูอาหารของชาวบาน โดยใชวัตถุดิบในทองถิ่น ซึ่งเปนการกระจายรายไดไปสูสังคม
สูครัวเรือนครอบครัวของผูประกอบการ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พัณ ณชิตา โกมุท มณี (2556) ศึกษาเรื่อ ง
แนวทางการพัฒนาการตลาดแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร สวนลุงโชค อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน โดยใหประเด็นสําคัญ คือ การบริการอาหารใหแกนักทองเที่ยว โดยจะใชวัตถุดิบที่ไดมาจากพืชผักปลอดสารพิษ
ภายในสวนลุงโชค ทําใหลดตนทุนและประหยัดคาใชจาย
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวตลาดยอนยุคนครชุมอยางยั่งยืน
ดานสินคาและบริการควรมีพัฒนาในดานของการความหลากหลายของสินคาเพิ่มมากขึ้นและความหลากหลาย
ของกิจกรรมในตลาดยอนยุค ใหมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่เปนประโยชนเพิ่มเติม และพัฒนาคุณภาพของสินคาใหดีขึ้น เนนการสราง
ผลิตภัณฑที่มาจากทรัพยากรภายในชุมชนนครชุมใหความสําคัญการดูแลในเรื่องของความสะอาด การคัดแยก การจัดเก็บขยะ
มีเจาหนาที่ดูแลในสวนนี้โดยเฉพาะเพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาทางสิ่งแวดลอม
ดานราคาควรมีการพัฒนาในเรื่องของความหลากหลายของราคาของสินคาและบริการใหเพิ่มมากขึ้นและมีสินคา
และบริการใหเลือก หลากหลายราคา หลายระดับรวมถึงตั้งราคาและคิดราคาสินคาอยางเหมาะสมสําหรับนักทองเที่ยว
ดานชองทางการขาย ควรมีการพัฒนาในสวนของเสนทางที่เขาถึงตลาดยอนยุคนครชุมใหมีความสะดวกมีการจัด
ระเบียบรานคาใหเปนระเบียบ แยกประเภทรานคาใหชัดเจน ควรมีการจัดทําปายเพื่อใหนักทองเที่ยวทราบวาในสวนนี้
มีสินคา หรือกิจกรรมเพื่อความสะดวกแกนักทองเที่ยว
ดานการสงเสริมการตลาด มีการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนเว็บไซต โทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ
ใหมากขึ้น รวมถึงการสื่อความหมายใหนักทองเที่ยวดวยความสุขอิ่มหัวใจ
ดานบุคลากร ควรใหการเอาใจใสในการบริการที่รวดเร็ว และใหบริการลูกคาอยางเทาเทียมกันและบริการ
ดวยความสุภาพและมีมิตรไมตรี รวมถึงเนนสวนรวมในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดของตลาดยอนยุคและการอนุรักษ
ทรัพยากรทางการทองเที่ยว
ดานกระบวนการ ควรมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน และควรมีการจัดเสนทางเดินในการเที่ยวชมตลาดยอนยุค
เพื่อใหนักทองเที่ยวได พบกับสินคาและกิจกรรมของการทองเที่ยวตลาดยอนยุคนครชุมไดอยางครบถวน
ดานองคประกอบทางกายภาพ มีอุปกรณรองรับของปริมาณขยะที่เพียงพอ มีตูเอทีเอ็ม คอยอํานวยความ
สะดวกแกนักทองเที่ยว มีการรักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว โดยเนนการพัฒนาภายใตขอบเขตของการพัฒนาอยางยั่งยืน
คือ การอนุรักษทรัพยากรทุก ๆ ดานเนนในเรื่องของการฟนฟูสิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงคุณภาพสิ่งแวดลอมทุกประการ
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาการสื่อสารการตลาดเพื่อการทองเที่ยวเพื่อที่จะทําใหตลาดยอนยุคนครชุม
เปนแหลงทองเที่ยวที่เปนที่รูจักกันมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการมาทองเที่ยวพื้นที่อื่น ๆ
ที่มีความใกลเคียงตลาดยอนยุคนครชุม

กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจาก ดร.ละเอียด ศิลานอย อาจารยที่ปรึกษาและคณาจารย
จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยาทุกทาน ที่ไดใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวย
ความเอาใจใสรวมทั้งไดคอยใหกําลังใจอยางดียิ่งขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา พี่นอง ญาติมิตร ที่ใหการสนับสนุน
ชวยเหลือขอบคุณนักทองเที่ยวที่ตลาดยอนยุคนครชุม เทศบาลตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ที่ใหความรวมมือ
ตอบแบบสอบถามเปนอยางดียิ่งโดยเฉพาะ เทศบาลตําบลนครชุม คณะกรรมการกลุมพอคาแมคาคลาดยอนยุคนครชุม
คณะกรรมการชมรมสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนนครชุม คณะกรรมการงานวิจัยชุมชน นครชุมชุมชนโบราณ สํานักงาน
การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดกําแพงเพชรที่อนุเคราะหและใหความรวมมือตอบขอซักถามเปนขอมูลใหนํามาศึกษาวิจัย
จนสําเร็จลุลวงไดดวยดี
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บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดกลุมกรุงธนใต
Administrator’s Role in Development of Classroom Action Research of School
Teachers in South Krungthon School Group.
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Surapon Pasom1* and Nara Somprasonk2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัย
ในชั้นเรียนของครูสังกัดกลุมกรุงธนใต ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา คือ ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต
ปการศึกษา 2557 จํานวน 2,898 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่และมอรแกนไดกลุมตัวอยาง 376 คน
ทําการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 43 ขอ มีคาความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา(IOC) ระหวาง .67 ถึง 1.00 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .972 สถิติที่ใช คือ คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานdและทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)
ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการสนับสนุนการดําเนินงานการทําวิจัยในชั้นเรียน ดานการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณการวิจัยในชั้นเรียน ดานการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ดานการสงเสริมบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการวิจัยในชั้นเรียน และดานการสนับสนุนแหลงขอมูลการวิจัยในชั้นเรียน ยกเวนดานการสนับสนุนงบประมาณการทํา
วิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับปานกลาง 2) เปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียน
สังกัดกลุมกรุงธนใต โดยภาพรวมทั้ง 6 ดาน จําแนกตามขนาดโรงเรียน เล็ก กลาง ใหญ พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู ทั้งโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: บทบาทผูบริหาร กลุมกรุงธนใต การทําวิจัยในชั้นเรียน
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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
มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถในการแขงขันเพิ่มศักยภาพใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขบนพื้นฐาน
ของความเปนไทยและความเปนสากล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ทุกคนจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ
ในการแขงขันกับนานาประเทศ และสามารถดําเนินชีวิตอยูรวมกันในสังคมโลกอยางมีความสุข เพราะในสภาวะปจจุบัน
สังคมมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วดวยลักษณะที่เปนโลกาภิวัตน ที่มีการสื่อสารขอมูลความรูที่รวดเร็ว
ทันสมัยดวยเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งจะกระทบตอคนในสังคม ทุกคนจึงตองปรับตัวและเรียนรูในการดํารงชีพ สามารถดําเนินชีวิต
อยางมีคุณภาพ รูจักปฏิบัติตนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังดําเนินอยู (ลักขณา สริวัฒน, 2553 อางอิงใน
ศศิธร เวียงวะลัย, 2556, หนา 1)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ,
2546, หนา 12-14) ไดไหความสําคัญกับการนําการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาการเรียนรู กําหนดใหครูมีภารกิจจัดกระบวนการเรียน
การสอนโดยใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งดังระบุในมาตรา 24(5) บัญญัติใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
สงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอน และอํานวยความสะดวก
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอน
และผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอน แหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ ใหครูทําวิจัยเพื่อจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหเหมาะกับผูเรียน โดยนําผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและตามที่ระบุในมาตรา 30
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กําหนดใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหครูผูสอนสามารถวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เ หมาะสมกับ ผูเรีย นในแตร ะดับ การศึก ษา นอกจากนี้พ ระราชบัญ ญัติร ะเบีย บขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 การแกปญหาหรือการพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการวิจัยที่ครูผูสอนเปนผูปฏิบัติ
เปนสิ่งที่จะใหผลดีแกนักเรียนมากกวาที่ครูแกปญหาในชั้นเรียนของตนตามผลการวิจัยของผูอื่น เนื่องจากครูผูสอนเปนผูที่
ใกลชิดกับผูเรียนมากที่สุด ครูจึงยอมรูธรรมชาติ ภูมิหลังและสภาวะแวดลอมของผูเรียนดีกวาผูอื่น แตครูตองพยายาม
ศึกษาคนควาหาแนวทางแกปญหาการเรียนการสอนที่ผูอื่นทําไว เพื่อนํามาเปนฐานความคิดในการปรับนําไปใชใ หเหมาะสม
กับผูเรียนของตนและจะไดทราบถึงขอควรระวังที่ผูวิจัยไดนําเสนอไว เพื่อปองกันผิดพลาดซ้ํารอยเดิม รวมทั้งควรปรึกษา
และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูรูผูมีประสบการณภายในโรงเรียน
ผูบริหารสถานศึก ษามีบ ทบาทสํา คัญ อยา งยิ่ง ในการพัฒ นาการทํา วิจัย ในชั้น เรีย นและการใชผ ลการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียนหากไมไดรับการยอมรับจากผูบริหารหรือถูกตอตานจากผูบริหาร
กิจกรรมนั้น ๆ ก็จะไมสามารถดํารงอยูหรือแพรหลายตอไปได แตถาผูบริหารมองเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุน
ส ง เสริ ม อย า งต อ เนื่ อ ง กิ จ กรรมนั้ น ๆ ก็ จ ะได รั บ การปฏิ บั ติ อ ย า งกระตื อ รื อ ร น งานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นก็ เ ช น เดี ย วกั น
หากผูบริหารตระหนักในความสําคัญและไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องก็จะมีการพัฒนาและแพรหลายจนกลายเปน
กิจกรรมปกติ เปนนวัตกรรมการทํางานของโรงเรียน
ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะเปนสวนหนึ่งของวงการศึกษาซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครูผูสอน ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญ
ของการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูและเพื่อพัฒนาและสงเสริมใหมีการทําวิจัยอยางอยางแทจริง จึง ไดศึกษาถึงบทบาท
ของผูบ ริห ารสถานศึก ษาในการพัฒ นาการทํา วิจัย ในชั้น เรีย นของครูใ นโรงเรีย นสัง กัด กลุม กรุง ธนใต ซึ่ง เปน กลุม
การปฏิบัติงานของสํานักงานเขต เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ สังคม วิถีการดํารงชีวิต
ของประชาชน เพื่อประโยชนในการประสานงาน การกํากับ และติดตามการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
ของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎรบูรณะ
และเขตทุงครุ ผูบ ริห ารแตล ะสํา นัก งานเขตมีบ ทบาทอยา งไร มากนอ ยเพีย งใด เพื่อ หาแนวทางในการแกไ ขปญ หา
การทํา วิจัย ในชั้น เรีย นเพื่อ พัฒ นาการเรีย นการสอน ให ส ามารถนํา ผลการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นมาใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน
และเป น ข อ มู ล สํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารหรื อ หน ว ยงานที ่เกี ่ย วขอ งในการนํา ขอ มูล ที่ไ ดจ ากการวิจ ัย มาพัฒ นางานของครู
โรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใตตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูจําแนกตามขนาดโรงเรียน
ในโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต

สมมติฐานของการวิจัย
บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียนมีความแตกตางกัน
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วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต จํานวน 2,898 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุมกรุงธนใต กําหนดขนาด
กลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยาง 376 คน การสุมตัวอยางใชการสุม
แบบแบงชั้น ตามสัดสวนของขนาดโรงเรียน
เครื่องมือที่ใชและการหาคุณภาพ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใตตามความคิดเห็น
ของครู หาคุณภาพเครื่องมือโดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรง
ดานเนื้อหาไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูระหวาง .67 ถึง 1.00 นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแลวไปใชกับ
ครูผูสอนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ .972
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางไดรับคืน 376 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชการหาคาความแปรปรวนทางเดียว
(one – way ANOVA)

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของครูโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ย (x� ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของครูโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต โดยภาพรวมทั้ง 6 ดาน
ดานที่
1
2
3
4
5
6

บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัย
ในชั้นเรียนของครู
ดานการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
ดานการสนับสนุนการดําเนินงานการทําวิจัยในชั้นเรียน
ดานการสงเสริมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการวิจัยในชั้นเรียน
ดานการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยในชั้นเรียน
ดานการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการวิจัยในชั้นเรียน
ดานการสงเสริมแหลงขอมูลการวิจัยในชั้นเรียน
โดยรวม
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x�

3.77
3.93
3.71
3.18
3.83
3.55
3.66

S.D

ระดับ

0.82
0.82
0.86
0.96
0.93
0.91
0.88

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 1 พบวา ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาทของผูบริหาร
ในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต 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)
ดานสงเสริมบุคลากรที่เกี่ยวของ ( X = 3.71, S.D = 0.86) ดานการสงเสริมแหลงขอมูล ( X = 3.55 , S.D = 0.91) ตามลําดับ
2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนสังกัดกลุม
กรุงธนใต แสดงในตาราง 2
ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนสังกัด
กลุมกรุงธนใต โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดโรงเรียน
ดาน
1
2
3
4
5
6

บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัย
ในชั้นเรียนของครู
ดานการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
ดานการสนับสนุนการดําเนินงานการทําวิจัยในชั้นเรียน
ดานการสงเสริมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการวิจัยในชั้นเรียน
ดานการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยในชั้นเรียน
ดานการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการวิจัยในชั้นเรียน
ดานการสงเสริมแหลงขอมูลการวิจัยในชั้นเรียน
โดยรวม

ขนาดเล็ก
S.D.
X
3.71 0.72
3.94 0.82
3.73 0.87
3.41 1.07
4.08 0.86
3.48 0.98
3.72 0.88

ขนาดกลาง
S.D
X
3.76 0.74
3.92 0.73
3.65 0.76
3.14 0.80
3.92 0.86
3.50 0.82
3.63 0.78

ขนาดใหญ
S.D
X
3.79
0.87
3.94
0.85
3.73
0.89
3.22
0.99
3.77
0.96
3.58
0.93
3.67
0.91

F

p

0.21
0.02
0.33
1.05
2.77
0.61
0.83

0.80
0.97
0.71
0.35
0.06
0.54
0.57

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัย
ในชั้นเรียนของครูโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
ขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
ไมแตกตางกัน

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุปผล
1. บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือ ดานการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย
ในชั้นเรียน และอยูในระดับมาก 5 ดาน เรียงตามลําดับไดแก ดานการสนับสนุนการดําเนินงานการทําวิจัยในชั้นเรียน
ดานการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการวิจัยในชั้นเรียน ดานการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ดานการสงเสริม
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการวิจัยในชั้นเรียนและดานการสงเสริมแหลงขอมูลการวิจัยในชั้นเรียน
2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต
โดยภาพรวมและรายดาน จําแนกตามขนาดโรงเรียนเล็ก กลาง ใหญ พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท
3434

ของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู ทั้งโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามที่
สมมติฐานที่ตั้งไว
อภิปรายผล
จากการศึกษา พบวา บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต
โดยภาพรวมรวมอยูในระดับมาก เมือพิจารณาเปนรายดานพบวารวมอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน ไดแก ดานการสนับสนุน
งบประมาณการวิจัยในชั้นเรียน และระดับมาก 5 ดาน เรียงตามลําดับ ดานการสนับสนุนการดําเนินงานการทําวิจัยในชั้นเรียน
ดานการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการวิจัยในชั้นเรียน ดานการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ดานการสงเสริม
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการวิจัยในชั้นเรียน ดานการสงเสริมแหลงขอมูลการวิจัยในชั้นเรียน เมื่อพิจารณารายดานสามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้
1. ดานการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยในชั้นเรียน จากการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดกลุมกรุงธนใต มีบทบาทดานการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารขอทุนจากตนสังกัดเพื่อใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้
อาจเปนเพราะหนวยงานตนสังกัดมีเพียงแตนโยบายลงมาใหกับผูบริหารสถานศึกษามอบหมายใหครูทําการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและพัฒนาผูเรียน โดยขาดงบประมาณสนับสนุน จึงทําใหครูสวนใหญใชงบประมาณ
สวนตัวในการทําวิจัยในชั้นเรียนและทําใหบทบาทผูบริหารสถานในความคิดเห็นของครูในดานการสนับสนุนงบประมาณ
การทําวิจัยในชั้นเรียนมีคาเฉลี่ยปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ อภิรดี ทองพลอย (2552, หนา 64) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
สภาพปญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งพบปญหา
ดานงบประมาณการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูที่มีปญหามาก ไดแก ตองใชงบประมาณสวนตัวในการทําวิจัยในชั้นเรียน
งบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียนจากสถานศึกษามีไมเพียงพอ และงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยในชั้นเรียน
จากตนสังกัดมีไมเพียงพอ
2. ดานการสนับสนุนการดําเนินงานการทําวิจัยในชั้นเรียน จากการศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดกลุมกรุงธนใต มีบทบาทดานการสนับสนุนการดําเนินงานการทําวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมากที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้
อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุมกรุงธนใตไดรับนโยบายจากตนสังกัดที่ไดใหความสําคัญกับการทําวิจัย
ในชั้นเรียนของครู เพื่อเปนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและเปนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546,
หนา 12-14) ไดไหความสําคัญกับการนําการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูกําหนดใหครูมีภารกิจจัดกระบวนการเรียนการสอน
โดยใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งดังระบุในมาตรา 24(5) บัญญัติใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการสงเสริม
และสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสื่อการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและเกิดความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูทั้งนี้ผูสอนและผูเรียน
อาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนแหลงวิทยาการประเภทตางๆใหครูทําวิจัยเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหเหมาะกับผูเรียนโดยนํ าผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและตามที่ระบุในมาตรา 30
กําหนดใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรีย นการสอนที่มีป ระสิท ธิภ าพรวมทั้ง การสง เสริม ใหผูส อนสามารถวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตระดับการศึกษา นอกจากนี้ สุวิมล วองวานิช (2545, หนา 78-79)
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ไดกลาวถึง บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการทําวิจัยในชั้นเรียน โดยการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
มีการวางระบบกระตุน กํากับติดตาม ใหความชวยเหลือการทําวิจัยในชั้นเรียน สงเสริมบรรยากาศใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในกลุมครูอาจารยในโรงเรียน บริหารใหครูมีเวลาประชุมเพื่อถกอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียนของครูแตละคน
สังเคราะหผลการวิจัยของรายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน จัดกิจกรรมเผยแพรผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู
ในโรงเรียน ยกยองใหกําลังใจ สิ่งตอบแทนเปนแรงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู วางระบบฐานขอมูลงานวิจัยในชั้นเรียน
ของโรงเรียน
3. ดานการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการทําวิจัยในชั้นเรียน จากการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
เรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต มีบทบาทดานสนับสนุนวัสดุอุปกรณการทําวิจัยในชั้นเรียน อยูในระดับมาก ที่ผลการวิจัยเปนนี้
อาจเปนเพราะวาผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของการทําวิจัยในชั้นเรียน และจากผลงานการวิจัยจากหลาย ๆ ที่
ไดทําการศึกษาสถาพปญหาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน วามีปญหาดานขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ และเครื่อง
อํานวยความสะดวกตางๆใหกับครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน ดวยเหตุผลนี้เองทําใหผูบริหารมีบทบาทในดานการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ อภิรดี ทองพลอย (2552, หนา 50) ที่ไดทําการศึกษาสภาพปญหาการทําวิจัยในชั้นเรียน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ในดานวัสดุอุปกรณ พบวา มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง อุทุมพร จามรมาน (2544, หนา 7) ไดเขียนบทบาทของผูบริหารในดานการบริหารจัดการวาเปนการระดม
คน เงิ น ครุ ภั ณ ฑ ทรั พ ยากรต า ง ๆ เพื่ อให เกิ ดการปฏิ บัติ ที่ต รงตามวั ต ถุป ระสงคแ ละได ผลงานที่มี คุ ณ ภาพเลื อ กใช
ทรัพยากรตาง ๆ อยางประหยัดและไดผลคุมคา และนําบุคลากรในโรงเรียนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงกับ
สุวิมล วองวานิช (2545, หนา 78 – 79) บทบาทผูบริหารในการทําวิจัยของครู คือ การสนับสนุนในดานวัสดุอุปกรณ
และสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ดานการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน จากผลการวิจัย พบวา ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัด
กลุมกรุงธนใต มีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาไดเล็งเห็นความสําคัญของ
การทําวิจัยในชั้นเรียน เพราะการทําวิจัยในชั้นเรียนเปนสวนหนึ่งของงานวิชาการของโรงเรียน และงานวิชาการถือวาเปน
หัวใจสําคัญของการบริหารโรงเรียน และจุดมุงหมายของโรงเรียน คือ การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ เพื่อสงเสริมใหผูเรียน
บรรลุจุดมุงหมายของการศึกษาที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนภารกิจที่สําคัญของโรงเรียนที่จะพัฒนานักเรียน
ให มี คุ ณ ภาพทั้ ง ด า นความรู คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและทั ก ษะชี วิ ต เพื่ อ นํ า ไปใช ใ นการดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมได และยั ง เป น
หลักประกันถึงคุณภาพของโรงเรียนและเครื่องชี้วัดความสําเร็จความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําองคกร
ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัด
การศึกษามาตรา 30 กลาววา ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมใหผูสอน
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา ครุรักษ ภิรมยภักษ (2543 อางอิงใน
ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, หนา 57) ไดใหความสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน วาเปนเครื่องมือสําคัญของครู
ในการพัฒนาวิถีชีวิตความเปน ครูไ ปสูค วามเปน ครูมือ อาชีพ เพราะการวิจัย ในชั้น เรีย นจะชว ยใหค รูเปน นัก แสวงหา
ความรูและวิธีการใหม ๆ อยูเสมอ ซึ่งจะชวยใหครูมีความรูอยางกวางขวางและลุมลึก ทํางานอยางมีเหตุผล สรางสรรค
และเปนระบบ เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหงานของครูมีลักษณะ
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เปนพลวัตร มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวกาวไปขางหนาไมหยุดนิ่งอยูกับที่ เกิดนวัตกรรมที่ทันสมัยนํามาใชในการแกปญหา
การเรียนการสอนไดทันทวงที และเปนเครื่องมือสําคัญที่จรรโลงวิชาชีพครูใหมีความเขมแข็งเพราะผลจากการวิจัยในชั้นเรียน
จะเปนตัวบงชี้ถึงความสําเร็จในการทํางานของครูไดอยางเปนรูปธรรม นั้นก็คือ การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงประสงค
ของผูเรียนตามที่ครูตองการและเปนไปตามความคาดหวังของสังคมทั้งตัวครูและผูเรียน จากเหตุผลความสําคัญดังกลาว
ทําใหผูบริหารมีบทบาทมากในการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียนใหกับครู นอกจากนี้ พูลทรัพย นาคนาคา
(2552, หนา 447–450) ยังใหบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมความรูในการทําวิจัยคือ การพัฒ นาความสามารถ
ในการทําวิจัยของครูในโรงเรียน การที่ครูจะสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได และใชผลการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอนนั้น
ครูจะตองมีความรูความสามารถในการทําวิจัยเสียกอน ดังนั้น หากผูบริหารโรงเรียนพิจารณาเห็นวาครูสวนใหญยังไมมี
ความสามารถในการทําวิจัยก็ตองพัฒนาความสามารถในการทําวิจัยของครูดวยวิธีตาง ๆ โดยวิธีหนึ่งที่อาจทําไดงายก็คือ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหครูไดรับความรูเกี่ยวกับการทําวิจัยจากวิทยากรและลงมือปฏิบัติจริงในการทําวิจัย
ในชั้นเรียน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว อาจตองทําตอเนื่องหลายครั้ง จนกระทั่งครูสวนใหญหรือเกือบทั้งหมด
ในโรงเรียนสามารถทําวิจัยได สอดคลองกับงานวิจัยของ จรูญ คูณมี (2557, หนา 156–157) ที่ไ ดศึก ษาบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวาภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานความรูในการทําวิจัยของครูผูสอน
มีการสงเสริมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ ชมชล นาพิมพ (2553) ไดทําการวิจัย บทบาทของผูบริหารในการสงเสริม
การทําวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบวาบทบาทของผูบริหาร
ในการสงเสริมการทําวิจัยโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก
5. ดานการสงเสริมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยในชั้นเรียน จากผลการวิจัยพบวาครูผูสอนในโรงเรียน
สังกัดกลุมกรุงธนใต มีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการสงเสริมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทําวิจัย
ในชั้นเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ เพราะผูบริหารสถานศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการวิจัยกับการพัฒนาการเรียนการสอน อีกทั้งยังเปนการพัฒนาครูใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงใหการสนับสนุนใหครู
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมมือกัน มีการจัดตั้งครูแกนนําคอยเปนที่ปรึกษาใหกับครูในการทําวิจัย ซึ่งสอดคลองกับ
พูลทรัพย นาคนาคา (2552, หนา 447–450) เกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการใชผลวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน คือ การสรางวัฒนธรรมและการทํางานใหมโดยอาศัยผลการวิจัย ผลของการวิจัยในชั้นเรียนหรือผลของการวิจัย
สถาบันจะไมนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางถาวรหรือเปนรูปธรรมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน หากมิไดมีการประชุม
ทางวิชาการในโรงเรียนเพื่อพิจารณาผลการวิจัยที่ไดจัดทําขึ้น ดังนั้นบทบาทหนาที่ของผูบริหารก็คือ จัดการประชุมทางวิชาการ
ซึ่งควรจะจัดภาคเรียนละ 1 ครั้ง หรืออยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหครูไดเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน และพิจารณา
ผลการวิจัยดังกลาวอันจะทําใหไดขอสรุป ซึ่งนําไปสูการสรางวัฒนธรรมการทํางานใหม เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนสนองตอบตอความจําเปนที่จะแกปญหาที่คนพบจากการวิจัยและรับเอาวิธีการใหม ๆ ที่รายงานวาไดผลดี
จากการวิจัย นํามาประสมประสานเปนวิธีการปฏิบัติงานปกติ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิผ ล
และประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น นอกจากนี้ กรมวิชาการ (2542, หนา 11-14) ไดใหแนวทางการนําผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช
นําไปใชในการพัฒนาวิชาชีพ การวิจัยในชั้นเรียนนอกจากจะเปนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแลวยังเปนการพัฒนา
วิชาชีพของครู กลาวคือ เมื่อครูทําวิจัยในชั้นเรียนทําใหเปนการเสริมสรางความรูทางวิชาการของตนเอง ทําใหครูมีนวัตกรรม
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สื่อ และวิธีการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งทําใหเกิดมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537 อีกประการหนึ่ง ครูยังสามารถ
นําผลงานที่เกิดจากการวิจัยในชั้นเรียนไปใชเปนผลงานทางวิชาการ ตามหลักเกณฑการขอเลื่อนระดับหรือปรับตําแหนง
ใหสูงขึ้นของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูไดอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ รัชดา ผูกพยนต (2550)
ไดศึกษาเรื่องบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการวิจัยในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบูรณ เขต 1 พบวาบทบาทของผูบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
บทบาทดานการสงเสริมความกาวหนาในตําแหนงการงานของครูผูทําวิจัยในโรงเรียนอยูในระดับมาก
6. ดานการสงเสริมแหลงขอมูลการทําวิจัยในชั้นเรียน จากผลการวิจัยพบวาครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดกลุม
กรุงธนใต มีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานการสงเสริมแหลงขอมูลการทําวิจัยในชั้นเรียนในภาพรวม
อยูในระดับมาก ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวากรุงเทพมหานคร เปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ สัง คม
และเปนเมืองที่เจริญมีความกาวหนาในเรื่องเทคโนโลยี การสื่อสาร มากกวาจังหวัดอื่นในประเทศไทย จึงทําโรงเรียน
ในกรุงเทพมหานครไดเปรียบโรงเรียนในจังหวัดอื่น ๆ ในเรื่องแหลงของฐานขอมูลที่ใชในการสืบคน แหลงคนควาหาขอมูลตาง ๆ
ในการทํ า วิ จั ย ซึ่ ง ถือ ว า เป น จุ ด เด น อี ก ดา นหนึ่ ง ของโรงเรีย นในสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร นอกจากนี้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด
กรุงเทพมหานครยังมีเวปไซดของโรงเรียนตัวเองเพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ผลงานครู
รวมทั้งมีการจัดตั้งเครือขายโรงเรียนออกเปนกลุมทั้งหมด 80 เครือขาย เพื่อใหงายตอการพัฒนา สง เสริม โรงเรีย น
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังมีหนวยศึกษานิเทศกของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครคอยติดตามใหคาํ ปรึกษา
ใหคําเสนอแนะแกครูผูสอน และในขณะเดียวกันทิศทางการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความสอดคลอง เปนไป
ในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาลโดยกําหนดนโยบายดานการศึกษา คือ “เสริมสรางกรุงเทพฯใหเปนมหานคร
แหงการเรียนรูที่แทจริง ดวยนโยบายการศึกษาที่ทําไดจริง มีคุณภาพมาตรฐาน พรอมพัฒนาองคความรูอยางครอบคลุม
ทั้งในและนอกหองเรียน” และเพื่อใหนโยบายดานการศึกษาสูก ารปฏิบัติแ ละมีคุณ ภาพมาตรฐานอยา งเปน รูป ธรรม
กรุงเทพมหานครจึงสงเสริม สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรลุผลตามนโยบายทั้งโครงการที่ดําเนินการโดยสํานักการศึกษา
และโครงการที่ดําเนินการโดยสํานักงานเขตตลอดจนโครงการของหนวยงานอื่นทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดใหมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
(หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา, 2554) และนอกจากนี้ยังสอดคลองกับ ผลการศึกษาของ Minzberg (1998 อางอิงใน
วิโรจน สารรัตนะ, 2555, หนา 4) พบวา ผูบริหารสวนใหญจะแสดงบทบาทออกมา 10 บทบาทยอยภายใต 3 บทบาทหลัก
ซึ่ง 1 ใน 3 บทบาท ก็คือ บทบาทเชิงสาระสนเทศ (informational roles) เปนบทบาทที่ทําใหผูบริหารเปน “ศูนยกลางขาวสาร”
ทั้งในฐานะผูรับและผูสง ประกอบดวย 1) บทบาทการเปนผูกํากับติดตามผล (Monitor) ใหไดขอมูลขาวสารทั้งภายนอก
และภายในเพื่อใหเกิดประโยชนตอองคการ 2) บทบาทการเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร (dissemination) ที่ไดรับทั้งจากภายใน
และภายนอกใหแกบุคลากรในองคการ 3) บทบาทการเปนผูประชาสัมพันธ (spokesperson) เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการ
ตอบุคคลภายนอกองคการ
7. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต
จําแนกตามขนาดโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร
ในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียน ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ รัชดา ผูกผยนต (2550) ไดทําการศึกษาบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 พบวา ผูบริหาร
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โรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีบทบาทตอการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวาผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ทุกโรงเรียนเห็นความสําคัญของการทําวิจัยในชั้นเรียน เพราะการทําวิจัยในชั้นเรียนเปนวิธการชวยแกปญหาและพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพมากขึ้น และอีกบทบาทหนึ่งของผูบริหารที่ทําไดคือการแสดงบทบาทของตนเองตอครูผูสอนเพื่อทําให
ครูผูสอนไดรับรูวาผูบริหารเองก็ไดตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 (สัมนา รธนิธย, 2546) ที่ใหความสําคัญตอการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรูโดยกําหนดใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของดําเนินการดังปรากฏในมาตรา 24 ที่วาสงเสริม สนับสนุน
ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อ ใหผูเรีย นเกิด การเรีย นรู
และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน
จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา
ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงแสดงบทบาทตอครูผูสอนใหไดรับการสงเสริมพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการทําวิจัย
ซึ่งจะทําใหครูไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถแกปญหาที่มีผลตอการพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเปนระบบ
ดวยกระบวนการศึกษาวิจัย เพราะครูเปนบุคคลที่มีความใกลชิดกับผูเรียน รูและเขาใจสภาพการเรียนการสอนที่แทจริง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต
พบวา ดานการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารสถานศึกษายังมีบทบาทในภาพรวมและรายขออยูในระดับ
ปานกลาง นอกจากนี้ยังพบวาภาพรวมอยูในระดับมากแตพบวารายขอบางดานที่อยูในระดับปานกลาง ผูศึกษาคนควา
มีขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช ดังนี้
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนดานงบประมาณในการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเปนการสนับสนุนการทํา
วิจัยในชั้นเรียนของครูและการทํากิจกรรมตาง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทําวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน ซึ่งจากผลการวิจัย
พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยนอย คือ การขอทุนสนับสนุนจากตนสังกัดใหครูทําวิจัยและสนับสนุนเงินทุนในการทําวิจัยของครู
2. ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมแหลงขอมูลการทําวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจากผลการวิจัย พบวา บางขอยังอยูใน
ระดับปานกลาง คือ ขอผูบริหารจัดหาเอกสาร ตํารา วารสารไวในหองสมุด เพื่อใชในการทําวิจัย และขอผูบริหารมีการจัด
สถานที่ไวสําหรับปรึกษาหารือเพื่อทําการวิจัย ดังนั้น ผูบริหารควรจะพัฒนาบทบาททั้งสองขอนี้เพิ่มมากขึ้น
3. ผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนดานการดําเนินงานการทําวิจัยในชั้นเรียน จากผลการวิจัย พบวา ยังมีบางขอ
ในดานนี้มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คือขอผูบริหารจัดใหมีการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน การยกยองชมเชย
และมอบเกียรติบัตรใหกับครูที่มีผลงานวิจัยที่โดดเดนและขอผูบริหารมีการนําผลงานการทําวิจัยในชั้นเรียนเปนสวนหนึ่ง
ในการพิจารณาความดีความชอบ ซึ่งผูบริหารควรจะพัฒนาบทบาททั้งสองขอนี้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนการกระตุนและการให
กําลังใจแกครูที่ทํางานวิจัยในชั้นเรียน พรอมทั้งเปนการยกระดับคุณภาพผลงานการทําวิจัยของครูใหมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน
ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต
2. ควรทําการศึกษาปจจัยหรือแนวทางทางการพัฒนาครูในเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนสังกัดกลุมกรุงธนใต
3. ควรทําการศึกษาการนําผลการวิจัยในชั้นเรียนไปแกไขปญหาการเรียนการสอนของครู ในโรงเรียนสังกัด
กลุมกรุงธนใต
4. ศึกษาผลของการใชการวิจัยในชั้นเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
กลุมกรุงธนใต

กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณดวยดีไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจากรองศาสตราจารย ดร.นรา สมประสงค
อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดใหคําปรึกษาและคําแนะนํา ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานกรุณาใหคําแนะนํา แกไขและตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ขอขอบคุณผูอํานวยการสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และผูบริหาร
สถานศึกษาตลอดจนคุณครูในสังกัดกลุมกรุงธนใตทุกทานที่ชวยทําแบบสอบถาม คุณคาและประโยชนจากการศึกษาคนควา
ฉบับนี้ ผูศึกษาคนควาขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา ผูซึ่งเปนทุกสิ่งทุกอยางที่ทําใหลูกมีวันนี้ รวมทั้งครู อาจารย
ที่เคารพเปนอยางสูงทุกทาน
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาและเปรียบเทียบปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ใน 3 ดาน คือ ดานความรูและทักษะของบุคลากรดานระบบและ
อุปกรณคอมพิวเตอร และดานการบริหารจัดการ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุมตัวอยางไดแก
ผูบริหาร 11 คน ครูผูสอน 148 คน และเจาหนาที่ 5 คน รวมเปน 164 คน ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย เปน แบบสอบถามแบบมาตราสว นประมาณคา 5 ระดับ มีคา ความเชื่อ มั่น ทั้ง ฉบับ เทา กับ .98 สถิติที่ใ ชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One –
Way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตราษฎร
บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับปานกลาง และ
ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยรวมและในแตละ
ดานไมแตกตางกัน
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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
ป จ จุ บัน กระแสการพั ฒ นาทางด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมได เปลี่ ย นแปลงไปมาก นานาประเทศต า งมุ ง เน น
การพัฒนาประเทศไปสูเศรษฐกิจ และสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู แตการที่จะพัฒนาประเทศไปสูสังคมดังกลาวได
ตองมีการนําความรูทางดานเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชให เกิดประโยชน และสามารถเขาถึง องคความรูดานตาง ๆ
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือเพื่อใหนําไปสูการผลิต การเขาถึง การแพรกระจาย ความรูใหแกเด็ก เยาวชน
และประชาชนไดเรียนรูอยางถูกตองเหมาะสม รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญ
คือ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศแหงชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริการที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมไทย เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของชุมชน ในการที่จะ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค (พงษศักดิ์ ผกามาศ, 2553, หนา 13) นอกจากนี้ ปราชญา
กลาผจญ และคณะ (2546, หนา 34-37) ไดกลาวถึงการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเปน
โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญในการกระจายองคความรู ขาวสารและการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขัน ของประเทศ โดยการพัฒนากําลั งคนใหมีความรูความสามารถสู งขึ้นอยางเพียงพอ ภายใตโลกยุ คของระบบ
สารสนเทศที่สงผลใหการแขงขันในดานการใชงานเทคโนโลยีทวีความรุนแรงมากยิ่งขี้น ฉะนั้นการพัฒนาประเทศใหสามารถ
แขงขันในกับประเทศตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเนนการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปรับ
ฐานะทางการศึกษาและทางเศรษฐกิจใหมาเปน “ระบบเศรษฐกิจฐานความรู” (Knowledge Based Economy) ในสวนของการ
จัดการศึกษานั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการ เห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดมีการสนับสนุนให
มีการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอยางกวางขวาง และตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 65 ใหมีการ
พัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้ง
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การใชเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ และมาตรา 66 ไดมุงเนนใหผูเรียนมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใช
เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษาในการแสวงหาความรู ด ว ยตนเองได อ ย า งต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต ตลอดจนนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่มุงพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดและสงเสริมใหผูสอนนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช ใ นการเรี ย นการสอนใหม ีค วามหลากหลาย มีป ระสิท ธิภ าพ คุ ม คา เหมาะสม สอดคลอ งกับ
เปาหมายของการจัดการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 37-38)
ในการบริหารงานในสถานศึกษาปจจุบันนั้น มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานดานตาง ๆ เชน
เดียวกับหนวยงานของรัฐและเอกชนอื่น ๆ ทั้งการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไป เชน การผลิตสื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสอน การจัดเก็บขอมูลตาง ๆ การสืบคนขอมูลทางการศึกษาจากอินเทอรเน็ตและการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ใน
คอมพิวเตอร เปนตน เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและในการบริหารการศึกษาใหสามารถบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวได โดยเฉพาะอยางยิ่งในการกําหนดนโยบาย วางแผน และประเมินผลการพัฒนาการศึกษา ดังนั้น ขอมูลสารสน
เทศตองมีความแมนยํา เชื่อถือไดเพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาใชประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจในการบริหารงานสถาน
ศึกษาเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอง ตลอดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในสถานศึกษาใหดียิ่งขึ้น และ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาขึ้นเพื่อ
สนับสนุนการนําใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา และเพื่อเปนการปองกันภัย
ทางอินเทอรเน็ต โดยใหผูเรียน ผูสอน บุคลากรทางการ ศึกษาและประชาชน ไดใชประโยชนและเขาถึงบริการไดจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามความเหมาะสม จึงมีนโยบายและมาตรฐานการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาและ
หนวยงานทางการศึกษาดําเนินการ (ครรชิต มาลัยวงศ, 2554)
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 6 โรงเรียน มีฝายการศึกษา
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ ใหการดูแลการจัดการศึกษาและประสานงานทั้ง 6 โรงเรียนใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย ซึ่ง
มีโรงเรียนขึ้นกับสํานักงานเขตประกอบไปดวย โรงเรียนวัดบางปะกอก โรงเรียนรัตนะจีนะอุทิศ โรงเรียนวัดแจงรอน โรงเรียน
วัดสารอด โรงเรียนวัดสน และโรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส (สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ, 2556) จากการสัมภาษณ
ผูบริหาร เกี่ยวกับปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน พบวา โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการ
จัดซื้อ และบํารุงรักษาทรัพยากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดซอฟตแวรในการใชงานที่เหมาะสม การใชท รัพ ยากรที่มีอ ยู
ไมคุมคา บุคลากรสวนใหญมีประสบการณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศคอนขางนอ ยและผูบริหารสวนใหญใหการ
สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานในโรงเรียนไมมากนัก ผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานในโรงเรียนมีการจัดการเรียนรูนอย ขาดความเขาใจในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมยอมรับการเปลี่ยน
แปลง การมอบหมายงานไมตรงกับความถนัดของแตละบุคคลและขาดการวางแผนงานอยางเปนระบบ (สุเทพ เกตุศักดิ์, ผูให
สัมภาษณ, 9 สิงหาคม 2557)
จากความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานในโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขต
ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร และสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานของโรงเรียน 3 ดาน คือ ดานความรูและทักษะของบุคลากร ดานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร และดา น
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การบริห ารจัด การ เพื่อ ใหม าซึ่ง ขอ มูล เปน ประโยชนใ นการพัฒ นา ปรับ ปรุง การใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการ
บริหารงานของโรงเรียน ใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตราษฎร
บูรณะ กรุงเทพมหานคร ใน 3 ดาน คือ ดานความรูและทักษะของบุคลากร ดานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร และดานการ
บริหารจัดการ
2. เพื่อเปรียบเทียบปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขต
ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน

วิธีวิทยาการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูบริหาร ครูผูสอนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของโรงเรียน สังกัด สํานักงาน
เขตราษฎรบูรณะ จําแนกเปน ผูบริหารจํานวน 17 คน ครูผูสอน จํานวน 237 คน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจํานวน 6 คน รวม
เปน 260 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือผูบริหาร ครูผูสอน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ โรงเรียนสังกัด สํา นัก งาน
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยผูบริหาร และเจาหนาที่ใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง สวนครูกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางใชตาราง เครจิ และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยางจํานวนรวมทั้งสิ้น 171 คน
เครื่องมือที่ใชและการหาคุณภาพ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เปนแบบสอบถาม
เกี ่ย วกับ ปญ หาการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการบริห ารงานของโรงเรีย นสัง กัด สํ า นัก งานเขตราษฎรบ ูร ณะ
กรุงเทพมหานคร 3 ดาน คือ ดานความรูและทักษะของบุคลากร จํานวน 10 ขอ ดานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร
จํานวน 10 ขอ และดานการบริหารจัดการ จํานวน 18 ขอ รวมจํานวนขอคําถามทั้งหมด 38 ขอ หาคุณภาพเครื่องมือโดย
นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยู
ระหวาง .67 ถึง 1.00 แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับครูผูสอนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน วิเคราะหคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ .98
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง แบบสอบถามสงไป 171 ฉบับ ไดรับคืน 164 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96 สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)

3445

ผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะหปญหาการใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนในสั งกัดสํ านักงานเขต
ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ดานความรูและทักษะของบุคลากร ดานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร และดานการ
บริหารจัดการ โดยรวมและในแตละดาน ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ย ( X )และคาความเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ปญ หาการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศใน
การบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยรวมและใน
แตละดาน
ดาน
1
2
3

ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
ดานความรูและทักษะของบุคลากร
ดานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร
ดานการบริหารจัดการ
รวมเฉลี่ย

n = 164
X S.D.
3.16 0.89
3.07 0.78
3.28 0.80
3.17 0.61

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
ปญหาการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะกรุงเทพมหานคร
1. ดานความรูและทักษะ
ของบุคลากร
2. ดานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร

3. ดานการบริหารจัดการ

รวมเฉลี่ย

แหลงความแปรปรวน

df

SS

MS

F

p

ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
161

0.20
131.10

0.10
0.81

0.12

.884

รวม

163

131.30

ระหวางกลุม

2

0.03

0.15

0.02

.976

ภายในกลุม

161

100.62

0.62

รวม

163

100.65

ระหวางกลุม

2

1.37

0.68

1.17

.312

ภายในกลุม

161

94.33

0.58

รวม

163

95.71

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

สรุปผลและอภิปรายผล
สรุป
1. ปญหาการใช เทคโนโลยีส ารสนเทศในการบริ หารงานของโรงเรียน สั งกัด สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ
กรุงเทพมหานคร ดานความรูและทักษะของบุคลากร ดานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร และดานการบริหารจัดการ โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวาทุกดานอยูในระดับปานกลาง
2. ปญ หาการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศในการบริ หารงานของโรงเรี ยนสั งกั ด สํ านั ก งานเขตราษฎร บูร ณะ
กรุงเทพมหานคร ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยรวมและในแตละดาน ไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
1. ผลการวิจัย ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตราษฎร
บูรณะ กรุงเทพมหานคร ดานความรูและทักษะของบุคลากร ดานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร และดานการบริหาร
จัดการ มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายเปนรายดาน ดังนี้
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1.1 ดานความรูและทักษะของบุคลากร ผลการศึกษาพบวาปญหาอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปน
เพราะในปจจุบันระบบและอุปกรณคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทในการปฏิบัติงานในโรงเรียนมากขึ้น เปนเครื่องมือใน
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธ จนอาจกลาวไดวาคอมพิวเตอรเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน แต
บุคลากรมีความรูและมีความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการทํางานคอมพิวเตอร การประมวลผล ระบบเครือขาย ฟงกชันการ
ทํางาน การใชโปรแกรม การอัพเดสโปรแกรม รวมทั้งระบบอินเทอรเน็ตในระดับที่พอใชงานได ซึ่งบุคลากรของโรงเรียนมี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปแตก็ไมไดจบการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาโดยตรง นอกจากนี้ในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ตาง ๆ ในปจจุบันบุคคลจําเปนตองมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในชีวิตประจําวัน
และการทํางาน และโรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากร ฝกอบรม ใหมีความสามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา และการปฏิบัติงาน สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับหนึ่งจึงทําใหบุคลากรทั้งผูบริหาร
ครู และเจาหนาที่ของโรงเรียนมีความรู ความเขาใจและทักษะในดานนี้ในระดับปานกลาง ดังที่ วนิดา บุตตะมา (2557) ได
กลาวไววา ปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคกรที่เขามาชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
ทําใหการเขาถึงขอมูลมีความรวดเร็ว การติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพ และชวยประหยัดตนทุนในการดําเนินงานดานตาง ๆ
ของหนวยงานที่เชื่อมตอในระบบอินเทอรเน็ต เชน การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส การมีเว็บไซตสําหรับเปนชองทางใน
การประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ เปนตน สวนใหญใชระบบคอมพิวเตอรในการทํางานซึ่งความรู ความเขาใจและทักษะใน
การใช ง านระบบและคอมพิ วเตอร ของคนใช งานส ว นใหญ ย ัง ไมเ พีย งพอกับ ชีว ิต ปจ จุบ ัน ที ่เ กี ่ย วขอ งกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศเปนอยางมาก ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ บุณยนุช ธรรมสะอาด (2552) ไดทําการศึกษาสภาพและปญหา
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัด การเรีย นการสอนของสถานศึก ษา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาสิงหบุรี พบวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง
1.2 ดานระบบและอุป กรณค อมพิว เตอร ผลการศึก ษาพบวา ปญ หาอยูใ นระดับ ปานกลาง ทั้ง นี้ อาจ
เปนเพราะทางโรงเรียนมีระบบ อุปกรณ คอมพิวเตอร ระบบ Wi-Fi เอกสารคูมือการใชงานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร ผูดูแล
ซึ่งรับผิดชอบงานคอมพิวเตอร การจัดทํารายการบันทึกการใช การดูแล บํารุงรักษา การซอมแซมโปรแกรมที่ทันสมัย
และเหมาะสมกับการใชงาน การวางแผนสํารองอะไหล การจัดซื้อระบบและอุปกรณคอมพิวเตอรไดเพียงพอกับการใชงาน
ในโรงเรียนในระดับหนึ่งแตอาจไมเพียงพอสําหรับการใชงานในดานตาง ๆ อยางครบถวน ระบบและอุปกรณคอมพิวเตอรเปน
เทคโนโลยีที่มีการปรับปรุงพัฒนาอยูตลอดเวลาทั้งในดานโปรแกรมตาง ๆ เชน โปรแกรมอัพเดทการใชงานดานเอกสาร ดาน
บัญชี ดานฐานขอมูล โปรแกรมปองกันไวรัส และอุปกรณสําคัญของคอมพิวเตอร เชน ฮารดดิสก อุปกรณเก็บขอมูล
สํารอง หนาจอ เมาส เปนตน แตโรงเรียนมีขอจํากัดในดานงบประมาณเพื่อสนับสนุนระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร ซึ่งทั้ง
โรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ตางก็มีงบประมาณที่ไดเปนสัดสวนกับจํานวนขนาดโรงเรียน จํานวนบุคลากร
จํานวนนักเรียน ทําใหทางโรงเรียนยังมีระบบและอุปกรณคอมพิวเตอรที่พอใชงานไดแตไมพรอมกับการใชงานในดานตาง
ๆ อยางเพียงพอ ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หนา 20-25) ได
กลาวไววา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ผานมาพบวา เกิดปญหาขึ้นอยางมากในดานระบบคอมพิวเตอร
ดานซอฟตแวร ดานบุคลากร และดานโครงขายอินเทอรเน็ต ทั้งนี้ปญ หาดัง กลา วขา งตน มีส าเหตุม าจาก 1) ปริม าณ
ฮารดแวรไมเพียงพอ 2) ซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นไมตอบสนองตอการใชงานตามภารกิจอยางครบวงจร 3) บุคลากรสวน
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ใหญ ไ ม ก ระตื อ รื อ ร น ที่ จ ะพั ฒ นาตนเองให มี ทั ก ษะในการใช เ ทคโนโลยีค อมพิว เตอร 4) โครงขา ยอิน เทอรเ น็ต ของ
สถานศึกษาไมมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ ศิริลักษณ นาทัน (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและ
ปญหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนตนแบบในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน พบวา มี
การพัฒนาระบบและอุปกรณคอมพิวเตอรในโรงเรียนนอย ปญหาการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดานโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรที่จําเปน พบวาอุปกรณเครือขายและการสื่อสารมีไมเพียงพอ ศูนยบริการดาน
วิช าการโดยใช ค อมพิ ว เตอร เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการสื บ ค น ขอ มู ล มี น อ ย การดํ า เนิ น งานด า นการแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนยังลาชาไมทันสมัย มีขอมูลสารสนเทศนอยในคลังขอมูลของโรงเรียนไมสามารถใชประโยชน
ไดอยางจริงจัง
1.3 ดา นการบริห ารจัด การ ผลการศึก ษาพบวา ปญ หาอยูใ นระดับ ปานกลาง ทั้ง นี้อ าจเปน เพราะใน
การบริหารงานดานตาง ๆ มีการใชคอมพิวเตอรซึ่งมีความจําเปนในการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการ
บริหารงานวิชาการ ซึ่งเปนงานสําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนซึ่งเปนจุดมุงหมายหลัก
ของสถานศึกษา เชนการจัดทําเอกสารวิชาการ การสืบคนขอมูลทางวิชาการ การสืบคนความรูทางอินเทอรเน็ต การจัดทํา
และบันทึกขอมูลระบบประกันคุณภาพตาง ๆ ภายในโรงเรียน (SAR) และการเผยแพรผลการประเมินคุณภาพ การจัดทํา
ขอมูลนักเรียน การบันทึกคะแนน ผลการสอบของนักเรียนและวิเคราะหรายละเอียดตาง ๆ การจัดทําตารางสอน หรือ
ตารางเรียน ตารางสอบ การสืบคนรายชื่อเอกสาร สิ่งพิมพ หนังสือและขอมูลอื่น ๆ ในหองสมุด รวมทั้งการใหยืมและคืน
หนังสือ การใหบริการโสตทัศนูปกรณ ผานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย เชน การยืมคืนผานระบบ ฯลฯ ดานการ
บริหารงานบุคคลเปนภารกิจสําคัญที่มุงใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อ
ดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว เชน การจัดทําขอมูลหรือการเก็บบันทึกทะเบียนประวัติของ
บุคลากร การประมวลผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใชในการพิจารณาความดีความชอบ และเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯลฯ ดาน
การบริหารงานงบประมาณ เชน การจัดทํา และบันทึก ขอมูลงบประมาณ การเงิน การจัดทําและบันทึกขอมูลงานพัสดุ
ครุภัณฑ การจัดซื้อ การบํารุงรักษาและการตรวจสอบฯลฯ และดานการบริหารงานทั่วไป เชน งานเอกสารประจําของโรงเรียน
การจัดทําเว็บไซต (Website) การบันทึกประวัติการซอมบํารุงของอุปกรณแตละชิ้น การสื่อสาร การสงงาน การสนทนา
โตตอบ สงขาวสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส ระหวางกันภายในโรงเรียนผา นเครือ ขา ยอิน เทอรเ น็ต การจัด ทํา ระบบ
เครือ ขา ย ขอ มูล สารสนเทศเชื่อ มโยงกับ โรงเรีย นอื่น ๆ ในกลุม โรงเรีย น และการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต มาจัดทําระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งการติดตองานดานตาง ๆ เชื่อมโยงกับหนวยงานตนสังกัด
ซึ่งการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ดานนี้เปนงานประจํา แตในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชงานอาจทําไดไมครอบคลุมในทุกเรื่อง ซึ่งอาจเนื่องมาจากขอจํากัดของความรู ทักษะ ความสามารถของ
บุคลากร และจํานวนของวัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอ ไมครอบคลุมทุกหนวยงาน และทุกคนในโรงเรียน ดังที่
ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2544, หนา 294-298) ไดกลาววาความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญจําเปน
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งซึ่งชวยในเรื่องการ
มีขอ มูล อยา งหลากหลาย รวดเร็ว และดัง ที่กองบรรณาธิการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร มสธ. (2546, หนา 70-72) ได
กลาววา เทคโนโลยีอยูกับการทํางานในแทบทุกเรื่อง ดังนั้น เมื่อนํามาใชในการจัดการสถานศึกษาจึงสามารถนํามาใชในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาไดในทุกดาน ไมวาจะเปนการจัดการสถานศึกษาดานการเรียนการสอน ดานทะเบียนนักศึกษา ดาน
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การวัดและประเมินผล ดานบุคลากรหรือดานอาคารสถานที่ เพื่อชวยในการแกปญหาตาง ๆ ชวยใหผูปฏิบัติเห็นแนวทางการ
ทํางานใหม ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหสูงขึ้นกวาเดิม ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ วชิระ ศิริสุนทร (2550)
ไดศึกษาเรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนในศูนยเครือขายน้ําพองสะอาดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแกน เขต 4 พบวาปญหาอยูในภาพรวม “ปานกลาง” ทุกดาน เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานการ
บริหารบุคคล ดานการบริหารทั่วไป ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารวิชาการ
2. ผลการเปรียบเทียบ ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขต
ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดโรงเรียน ผลการศึกษาพบวาปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานของโรงเรียนโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรของสถานศึกษาทั้งขนาด
ใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอรในระดับที่ไมแตกตางกัน ซึ่งบุคลากรเหลานี้ไมไดจบ
การศึกษาโดยตรงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชงานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ภายใน
โรงเรียน สามารถใชไดในระดับหนึ่ง สวนดานวัสดุและอุปกรณมีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณในการจัดซื้อเชนเดียวกัน ซึ่งแตละ
โรงเรียนไดรับงบประมาณตามสัดสวนขนาดของโรงเรียน ในการบริหารจัดการซื้อระบบ อุปกรณคอมพิวเตอรจึงไดไมทั่ว
ถึงกับจํานวนบุคลากรและหนวยงานตาง ๆ ในโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนไมไดมีผูเชี่ยวชาญ ผูดูแล ผูรักษาระบบ จัดการ
เรื่องอะไหล อยางเพียงพอ สําหรับดานการบริหารจัดการอาจเนื่องมาจากขอจํากัดของจํานวนวัสดุอุปกรณ คอมพิวเตอร
โปรแกรมที่ ทัน สมั ยมาใชง านในการบริ ห ารงานดา นต าง ๆ การดูแ ลรั กษาระบบวั ส ดุอุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร การขาด
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําในโรงเรียนฯลฯ ซึ่งโรงเรียนขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็กมีสภาพ
คลายคลึงกัน ปจจัยตาง ๆ เหลานี้จึงสงผลใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานดานตาง ๆ ภายใน
โรงเรียน และโรงเรียนในเครือขาย มีความจํากัดจึงสงผลใหปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ
โรงเรียน ดังที่กองบรรณาธิการ สาขาวิชาศึกษาศาสตร มสธ. (2546, หนา 70-72) ไดกลาววา องคประกอบที่ตอ ง
คํานึงถึง คือ ความพรอมทางดานบุคลากรซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงาน บุคลากรจะตองมีความรูและ
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่จะนําเขามาใชได ความรูนี้อาจไดจากการเขาฝกอบรม การเขาสัมมนา หรือการไป
เยี่ยมชมหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้จะตองมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถแลวยังจะตองมีบุคลากรที่
เพียงพอตอการปฏิบัติงานอีกดวย ซึ่งถาหากไมมีหรือมีไมเพียงพอก็จะตองรับเขามาเพิ่มเติม ความพรอมดานงบประมาณ
ซึ่งการจะนําเทคโนโลยีเขามาใช ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย หรือระบบสํานักงานอัตโนมัติ จะตองมีความ
พรอมทางดานงบประมาณพอสมควร โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีเหลานี้มีการพัฒนาไปอยา งรวดเร็ว ซึ่งงบประมาณใน
การจัดซื้อแลวก็ยังจะตองเตรียมงบประมาณในสวนการดําเนินการ และคาวัสดุและคาบํารุงรักษาไวดวย โดยเฉพาะคา
วัสดุซึ่งเปนคาซอฟตแวร ซึ่งสวนใหญจะมีราคาสูง และในบางครั้งจะมีราคาสูงกวาราคาของอุปกรณดวย ดังนั้น จะตอง
คํานึงถึงการจัดหางบประมาณในสวนนี้ไวดวย ความพรอมดานอาคารสถานที่เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน เชน หากจะมี
การนําเอาระบบเครือขายคอมพิวเตอรเขามาใชก็จะตองมีการจัดวางสายเครือขาย และจุดตอเชื่อมเครื่องของผูใชเขากับ
เครือขาย หรือหากจะมีการจัดตองหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรก็จะตองหาสถานที่หรือหองที่เหมาะสมหรือถาหาไมไดก็อาจจะ
ตองสรางขึ้นมาใหม แตถามีหองแตไมเหมาะสมก็ตองทําการปรับปรุง เชน การติดเครื่องปรับอากาศ เดินสายไฟและปลั๊กไฟ
เพิ่ม แยกวงจรไฟฟาออกมาจากวงจรเดิม เหลานี้เปนตน ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ หฤทัย อรุณศิริ (2556) ไดศึกษา
เรื่องปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี พบวา ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร
และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และผลเปรียบเทียบ
ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงหบุรี จําแนกตามตําแหนง วุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณการทํางานในสถานศึกษา ไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการศึกษา เรื่องปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขต
ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานความรูและทักษะของบุคลากร ผลการวิจัยพบวาปญหาอยูในระดับปานกลาง เพื่อใหปญหาดานนี้ลด
นอยลง ผูบริหารควรใหความสําคัญและตระหนักในดานความรูและทักษะของบุคลากร โดยสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร
ไดมีโอกาสพัฒนาตนเองในดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียน สงเสริมใหมีการเลือกใชเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเหมาะสม สงเสริมใหมีการวิจัย วิเคราะห การใชเทคโนโลยีประเภทตาง ๆ จัดใหมีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง อีก
ทั้งจัดหาผูเชี่ยวชาญมาประจํา
2. ดานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร ผลการวิจัยพบวาปญหาอยูในระดับปานกลาง และประเด็นการวางแผน
สํารองอะไหลหรือวัสดุอุปกรณเพื่อใชงานทดแทนเมื่อวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรเสียหาย ชํารุด รอการซอมแซมมีปญหาใน
ระดับมาก เพื่อใหปญหาดานนี้ลดนอยลง ผูบริหารควรใหความสําคัญและตระหนักในดานระบบและอุปกรณคอมพิวเตอร
โรงเรียนจําเปนตองจัดหาวัสดุอุปกรณโดยเฉพาะคอมพิวเตอรใหพอเพียงตอการใชงาน และกระจายทุกหนวยงานมากกวา
กระจุกอยูในหองใดหองหนึ่ง และควรจัดใหมีอะไหล วัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรสํารอง ทดแทน ซึ่งจะเอื้อตอการบริหารงาน
ของโรงเรียนไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
3. ดานการบริหารจัดการ ผลการวิจัยพบวาปญหาอยูในระดับปานกลาง และประเด็นการใชงานคอมพิวเตอรในการ
สื่ อสาร การส งงาน การสนทนาโต ตอบ ส งข าวสาร จดหมาย อิ เล็ กทรอนิ กส ระหว างกั น ภายในโรงเรี ยนผ านเครื อข าย
อินเทอร เน็ต และการนํา โปรแกรมคอมพิว เตอร อิ นเทอร เน็ต มาจัดทําระบบเครือ ขายขอมู ลสารสนเทศเชื่อ มโยงกั บ
โรงเรียนอื่น ๆ ในกลุมโรงเรียน สังกัดเขตราษฎรบูรณะมีปญหาในระดับมาก เพื่อใหปญหาดานนี้ลดนอยลง ผูบริหารควร
ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนใหมีการนําโปรแกรมที่ทันสมัย มาใชในการบริหารจัดการงานดาน
ตาง ๆ คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารทั่วไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการบริหารงานของโรงเรียน
ในดานตาง ๆ
2. ควรศึกษาความตองการของบุคลากรในการใชงานและแนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานของโรงเรียน
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คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ ๑๑๓๙ / ๒๕๕๘
เรื่อง แตงตั้งกองบรรณาธิการจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑
……………………………
ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาไดจัดโครงการประชุมวิชาการบัณฑิต ศึกษา ครั้งที่ ๑
ในวันที่ ๔-๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคารเรีย นรวม(หลั งเดิม) มหาวิทยาลัย พะเยา นั้น
เพื่อใหการจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) บัณฑิตศึก ษา
ครั้งที่ ๑ เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแตงตั้งกองบรรณาธิการจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) บัณฑิตศึกษาครั้งที่ ๑ ดังรายนามตอไปนี้
๑.
รองศาสตราจารย ดร.จักรพันธุ วงษบูรณาวาทย
๒.
รองศาสตราจารย ดร.เจิดหลา สุนทรวิภาต
๓.
รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน
๔.
รองศาสตราจารย ดร.ณรงคศักดิ์ หนูสอน
๕.
รองศาสตราจารย ดร.เทียมจันทร พานิชยผลินไชย
๖.
รองศาสตราจารย ดร.นรา สมประสงค
๗. รองศาสตราจารย ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
๘.
รองศาสตราจารย ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
๙.
รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค
๑๐. รองศาสตราจารยเสมอขวัญ ตันติกุล
๑๑. รองศาสตราจารยกติ ติพงษ วุฒิจํานงค
๑๒. รองศาสตราจารยยุพิน จันทรเรือง
๑๓. รองศาสตราจารยสมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแกว
๑๔. ผูชวยศาสตราจารย รอ.ทพญ.ดร.สุพัตรา จิตตเสถียร
๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมกฤช ตาชม
/ ๑๖. …

-๒–
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัช กนกเทศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนา ทรัพยบําเรอ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภาภรณ ภูวัฒนกุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ เลิศสมพร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรชัย มุงไธสง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุชา กอนพวง
ผูชวยศาสตราจารยปณิต สุภากุล
ผูชวยศาสตราจารยเสนหา บุณยรักษ
ดร.จิตติมา กาวีระ
ดร.ฉัตรทิพย ชัยฉกรรจ
ดร.ทวีวรรณ ชาลีเครือ
ดร.เทียนทอง ตะแกว
ดร.ธิดาวัลย อุนกอง
ดร.นันทิมา นาคาพงศ
ดร.น้ําฝน กันมา
ดร.น้ําฝน เอกตาแสง
ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง
ดร.ประจวบ แหลมหลัก
ดร.ปยะพงษ แสงแกว
ดร.พงษสนิท คุณนะลา
ดร.พรเทพ โรจนวสุ
ดร.รักษศรี เกียรติบุตร
ดร.รัชตะ พันธุแสง
ดร.รุง วงศวัฒน
ดร.วิทนมนภัทร พุทธวโรตมผล
ดร.วีรพันธุ ศิริฤทธิ์
ดร.ศักดา พรึงลําภู
ดร.สมคิด จูหวา
/ ๔๕. …

-๓๔๕. ดร.สมชาย จาดศรี
๔๖. ดร.สันติ บูรณะชาติ
๔๗. ดร.สุเทพ นิ่มสาย
๔๘. ดร.โสภา อํานวยรัตน
๔๙. ดร.อนุกูล มะโนทน
๕๐. ดร.อรรถสิทธิ์ เมืองอินทร
๕๑. ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
๕๒. นางสาวอัญชลี เทียมคีรี
๕๓. นายณัฏฐ จันทรบรรจง
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้
๑.
ตรวจสอบความถูกตองของบทความ หลังจากผูนิพนธปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
ของผูทรงคุณวุฒิแลว
๒.
หนาที่อื่นๆ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

